
Na podlagi 7., 8., 20., 27. in 3. odstavka 31. člena Statuta Društva slovenskih režiserjev (z dne 12. 12. 2014),
13. sklepa Občnega zbora Društva slovenskih režiserjev z dne 12. 12. 2014 o uvedbi nagrad Društva
slovenskih režiserjev ter sklepa 4. seje Upravnega odbora Društva slovenskih režiserjev z dne 2. 3. 2015 je
Upravni odbor Društva slovenskih režiserjev na svoji 7. seji dne 9. 7. 2015 sprejel naslednja 

PRAVILA
o nagradah kosobrin

UVOD

1. člen

Društvo slovenskih režiserjev (v nadaljnjem besedilu tudi: DRS) želi z uvedbo in letnim podeljevanjem
nagrad kosobrin za izjemen prispevek k slovenski kinematografiji in TV ustvarjanju povečati tudi
prepoznavnost vseh neavtorskih poklicev v produktivni kinematografiji in TV ustvarjanju.

SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen

S temi pravili se določajo postopki, roki ter druga pravila v zvezi s podeljevanjem nagrade kosobrin, ki jo 
podeljuje Društvo slovenskih režiserjev enkrat letno:

»Nagrada kosobrin za dragocene filmske1 sodelavce«, ki jo bo DSR podeljeval enkrat letno
izbranemu posamezniku ali posameznici, ki opravlja neavtorski poklic na področju filma in televizije.

Nagrade so praviloma simbolne (v obliki plaket oz. plastik) in ne predstavljajo finančne odmene. 

V kolikor bi finančne možnosti za posamezno leto to omogočale, se Upravni odbor DSR lahko odloči in k
posamezni nagradi določi tudi denarno odmeno.

NAGRADA KOSOBRIN ZA DRAGOCENE FILMSKE SODELAVCE

3. člen

Za nagrado KOSOBRIN za dragocene filmske sodelavce se lahko predlaga posameznika ali posameznico
ne glede na zvrst avdiovizualnega dela (celovečerni film, televizijski film, dokumentarni film, risani film,
animirani film, nadaljevanke/nanizanke, kratki glasbeni videofilm, reklamni filmi, študijski filmi in druga
avdiovizualna avtorska dela), pri katerem/ih je sodeloval/a.

Za nagrado kosobrin se lahko potegujejo:
- filmski sodelavci s slovenskim državljanstvom ali slovenske narodnosti ALI
- filmski sodelavci, ki sodelujejo pri avdiovizualnih delih v večinsko ali pretežno slovenski produkciji ali

pri produkciji, ki se je odvijala na območju Republike Slovenije;

1Pojem filmski sodelavci za namene uporabe teh pravil pomeni vse sodelavce in sodelavke, ki sodelujejo tako pri
filmskih, kinematografskih, televizijskih projektih oz. pri snemanju kateregakoli avdiovizualnega dela (animirani (kratki) filmi,
glasbeni (kratki) filmi, reklamni filmi, …) in pri tem opravljajo neavtorski poklic – filmski sodelavec je tako vsak, ki je sestavni
del filmske ekipe, tudi če ne opravlja »klasičnega filmskega poklica« kot takega. 
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- filmski sodelavci, ki s svojim delom izkazujejo tako visoko profesionalno usposobljenost kot
nadpovprečne rezultate, s čimer tudi s svojim neavtorskim prispevkom pripomorejo k dvigu
kakovosti delovnega procesa in končnega izdelka v obliki avdiovizualnega dela, prav tako pa so s
svojim delom znatno zaznamovali delovne procese na področju produktivne kinematografije oz.
televizijskega avdiovizualnega ustvarjanja.

DSR bo letno podelil praviloma eno nagrado kosobrin.

JAVNI POZIV

4. člen

Nagrado kosobrin Društvo slovenskih režiserjev podeljuje na podlagi predhodnega javnega poziva članom
DSR, naj predlagajo svoje kandidatke in kandidate.

Kandidatke oz. kandidate lahko predlagajo le člani DSR. Vsak član DSR lahko predlaga največ tri kandidatke
oz. kandidate.

