Na podlagi 21. člena statuta Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev in na podlagi 19. sklepa
občnega zbora društva DSI z dne 20. 6. 2020 je upravni odbor Društva slovenskih avdiovizualnih
igralcev na svoji seji dne 08. 01. 2021 sprejel

PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH

1. člen
Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (v nadaljevanju: društvo DSI) želi v skladu z določili
statuta društva DSI z nagradami in priznanji na področju filmskega, televizijskega in drugega
avdiovizualnega (v nadaljevanju: AV) ustvarjanja igralcev prispevati k rasti in umetniškem razvoju
članic in članov društva in prepoznavnosti AV ustvarjanja doma in v tujini. S tem namenom
ustanavlja naslednje nagrade:

1. igralsko nagrado »Ita Rina« za življenjsko delo,
2. igralsko nagrado »veliki plan« za dveletno obdobje,
3. igralsko nagrado »glas risanke« za sinhronizacijo avdiovizualnega dela za dveletno obdobje in
4. priznanje »kontraplan« za zaslužnega filmskega sodelavca*, ki s svojim delom pripomore k
odličnosti igralca v AV produkciji.

2. člen
Nagrade in priznanje društva so stalne in se praviloma podeljujejo vsako leto za preteklo
koledarsko obdobje kot ga za posamezno nagrado oz. priznanje določa ta pravilnik, pri tem pa se
igralski nagradi »veliki plan« in »glas risanke« podeljujeta za igralske umetniške dosežke, posnete
v dveletnem obdobju od 1. januarja predpreteklega leta do 31. decembra preteklega leta; igralska
nagrada za življenjsko delo se podeljuje za celoten večleten opus nagrajenca, priznanje pa ni
vezano na točno določeno časovno obdobje.

3. člen
Vsako leto društvo DSI praviloma podeli:
- eno (1) igralsko nagrado »Ita Rina« za življenjsko delo,
- dve (2) ali izjemoma tri (3) igralske nagrade »veliki plan« in
*Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

- eno (1) ali izjemoma dve (2) igralski nagradi »glas risanke«.
Društvo DSI praviloma podeli tudi eno (1) priznanje »kontraplan«.

4. člen
Igralska nagrada »Ita Rina« za življenjsko delo se podeli igralcu, ki je s svojim izjemnim
delovanjem, umetniškimi dosežki ter bogatim in raznovrstnim opusom vidno zaznamoval slovensko
AV produkcijo.
Igralska nagrada »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.
Igralska nagrada »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.
Priznanje »kontraplan« se podeli filmskem delavcu, ki s svojim delom pripomore k odličnosti
igralca v AV produkciji.

5. člen
Prejemnik igralske nagrade »Ita Rina« za življenjsko delo je lahko član in nečlan društva DSI, ki je
v AV produkcijah nastopal vsaj 25 let. Nagrado »Ita Rina« lahko vsak igralec prejme le enkrat. To
nagrado lahko dobi tudi, če je že dobil nagradi društva DSI »veliki plan« in/ali »glas risanke«.
Prejemnik igralskih nagrad »veliki plan« in »glas risanke« je lahko samo član društva DSI. Igralsko
nagrado društva »veliki plan« in igralsko nagrado »glas risanke« za dveletno obdobje se lahko
članu DSI podeli večkrat.
Priznanje »kontraplan« je namenjeno filmskim delavcem, ki niso člani društva DSI. Priznanje lahko
vsak filmski delavec prejme le enkrat.

6. člen
Nagrade in priznanja društva so simbolni in se praviloma podelijo v obliki plakete z logotipom
društva DSI, lahko pa tudi v obliki plastik z logotipom DSI.
Nagrade in priznanja lahko predstavljajo tudi denarno ali drugačno finančno odmeno.

7. člen
Morebitna finančna sredstva za podelitev nagrad in priznanj društva DSI vsako leto posebej določi
upravni odbor društva DSI (v nadaljevanju: UO DSI) na svoji redni seji v skladu s finančnimi
*Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

zmožnostmi.

8. člen
Datum in kraj podelitve nagrad oz. priznanj društva vsako leto določi UO DSI.

9. člen
Kandidate za igralske nagrade »veliki plan« in »glas risanke« ter igralsko nagrado »Ita Rina« lahko
predlagajo člani in nečlani.
Kandidate za priznanje »kontraplan« lahko predlagajo člani društva DSI.

10. člen
Izmed prispelih predlogov kandidatov za igralsko nagrado »Ita Rina« za življenjsko delo o
nagrajencu odloči UO DSI v skladu s temi pravili in statutom društva DSI. O nagrajencu UO DSI
odloča z večino glasov na seji navzočih članov. V primeru enakega števila glasov o posameznem
predlaganem kandidatu odloča glas predsednika UO DSI.
O prejemniku priznanja »kontraplan« izmed prispelih predlogov odloči UO DSI.
Za podelitev igralskih nagrad »veliki plan« in »glas risanke« UO DSI vsako leto imenuje dve (2)
komisiji, praviloma iz vrst že nagrajenih članov društva DSI, ki odloča o nagrajencih. Mandat
komisije traja eno (1) leto (od začetka koledarskega leta, do konca koledarskega leta v drugem
letu).
Komisija odloča o številu letnih nagrad v okviru določenega števila nagrad iz 3. člena (2 oz. 3 letne
nagrade »veliki plan« in 1 oz. 2 nagradi »glas risanke«) ter glede na število in vsebino prejetih
predlogov, pri čemer odločitev komisije, da v določenem letu izjemoma podeli tri (3) nagrade
»veliki plan« oz. dve (2) nagradi »glas risanke«, predhodno odobri UO DSI.
Zoper odločitev UO DSI ali komisije o nagradi ali priznanju ni posebne pritožbe.

