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IZ VSEBINE 

Komisija za preprečevanje korupcije s Slovensko kinoteko vabi na:  

2. festival 

»Film proti korupciji« 
od 29. septembra do 3. oktobra 2015 
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PREVENTIVNE DEJAVNOSTI KOMISIJE 

Danes se začenja 2. festival »Film proti korupciji« 

Na platnih Slovenske kinoteke se bo odvrtelo 7 filmov na 
temo boja proti korupciji, žvižgačev, lobiranja (spored objav-
ljamo v nadaljevanju).   

V Slovenski kinoteki so filme, ki v celoti prihajajo iz njihovega 
arhiva, izbrali po tem, kako na različne načine predstavljajo 
koruptivna ravnanja in zlasti vpliv tega na posameznika in 
družbo. 

Jutri pogovor o Supervizorju 

»Komisija sodelovanje s Slovensko kinoteko ocenjuje kot pri-
mer dobrega sodelovanja med neodvisno državno institucijo 
in javnim zavodom s področja kulture. Ta festival postaja ena 
naših glavnih ozaveščevalnih dejavnosti, za katerega se vse 
bolj zanima tudi mednarodna strokovna javnost. Vrhunec 
festivala bo letos pogovor po projekciji filma o Edwardu 
Snowdenu, na katerem si bodo vsi ključni sogovorniki nalili 
čistega vina glede Supervizorja,« je povedala Alma Sedlar, 
namestnica predsednika KPK, ki bo festival tudi otvorila. 

»Film kot najbolj umetniški medij lahko najbolj neposredno 
sporoča, predstavlja in podaja tematike, ki se dotikajo tako 
človekovega življenja kot širše družbene problematike, obe-
nem pa nagovarja najširše občinstvo. Po mnenju komisije je 
zato zelo primeren kot orodje ozaveščanja v boju proti korup-
ciji,« je povedala Varja Močnik, urednica filmskega programa 
Kinoteke. 

Vabljeni na odprtje festivala 

Filmski festival bo danes, 29. 9. 2015, ob 19. uri odprla legen-
darna nema gangsterska melodrama Podzemlje (Underworld) 
Josefa von Sternberga. Gre za pozneje neštetokrat reciklirano 
zgodbo o nepomembnem mestnem tatiču, ki se vzpne na 
položaj kralja podzemlja in naposled podleže zakonu. Film 
odlikuje zlitje realizma, ekspresionizma in sentimentalnosti, 
čudovita fotografija in dosledna izraba vseh pripovednih teh-
nik nemega filma. Film bo v živo na klavirju spremljal Andrej 
Goričar. 

Komisija, ki je filmski festival v okviru preventivnih aktivnosti 
pod skupnim imenom Teden boja proti korupciji prvič organi-

zirala lani, želi, da bi ta postal tradicionalen, v prihodnje pa 
razmišlja tudi o morebitni razširitvi v mednarodni filmski festi-
val. 

Festival Film proti korupciji bo odslej vsako leto potekal prvi 
teden v oktobru. 

SPREMLJEVALNI PROGRAM FESTIVALA 

POGOVOR o Supervizorju:  30. septembra 2015 ob 20. uri 

Komisija za preprečevanje korupcije in Društvo novinarjev 
Slovenije pripravljata pogovor o Supervizorju »Kako do odprte 
družbe? Primer Supervizor«, ki bo jutri, 30. 9. 2015, ob 20. uri 
po koncu filma Citizenfour v Kinoteki, Miklošičeva 28.  

Moderator bo novinar Mladine Borut Mekina, gostje pa pred-
sednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec, 
minister za pravosodje, mag. Goran Klemenčič, informacijska 
pooblaščenka Mojca Prelesnik in dr. Matej Kovačič, strokov-
njak za informacijsko varnost. 

 

VSTOPNICE 

Cena vstopnic za obiskovalce je 4 evre, za člane kluba Kinote-

ka pa 2 evra. 

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) med 29. septembrom in 3. oktobrom 2015 v 

sodelovanju s Slovensko kinoteko pripravlja 2. festival protikorupcijskega filma. Komisija 

in Društvo novinarjev Slovenije v okviru festivala jutri, 30. septembra 2015, ob 20. uri 

pripravljata pogovor o Supervizorju. 



