
Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev na podlagi 19. člena Pravilnika o nagradah in
priznanjih dne 11. 1. 2021 objavlja

POZIV

za zbiranje predlogov za kandidate za:

- igralsko nagrado DSI »Ita Rina« za življenjsko delo, 
- igralsko nagrado DSI »veliki plan« za dveletno obdobje, 
- igralsko nagrado DSI »glas risanke« za sinhronizacijo avdiovizualnega dela za

dveletno obdobje in za
- priznanje »kontraplan« za zaslužnega filmskega sodelavca, ki je s svojim delom

pripomogel k odličnosti igralca v AV produkciji.

Igralska  nagrada  DSI  »Ita  Rina«  za  življenjsko  delo  se  podeli  igralcu,  ki  je  s  svojim
izjemnim  delovanjem,  umetniškimi  dosežki  ter  bogatim  in  raznovrstnim  opusom  vidno
zaznamoval slovensko avdiovizualno (v nadaljevanju: AV) produkcijo. Prejemnik igralske
nagrade DSI »Ita Rina« za življenjsko delo je lahko član in nečlan društva DSI, ki je v AV
produkcijah nastopal vsaj 25 let.

Igralska  nagrada DSI  »veliki  plan«  se  podeljuje  ne  glede na velikost  vloge,  vendar  s
posebnim poudarkom na oblikovanju vidnega, prepoznavnega in izvedbeno dovršenega
igralskega dosežka, ne glede na dolžino, žanr ali zvrst avdiovizualnega dela. Prejemnik
igralske nagrade DSI »veliki plan« je lahko samo član društva DSI. Nagrada se podeljuje
za igralske umetniške dosežke, posnete v dveletnem obdobju od 1. januarja 2019 do 31.
decembra 2020. 

Igralska nagrada DSI »glas risanke« se podeljuje ne glede na velikost vloge, vendar s
posebnim poudarkom na oblikovanju vidnega,  ustvarjalno prepoznavnega in izvedbeno
dovršenega igralskega dosežka v sinhroniziranem AV delu. Prejemnik igralske nagrade
DSI »glas risanke« je lahko samo član društva DSI.  Nagrada se podeljuje za igralske
umetniške dosežke, posnete v dveletnem obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra
2020.

Priznanje DSI »kontraplan« se podeli filmskem delavcu, ki s svojim delom pripomore k
odličnosti igralca v AV produkciji. Priznanje »kontraplan« je namenjeno filmskim delavcem,
ki niso člani društva DSI.

Nagrade in priznanje so simbolni.  Zoper odločitve o nagradah ali  priznanju ni posebne
pritožbe.

Kandidate za igralske nagrade »veliki plan« in »glas risanke« ter igralsko nagrado DSI »Ita
Rina«  lahko  predlaga  kdorkoli  (tako  člani  kot  nečlani). Kandidate  za  priznanje

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



»kontraplan« lahko predlagajo le člani društva DSI.

Predlagatelji  lahko predloge pošljejo s priporočeno pošto na naslov Društvo DSI,
Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na elektronski naslov:
info@drustvodsi.si ,  skupaj  z  obrazložitvijo  predloga  in  posnetkom  (izborom
posnetkov) AV del(a).
Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti zapisan pripis z jasno
navedenim imenom nagrade ali priznanja (nagrada DSI »Ita Rina«, nagrada »veliki
plan«, priznanje »kontraplan«, nagrada »glas risanke«).

Posnetek  AV  del(a)  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 gradiv, poslanih po pošti, UO DSI ne
vrača.

Predlogi,  poslani  po roku,  ki  je  določen v pozivu,  ne bodo upoštevani.  Komisija  bo iz
obravnave izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve in zahtevanih prilog.

Društvo DSI bo spoštovalo avtorsko in sorodne pravice ter posnetkov ne bo posredovalo
nepooblaščenim  osebam  ali  jih  javno  objavilo.  Društvo  DSI  bo  posredovane  podatke
varovalo tudi skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Z oddajo
predloga na ta razpis predlagatelj sprejema razpisne pogoje.

Razglasitev nagrajenk oz. nagrajencev za nagrade in priznanje društva se opravi na javni
podelitvi nagrad, ki se izvede najkasneje do konca meseca julija tega leta. Informacija o
prejemnikih nagrad in priznanja pa bo v nadaljevanju tudi javno objavljena na enak način
kot ta poziv. 

Dodatne informacije in pojasnila glede poziva lahko dobite preko elektronskega naslova:
info@drustvodsi.si .

Ljubljana, 11. 1. 2021

Sebastian Cavazza, predsednik
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