11. člen
Komisija za nagrade društva DSI (v nadaljevanju: komisija) šteje tri člane in je pri svojem delu in
odločanju samostojna. Komisija veljavno odloča, če so na seji prisotni vsi člani.
Člani komisije med seboj izvolijo predsednika.

12. člen
O imenovanju članov komisije UO DSI izda pisni akt o imenovanju člana v komisijo na podlagi
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prehodnega pisnega soglasja takega člana. Člani komisije po imenovanju oziroma pred začetkom
dela podpišejo izjavo o zavezanosti k molčečnosti, ki traja do vsakokratne javne objave imen
nagrajencev oz. prejemnikov priznanj.

13. člen
Odločitev komisije je veljavna, če je glasovanje komisije soglasno.
V primeru, da je med predlaganimi kandidati za nagrade tudi član komisije, se mora pri odločanju o
nagradi, za katero je predlagan, zaradi konflikta interesov izločiti, pri odločanju komisije pa ga
nadomesti nadomestni član komisije, ki ga ad hoc imenuje UO DSI.
Član komisije se mora izločiti tudi v drugih primerih, če pride do konflikta interesov pri odločanju o
nagradi (npr. če je predlagan kandidat njegov zakonec ali zunajzakonski partner ali sorodnik v ravni
vrsti do 2. kolena). Tudi v tem primeru ga začasno nadomesti nadomestni član komisije, ki ga ad hoc
imenuje UO DSI.

Če se komisija ne more soglasno odločiti, lahko nagrade ne podeli, kar mora posebej obrazložiti.

14. člen
Članom komisije se povrnejo stroški v zvezi z delom komisije po oddanem poročilu in izkazu
stroškov.

15. člen
Ob presojanju o predlogih za podelitev nagrad in priznanj društva DSI komisija piše zapisnik, ki ga
po opravljenem delu preda UO DSI in ga tako seznani s svojimi odločitvami. Komisija lahko določi
zunanjega zapisnikarja, a le v soglasju z UO DSI. Končni zapisnik mora vsebovati seznam z imeni
vseh predlaganih kandidatov in imena nagrajencev. Zapisnik mora ostati tajen vse do javne
razglasitve prejemnikov nagrad oz. priznanj.

16. člen
Ob predlogih za podelitev nagrad in priznanj društva DSI mora komisija oz. UO DSI pripraviti tudi
pisno obrazložitev.
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17. člen
Nagrade društva DSI na predlog komisije oz. upravnega odbora društva DSI vsako leto podeljuje
predsednik UO DSI, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Če je tudi ta zadržan, nagrade podeli
predsednik komisije za nagrade ali pa član UO DSI.

18. člen
Predlagatelji lahko predloge pošljejo s priporočeno pošto na naslov DSI: Društvo DSI, Kersnikova
ulica 12, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na elektronski naslov: info@drustvodsi.si,
skupaj z obrazložitvijo predloga in posnetkom AV del(a). Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega
sporočila mora biti zapisan pripis z jasno navedenim imenom nagrade ali priznanja (nagrada »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, poslanih po pošti, UO DSI ne vrača.
Predlogi, poslani po roku, ki bo določen v razpisu oz. pozivu, ne bodo upoštevani.

19. člen
Razpis oz. poziv (v nadaljevanju: razpis) za nagrade in priznanje društva DSI je javen in se objavi
najkasneje do konca meseca januarja tekočega leta za preteklo koledarsko obdobje. Razpis izda
društvo DSI, podpiše pa ga predsednik UO DSI.
Razpis se javno objavi na spletnih straneh društva: https://drustvodsi.si/ in preko masovne
elektronske pošte. Razpis se lahko objavi tudi v tiskanih medijih, če finančna sredstva to
dopuščajo.
Razpis za igralsko nagrado društva DSI »Ita Rina« je trajen, in se odpre hkrati s prvim razpisom
drugih nagrad društva DSI, konča pa s posebnim sklepom upravnega UO DSI.
Razglasitev nagrajenk oz. nagrajencev za nagrade in priznanje društva se opravi na javni podelitvi
nagrad, ki se izvede najkasneje do konca julija tekočega leta za preteklo leto. Do razglasitve je izbira
komisije tajna in zapečatena v posameznih ločenih ovojnicah – za vsako nagrajenko oz. nagrajenca
posebej.

20. člen
UO DSI je dolžan informacijo o prejemnikih nagrad javno objaviti na enak način kot je bil javno
objavljen razpis, po potrebi pa lahko te informacije poda tudi sorodnim društvom in ministrstvu za
kulturo.
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21. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme upravni odbor društva DSI in se objavi na spletni
strani društva: https://drustvodsi.si/ .

Ljubljana, 11. 01. 2021

Sebastian Cavazza, predsednik DSI
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