 3 

 

29. 9. 2015 ob 19:00 

Podzemlje (Underworld) 

Josef von Sternberg, ZDA, 1927, 35-mm, 1.33, čb, nemi, 82', 

svp  

Legendarna gangsterska melodrama, ki je skoraj lastnoročno 

izumila žanr in vsa njegova pravila. Priča smo pozneje nešteto-

krat reciklirani zgodbi o nepomembnem mestnem tatiču, ki se 

vzpne na položaj kralja podzemlja in naposled podleže zakonu. 

Film odlikuje zlitje realizma, ekspresionizma in sentimentalno-

sti, čudovita fotografija in dosledna izraba vseh pripovednih 

tehnik nemega filma.  

Glasbena spremljava v živo: Andrej Goričar (klavir).  

 

30. 9. 2015 ob 18:00 

Citizenfour 

Laura Poitras, ZDA, 2014, DCP, barvni, 114', sp  

Januarja 2013 je Laura Poitras že nekaj let snemala film o spor-

nem delovanju ameriških obveščevalnih služb po 11. septem-

bru 2001, ko je začela prejemati kodirana elektronska sporoči-

la. Pošiljatelj, ki se je predstavljal kot »Citizenfour«, je bi prip-

ravljen razkriti sistematični in vsesplošni nadzor ameriške 

Agencije za nacionalno varnost. Režiserko je izbral, ker je 

vedel, da je tudi sama že dolgo tarča vladnega nadzorovanja. 

Pet mesecev kasneje je Laura Poitras skupaj z novinarjem 

Glennom Greenwaldom odpotovala v Hongkong na prvo 

izmed mnogih srečanj s človekom, ki je svetu kasneje postal 

znan kot Edward Snowden. S seboj je prinesla kamero.  

Po filmu ob 20. uri: POGOVOR o Supervizorju 

Komisija za preprečevanje korupcije in Društvo novinarjev Slo-

venije pripravljata pogovor o Supervizorju »Kako do odprte 

družbe? Primer Supervizor«, ki bo jutri, 30. 9. 2015, ob 20. uri 

po koncu filma Citizenfour v Kinoteki, Miklošičeva 28.  

Moderator bo novinar Mladine Borut Mekina, gostje pa pred-

sednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec, 

minister za pravosodje, mag. Goran Klemenčič, informacijska 

pooblaščenka Mojca Prelesnik in dr. Matej Kovačič, strokov-

njak za informacijsko varnost. 

 

1. 10. 2015 ob 19:00 

Do vrha in nazaj 

Jan Zakonjšek, Slovenija, 2015, DCP, barvni, 50'   

Bila so leta debelih krav in vsi kazalci so bili obrnjeni navzgor. 

Potem so se finance sesule in sledilo je spoznanje – kra-

ve so bile na steroidih. Medtem ko se strokovnjaki kregajo, ali 

ima črta krize obliko V-ja, W-ja, ali pa je samo še daljica na dnu 

grafa, se sprašujemo: Pa kako je bilo to sploh mogoče?! Nekaj 

PROGRAM FESTIVALA 

Edward Snowden Vir: Wikipedia 
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odgovorov iz prve roke smo zbrali v filmu Do vrha in nazaj. 

Nastopa: Albin Kordež, finančnik, nekdanji predsednik uprave 

tehničnega trgovskega koncerna, menedžer leta, član Sveta 

Banke Slovenije, »master mind« ponesrečenega menedžerske-

ga odkupa, »tajkun«, obtoženec in stanovalec na polodprtem 

oddelku Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob – Slovenska 

vas. Sodelovali so: Albin Kordež, Marijana Kajzer, Tanja Cekič, 

Dr. Jože Mencinger, Dr. Maks Tajnikar, Dr. Neven Borak, Dr. 

Borut Bratina.  

 

1. 10. 2015 ob 21:30 

Silkwood 

Mike Nichols, ZDA,, 1983, 35 mm, 1.85, barvni, 131’, sp   

Film temelji na resnični zgodbi Karen Silkwood (Meryl Streep), 

ki s fantom Drewjem (Kurt Russell) in sostanovalko Dolly 

(Cher) dela v tovarni, kjer sestavljajo dele za jedrske reaktorje. 