Predlog kandidatke oz. kandidata je lahko kratko pisno obrazložen.

Besedilo javnega poziva s soglasjem predsednika DSR sestavi UO DSR na začetku koledarskega leta in ga
najkasneje do 15. januarja tekočega leta za podelitev nagrad preteklega leta tudi objavi. 

Javni poziv je odprt za pošiljanje predlogov do 31. januarja tekočega leta.

Prispele predloge kandidatk in kandidatov za nagrade kosobrin UO DSR najprej pregleda; ali so prispeli
pravočasno in so pravilni (skladno s 3. členom teh pravil), šele nato jih vsebinsko obravnava in med prispelimi
predlogi izbere nagrajenca oz. nagrajenko. 

Nagrado kosobrin podeljuje DSR tako, da nagrajenca oz. nagrajenko (v nadaljevanju: nagrajenec) imenuje
Upravni odbor DSR (v nadaljnjem besedilu: UO DSR).

UO DSR imenuje tudi enega nadomestnega člana izmed članov Nadzornega sveta DSR, ki nadomešča
odsotnega člana UO DSR ali člana UO DSR, ki se mora zaradi konflikta interesov izločiti iz odločanja o
posamezni nagradi oz. o posameznem morebitnem nagrajencu. Mandat nadomestnega člana je vezan na
mandat UO DSR.

5. člen

UO DSR v zvezi z odločanjem o nagrajencu odloča v skladu s pravili Statuta DSR na sejah, ki jih skliče
predsednik DSR. 

UO DSR je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica članov. V zvezi z odločitvami o nagrajencu UO
DSR odloča z večino glasov na seji navzočih članov. V primeru enakega števila glasov o posameznem
predlaganem kandidatu odloča glas predsednika UO DSR. 

6. člen

Član UO DSR se mora izločiti, kadar pride do konflikta interesov pri odločanju o nagradi (npr. če je
predlagana kandidatka oz. kandidat njegov zakonec ali zunajzakonski partner ali sorodnik v ravni vrsti do 2.
kolena). V tem primeru ga začasno nadomesti nadomestni član.

7. člen

UO DSR pred javno naznanitvijo nagrajenca pisno utemelji svojo odločitev o izbiri nagrajenca.
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O svojem delu ter o postopku izbire nagrajenca UO DSR vodi poseben zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani, ki
so sodelovali pri sprejeti odločitvi. 

RAZGLASITEV IN IZROČITEV NAGRADE

8. člen 

Nagrajenko oz. nagrajenca za nagrado kosobrin DSR obvesti o svoji odločitvi 30 dni pred podelitvijo in
izročitvijo same nagrade, medije in javnost pa pred podelitvijo.

Razglasitev nagrajenke oz. nagrajenca in izročitev nagrade se opravi na javni podelitvi nagrade, ki se izvede
na Festivalu slovenskega filma tekočega leta za preteklo leto. 

RAZNO

9. člen

Administrativno-tehnično pomoč v zvezi s podelitvijo nagrad po teh pravilih izvaja generalni sekretar društva.

Za tolmačenje teh pravil je pristojen Upravni odbor DSR.

Pritožba zoper odločitev o nagrajencih ni mogoča.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Za prvo ustanovno podelitev nagrade se izjemoma ne izvede javnega poziva k predložitvi predlogov
kandidatov oz. kandidatk za nagrajenca oz. nagrajenko, temveč kandidacijsko listo oblikuje UO DSR sam ter
med kandidati in kandidatkami izbere nagrajenca oz. nagrajenko v skladu s pravili odločanja po 30. členu
Statuta DSR.

11. člen

Ta pravila je Upravni odbor Društva slovenskih režiserjev sprejel na svoji 7. seji dne 9. 7. 2015 in začnejo
veljati takoj. Objavijo se na spletni strani društva http://www.dsr.si/.

V Ljubljani, 10. 07. 2015 

Predsednik Društva slovenskih režiserjev
Klemen Dvornik
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