Na podlagi 21. in 28. člena statuta Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (v
nadaljevanju: DSI) ter v skladu s sklepoma št. 7 in 19, sprejetima na 2. rednem zasedanju
občnega zbora DSI dne 20. 6. 2020 in na predlog sekcije plesnih ustvarjalcev pri DSI, je
upravni odbor DSI na seji dne 8. 01. 2021 ter v skladu s sklepom št. 7, sprejetim na redni
seji UO, dne 10. 1. 2022, ter v skladu s sklepom št. 1, sprejetim na seji UO, dne 13. 1. 2022,
sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH
SEKCIJE PLESNIH USTVARJALCEV

SPLOŠNO
1. člen

Sekcija plesnih ustvarjalcev (v nadaljevanju: SPU) želi z ustanovitvijo in podeljevanjem
plesnih nagrad LOK dvigniti prepoznavnost slovenskega plesnega filma, spodbuditi mlade
plesne ustvarjalce k razvijanju tega žanra in nagraditi izjemne stvaritve na področju
slovenske plesne umetnosti v avdiovizualnih delih.
2. člen

Ta pravilnik podrobneje določa imena plesnih nagrad LOK, pogoje in postopke ter druga
pravila v zvezi s podeljevanjem plesnih nagrad LOK.
SPU podeljuje:
1. Priznanje LOK za inovativno in perspektivno plesno kreacijo na filmskem in
avdiovizualnem področju v obdobju treh let.
2. Nagrada LOK za izjemno plesno stvaritev na filmskem in avdiovizualnem področju
skozi daljše obdobje.
3. Nagrada častni LOK za izjemen opus plesnega ustvarjanja s prepoznavno poetiko in
plesnim mojstrstvom na filmskem in avdiovizualnem področju.
SPU bo vsako leto podelil dve priznanji LOK, vsaj eno nagrado LOK ter vsako drugo leto
bienalno nagrado častni LOK. V letu, ko bienalna nagrada ne bo podeljena, bo sekcija
podelila dve nagradi LOK.

*Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

PRIZNANJE LOK ZA INOVATIVNO IN PERSPEKTIVNO PLESNO KREACIJO NA
FILMSKEM IN AVDIOVIZUALNEM PODROČJU
3. člen
Priznanje LOK (v nadaljevanju: priznanje) se podeljuje mladim, perspektivnim plesnim
ustvarjalcem, posamezniku* ali skupini ustvarjalcev, ki so v obdobju preteklih treh let
ustvarili inovativno, domišljeno in estetsko izvirno plesno kreacijo na področju filmskih in
drugih avdiovizualnih del ne glede na dolžino, žanr ali zvrst avdiovizualnega dela (npr. kratki
film, televizijski film, dokumentarni film, glasbeni videospot, reklamni spot, študijski film) in
ne glede na žanr ali zvrst plesa.
Priznanje se podeljuje vsako leto za umetniške dosežke, posnete v triletnem obdobju od 1.
januarja preteklih dveh let do 31. decembra tekočega leta.
Priznanje lahko plesni ustvarjalec (ali plesna skupina) prejme večkrat, pri tem pa članstvo v
SPU pri DSI ni pogoj za prejem priznanja.
Priznanje lahko predlagajo člani in nečlani SPU pri DSI. Prejemnika priznanja izberejo člani
SPU pri DSI in nečlani na podlagi glasovanja. Glasovanje poteka preko spletne aplikacije.
Glasovanje vodi in nadzira predsednik SPU ter po končanem glasovanju objavi rezultate.
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AVDIOVIZUALNEM PODROČJU
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4. člen
Nagrada LOK (v nadaljevanju: nagrada) se podeljuje vrhunskim plesnim ustvarjalcem,
posamezniku ali skupini ustvarjalcev, ki so na področju filma in avdiovizualnih del skozi
daljše obdobje ustvarili unikatno, avtorsko prepoznavno, vsebinsko zaokroženo in
izvedbeno dovršeno plesno stvaritev ne glede na dolžino, žanr ali zvrst avdiovizualnega
dela (npr. kratki film, televizijski film, dokumentarni film, glasbeni videospot, reklamni spot,
študijski film) in prav tako ne glede na žanr ali zvrst plesa.
Nagrada se podeljuje vsako leto za umetniške dosežke, posnete skozi daljše obdobje.
Prejemniki nagrade so lahko le člani Društva DSI SPU.
Nagrado lahko ustvarjalec prejme večkrat in tudi, če je že prejel priznanje LOK.
Nagrado lahko predlagajo člani in nečlani SPU pri DSI. Prejemnika nagrade izmed
predlogov izbere strokovna komisija.
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BIENALNA NAGRADA ČASTNI LOK ZA IZJEMEN OPUS PLESNEGA USTVARJANJA S
PREPOZNAVNO POETIKO IN PLESNIM MOJSTRSTVOM NA FILMSKEM IN
AVDIOVIZUALNEM PODROČJU
5. člen
Bienalna nagrada častni LOK (v nadaljevanju: nagrada) se podeljuje plesnim ustvarjalcem,ki
so svojim izjemnim delovanjem in umetniškimi dosežki oblikovali slovenski kulturni prostor
in širše ter plesno umetnost skozi daljše obdobje prepletali tudi s filmskim in avdiovizualnim
področjem. Nagrada častni LOK se podeljuje za bogat in raznovrsten opus plesnih stvaritev
na področju filmskih in avdiovizualnih del.
Nagrada se podeljuje na dve leti.
Prejemniki nagrade so lahko le člani SPU pri DSI ali častni člani SPU pri DSI.
Nagrado lahko ustvarjalec prejme le enkrat in tudi, če je že prejel priznanje LOK ali nagrado
LOK.
Nagrado lahko predlagajo člani in nečlani SPU pri DSI. Prejemnika nagrade izmed
predlogov izbere strokovna komisija.
KOMISIJA ZA PODELITEV NAGRAD
6. člen
Strokovno komisijo za podelitev nagrad (v nadaljevanju: komisija) imenuje predsednik SPU
in potrdi upravni odbor DSI (v nadaljevanju: UO DSI). Komisija odloča o prejemnikih nagrad,
pri čemer mora biti odločitev pisno obrazložena. Komisija šteje pet članov in je pri svojem delu
in odločanju samostojna, za svoje delo pa je odgovorna UO DSI. Mandat komisije traja eno
leto.
7. člen
O imenovanju članov komisije izda SPU pisni akt o imenovanju člana v komisijo. Člani
komisije po imenovanju oziroma pred začetkom dela podpišejo izjavo o zavezanosti k
molčečnosti, ki traja do javne objave imen nagrajencev.
8. člen
V primeru, da je član komisije v konfliktu interesov s predlaganimi kandidati, ta ne more
glasovati. Članom komisije ni dovoljeno, da sodelujejo na razpisu kot kandidati za priznanje
ali nagrado.
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9. člen
Člani komisije za nagrade izvolijo predsednika. Predsednik komisije predstavlja in zastopa
komisijo v javnosti.
10. člen
Odločitev komisije se lahko sprejme, če so na seji komisije prisotni vsi člani, ki lahko
glasujejo. Odločitev komisije je pravno veljavna, če je glasovanje komisije soglasno.
11. člen
Članom komisije se povrnejo stroški v zvezi z delom komisije po oddanem poročilu in izkazu
stroškov. Pogoje in višino povračil stroškov vsako leto posebej določi UO DSI na svoji redni
seji v skladu s finančnimi zmožnostmi.
12. člen
Ob presojanju o predlogih za podelitev nagrad SPU komisija piše zapisnik, ki ga po
opravljenem delu preda predsedniku SPU in ga tako seznani s svojimi odločitvami. Končni
zapisnik mora vsebovati seznam z imeni vseh predlaganih kandidatov in imena nagrajencev
in je do javne razglasitve prejemnikov nagrad oz. priznanj tajen.
13. člen
Ob predlogih za podelitev nagrad SPU mora komisija pripraviti tudi pisno obrazložitev.