Karen začne skrbeti varnost pri delu in zato začne sodelavce 

opozarjati na kršitve, zaradi katerih so v nenehni nevarnosti. 

Karen raziskuje in naleti na neprijeten podatek – izpostavljena 

je bila visoki stopnji sevanja. Nepredvidljiva drama o razmerah 

delavskega razreda v Združenih državah Amerike.  

 

2. 10. 2015 ob 19:00 

Marčeve ide (The Ides of March) 

George Clooney , ZDA, 2011, 35 mm, 2.35, barvni, 101’, sp   

Napeta politična drama režiserja filma Lahko noč in srečno 

prikazuje umazano ozadje politične kampanje ob izbiri kandi-

datov za volitve ameriškega predsednika. Karizmatičnemu 

guvernerju Miku pomaga ambiciozni politični svetovalec Step-

hen, dokler ga vodja nasprotnega tabora ne povabi na razgo-

vor. Čeprav Stephen zavrne nečedno ponudbo, ga zaradi skriv-

nega sestanka odpustijo, toda ko odkrije temačno skrivnost o 

Miku, se Stephen dokončno zaplete v nevidne mreže političnih 

spletk, prevar in maščevanja.  

2. 10. 2015 ob 21:00 

Zadnji skavt (The Last Boy Scout) 

Tony Scott, ZDA, 1991, 35 mm, 2.35, barvni, 105', sp   

Čeprav se zdi, da življenje bivšega tajnega agenta, zdaj privat-

nega detektiva Joea Hallenbecka (Bruce Willis) ne more biti 

slabše, ga prevara žene in prezir mladoletne hčerke privedeta 

do roba obupa. Hallenbeck nato dobi novo, na prvi pogled 

enostavno nalogo, da zaščiti striptizeto Cory (Halle Berry). Hal-

lenbeck in Coryjin fant, bivši igralec ragbija Jimmy Dix (Damon 

Wayans), odkrijeta, da ima pri zaroti prste vmes skorumpirani 

lastnik rugby kluba Sheldon Marcone (Noble Willingham). Sar-

kastični, adrenalinski triler mojstra žanra Tonyja Scotta.  

 

3. 10. 2015 ob 21:00 

Wall Street 

Oliver Stone, ZDA, 1987, 35 mm, 1.85, barvni, 126', sp   

Bud Fox (Charlie Sheen) je nadobudni mladi borzni posrednik, 

ki ga v času ekonomskega razcveta osemdesetih in razmaha 

trgovanja s fiktivnim kapitalom zanima samo eno: kariera. S 

svojimi nekonvencionalnimi prijemi se prikupi enemu glavnih 

akterjev na borzi, zvijačnemu in mogočnemu Gordonu Gekku 

(Michael Douglas), ki mladeniča vzame pod svoje okrilje in v 

imenu pohlepa iz njega izbije še zadnje klice človečnosti. Vsaj 

tako se zdi ... Hit in klasika osemdesetih, nazoren in samovše-

čen portret ene izmed točk spočetja današnje ekonomske 

negotovosti.  
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Študijski obisk delegacije iz Črne gore 

Ljubljana, 15. in 16. september 2015 – 
Komisijo za preprečevanje korupcije je 
obiskala delegacija iz Črne gore, in sicer 
predstavniki tamkajšnjega ministrstva 
za pravosodje. 

Delegacija se je mudila na študijskem 
obisku, ki ga je financirala Evropska 
komisija - TAIEX (Team Justice, Liberty 
and Security Directorate-General for 
Neighbourhood and Enlargement Nego-
tiations Institution Building Unit).  

Zanimali so jih predvsem načrti integri-
tete, vodenje elektronskega registra 
načrtov in njihovo praktično izvajanje. 
Želeli so se seznaniti tudi z operativnimi 
aktivnostmi na področju izvajanja pris-
tojnosti komisije in načinom dela, pred-
vsem z načinom obdelave prijav. Dele-
gacijo je zanimalo tudi področje naspro-
tja interesov, področje zaščite prijavitel-
jev in tehnične rešitve, ki jih je komisija 
razvila z namenom olajšanja dela pri 
izvajanju pooblastil. 

