
 

Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, 
 
na Občnem zboru 12. 12. 2014 smo sprejeli sklep o ustanovitvi in oblikovanju Štigličevih nagrad, 
strokovnih nagrad DSR, ki jih bomo letos podelili že TRETJIČ! 
 
Članice in člani DSR lahko predlagate kandidatke in kandidate (tudi sebe) za naslednje nagrade: 
 

(letno se podeli najmanj dve in največ pet nagrad za režijo avdiovizualnih del, ki so bila prvič javno 
objavljena oz. javno priobčena v letu 2016) ter  
 

(letno se podeli ena nagrada še živečemu režiserju ali režiserki). 
 
Vsak član DSR lahko za vsako od nagrad predlaga svoje kandidate:  

 največ tri kandidate/ke za NAGRADO ZA IZJEMNO REŽIJO. 

Zanjo se lahko ne glede na zvrst avdiovizualnega dela (celovečerni film, televizijski film, 
dokumentarni film, risani oz. animirani film, nadaljevanke/nanizanke, kratki glasbeni 
videofilmi, reklamni filmi idr. avdiovizualna avtorska dela) potegujejo vse režiserke in vsi 
režiserji (v nadaljevanju: režiserji) s slovenskim državljanstvom ali slovenske narodnosti; 
režiserji, ki posnamejo film v večinsko ali pretežno slovenski produkciji; režiserji, ki s svojo 
režijo pripomorejo k razvoju, ugledu, prepoznavnosti in afirmaciji slovenske 
kinematografije. 

 

 največ enega kandidata oz. kandidatko za NAGRADO FRANCETA ŠTIGLICA ZA 
ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU FILMSKE IN TELEVIZIJSKE REŽIJE. 

Zanjo se lahko potegujejo vse režiserke in vsi režiserji (v nadaljevanju: režiserji) s 
slovenskim državljanstvom ali slovenske narodnosti, ki so s svojim življenjskim opusom 
znatno zaznamovali področje produktivne kinematografije. 

 

 članstvo v DSR ni pogoj za podelitev katerekoli nagrade (=lahko predlagate tudi 

režiserke in režiserje, ki niso člani/ce DSR),  
 
Izmed predlaganih kandidatov bo nagrajence izbrala Komisija (z enoletnim mandatom) v sestavi 
Metod Pevec, Siniša Gačić, Urška Kos in nadomestna članica Maja Prettner. 
 
Članice in člani Komisije lahko predlagajo tudi svoje kandidate; če bo med kandidati za nagrado 
kdo izmed članov Komisije ali če pride do konflikta interesov, se bo le-ta izločil iz odločanja in ga bo 
nadomestil nadomestni član Komisije. 
 
Nagrade so simbolne in ne predstavljajo finančne odmene. 
Podelitev nagrad bo 20. februarja v Kinoteki. 
 
Rok za zbiranje predlogov se izteče v torek, 31. januarja, ob 24.00. 

Prosimo, da jih pošljete po elektronski pošti na naslov: info@dsr.si ter v zadevo vnesete besedilo: 
ŠTIGLIČEVE NAGRADE-PREDLOG/I. 
 
Ljubljana, 10. 01. 2017 
 
Zahvaljujemo se vam za predloge in vas lepo pozdravljamo, 
 

Komisija za izbor Štigličevih nagrajencev 2017 
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