PODELITEV NAGRAD OZ. PRIZNANJ
14. člen
Nagrade SPU na predlog komisije vsako leto podeljuje predsednik SPU ali predsednik
komisije ali predstavnik, ki ga izbere predsednik SPU iz vrst članov in častnih članov SPU.
15. člen
Nagrade in priznanja društva so simbolna in se praviloma podelijo v obliki plakete (lahko
tudi v obliki plastik) z logotipom društva DSI ter SPU in v obliki pisne utemeljitve strokovne
komisije. Nagrade lahko predstavljajo tudi denarno ali drugačno finančno odmeno.
16. člen
Datum podelitve nagrad in priznanj SPU vsako leto določi UO DSI.
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17. člen
Finančna sredstva za podelitev nagrad in priznanj DSI oz. SPU pri DSI vsako leto posebej
določi UO DSI na svoji redni seji v skladu s finančnimi zmožnostmi.

POSTOPEK PREDLAGANJA KANDIDATOV
18. člen
Predloge za prejemnika nagrade oz. priznanja lahko podajo posamezniki in kulturne
ustanove, društva ali zavodi.
Predlog mora vsebovati:
- navedbo kandidata ali skupine kandidatov
- življenjepis kandidata ali skupine kandidatov
- obrazložitev (utemeljitev) predloga
- priložen posnetek avdiovizualnega dela (slednje ni obvezno za nagrado častni LOK, saj
gre za življenjski opus prepoznavnega avtorja)
- navedbo predlagatelja.
Predlogi morajo biti oddani SPU pri DSI s priporočeno pošto na naslov DSI: Društvo DSI,
Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti s povratnico, na elektronski
naslov: spu@drustvodsi.si s pripisom: »nagrada LOK«, »priznanje LOK« oz. »priznanje
častni LOK«. Predlogi, poslani po določenem roku, ne bodo upoštevani.
Posnetek je treba poslati elektronsko (povezava do strežnika, z odjemalnikom datotek idr.)
ali izjemoma fizično na USB-ključku oziroma nosilcu slike, ki je trenutno v javni rabi.
Dokumentov in datotek, poslanih po redni pošti, SPU ne vrača.
19. člen
Razpis oz. poziv za vse nagrade oz. priznanja SPU je javen in se objavi najkasneje mesec
dni pred iztekom roka za oddajo predlogov. Razpis oz. poziv objavi UO DSI na svojih
spletnih straneh https://drustvodsi.si/ in preko masovne elektronske pošte. Razpis se lahko
objavi tudi v tiskanih medijih, če finančna sredstva to dopuščajo.
20. člen
Pritožba zoper odločitev o nagrajencih oz. prejemnikih nagrad ni mogoča.
SPU je dolžan informacijo o prejemnikih nagrad in priznanj javno objaviti na enak način kot je
bil javno objavljen razpis, po potrebi pa lahko poda te informacije tudi sorodnim društvom
in ministrstvu za kulturo.
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21. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo takoj, ko ga sprejme upravni odbor DSI. Ta pravilnik se objavi
tudi na spletni strani društva: https://drustvodsi.si/.

Ljubljana, 13. 1. 2022

Sebastian Cavazza, predsednik UO DSI
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