Obdobno poročilo o izvedenih posto-
pkih ugotavljanja nasprotja interesov 
v obdobju od aprila do junija 2015 

Senat Komisije za preprečevanje korup-
cije je potrdil naslednje obdobno poro-
čilo o izvedenih postopkih ugotavljanja 
nasprotja interesov v obdobju april – 
junij 2015. 

 Komisija je pri preverbi spoštovanja 
določb o dolžnem izogibanju naspro-
tju interesov v času od aprila do juni-
ja 2015 obravnavala 25 zadev in v 1 
primeru ugotovila, da so bile te dolo-
čbe kršene, v 1 zadevi, ki jo je spreje-
la v obravnavo, kršitev ni ugotovila, 
v 19 zadevah je zavrnila obravnavo 
zadeve in hkrati 4 zadeve odstopila 
pristojnim organom, 4 zadeve pa je 
zavrgla. 

 Komisija je v obdobju od aprila do 
junija 2015 na področju nasprotja 
interesov uvedla 1 postopek o prekr-
šku. 

Celotno poročilo lahko preberete na 
spletnih straneh komisije. 

Komisijo obiskala delegacija iz Srbije 

Ljubljana, 7. in 8. september 2015 – 
Komisijo za preprečevanje korupcije je 
obiskala delegacija iz Srbije, in sicer 
predstavniki tamkajšnjega ministrstva 
za pravosodje in agencije za boj proti 
korupciji. 

Z ministrstva so delegacijo zastopali 
državni sekretar Radomir Ilić, svetovalec 

ministra Zoran Balinovac in sekretar 
delovne skupine Vladimir Bojičić, z 
agencije pa pomočnika direktorja Mari-
jana Obradović in Dragomir Trninić ter 
načelnica Verka Atanasković.  

Delegacija se je mudila na študijskem 
obisku, saj pripravljajo novo nacionalno 
zakonodajo na tem področju. Zanimal 
jih je predvsem pravni okvir, znotraj 
katerega deluje komisija, kot tudi zade-
ve v povezavi s spremembami ZIntPK, ki 
so v teku. Poleg tega je komisija delega-
cijo seznanila z operativnimi aktivnos-
tmi na področju izvajanja pristojnosti in 
načinom dela. Delegacijo je zanimalo 
tudi področje nasprotja interesov, pod-
ročje premoženjskega stanja in tehnične 
rešitve, ki jih je komisija razvila z name-
nom olajšanja dela pri izvajanju poobla-
stil. 

Podpis memoranduma z moldavsko 
komisijo 

Ljubljana, 19. avgusta 2015 – Predsed-
nik Komisije za preprečevanje korupcije 
Boris Štefanec je danes s predsednikom 
moldavske komisije za integriteto 
(National Integrity Commission of the 
Republic of Moldova) dr. Anatolijem 
Doncioujem podpisal memorandum o 
sodelovanju. 

Obe strani sta se v memorandumu 
zavezali, da bosta komisiji okrepili med-
sebojno sodelovanje na področju prep-
rečevanja korupcije, in sicer bosta sode-
lovali na različne načine: tako v obliki 
študijskih obiskov, skupnih usposabljanj 
in projektov kot pri izboljšanju pri izme-

njavi informacij. Komisija za prepreče-
vanje korupcije tudi s takšnim mednaro-
dnim povezovanjem in izmenjavo znan-
ja ter dobrih praks sledi temeljnemu 
poslanstvu, kot ji ga določa zakon – kre-
pitev delovanja pravne države, integri-
tete in transparentnosti ter odpravljan-
je korupcijskih tveganj in nasprotja inte-
resov. 

Izmenjava znanj in dobrih praks 

Poleg podpisa memoranduma je Komi-
sija za preprečevanje korupcije za pred-
stavnike vodstva moldavske komisije za 
integriteto pripravila dvodnevno izobra-
ževalno delavnico. Delegacija pod vods-
tvom dr. Donciouja se je seznanila z 
organizacijo komisije, izvajanjem pris-
tojnosti in načinom dela. Delegacijo je 
zanimal tako pravni okvir, znotraj kate-
rega deluje komisija, kot tudi tehnične 
rešitve, ki jih je komisija na področju 
informacijske tehnologije razvila z 
namenom olajšanja dela pri izvajanju 
pooblastil. 
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