
Na podlagi 7., 8., 20., 27. in 3. odstavka 31. člena Statuta Društva slovenskih 
režiserjev (z dne 12.12.2014), 12. sklepa Občnega zbora Društva slovenskih 
režiserjev z dne 12.12.2014 o uvedbi nagrad Društva slovenskih režiserjev ter sklepa
1. seje Upravnega odbora Društva slovenskih režiserjev z dne 23.12.2014 je Upravni 
odbor Društva slovenskih režiserjev na svoji 4. seji dne 2. 3. 2015 sprejel naslednja 

PRAVILA

o nagradah bert 

UVOD

1. člen

Društvo slovenskih režiserjev (v nadaljnjem besedilu tudi: DRS) želi z uvedbo in 
letnim podeljevanjem nagrad bert za življenjsko delo na področju filmske in 
televizijske igre povečati prepoznavnost slovenske filmske umetnosti tako v 
strokovnih kot laičnih krogih doma in v tujini.

SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen

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

• »Nagrada bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre«.
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Nagrada je praviloma simbolna (v obliki plaket oz. plastik) in ne predstavlja 
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 BERT ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU FILMSKE IN 
TELEVIZIJSKE IGRE

3. člen

Za nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre se 
lahko potegujejo igralke in igralci, ki so s svojim življenjskim opusom znatno 
zaznamovali področje slovenske kinematografije oz. televizijskega 
avdiovizualnega ustvarjanja.

DSR bo letno podelilo eno ali največ dve nagradi bert za življenjsko delo, ki pa se 
lahko samo izjemoma podeli post mortem.

PODELITEV NAGRAD

4. člen

Nagrado bert 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.
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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.

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 NAGRAD

8. člen

Nagrajenca za življenjsko delo Komisija za nagrado bert o svoji odločitvi obvesti 
30 dni pred podelitvijo, zatem še zainteresirano javnost in medije z javnim 
naznanilom oz. obvestilom.

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.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Ta pravila je Upravni odbor Društva slovenskih režiserjev sprejel na svoji 4. seji 
dne 2. 3. 2015 in začnejo veljati takoj. Objavijo se na spletni strani društva 
http://www.dsr.si/. Ta pravila se uporabljajo že za podelitev nagrade bert za leto 
2015.

V Ljubljani, 2. 3. 2015 

Predsednik Društva slovenskih režiserjev

Klemen Dvornik

Člani Upravnega odbora DSR:

Klemen Dvornik, predsednik ………………………………………………..

Boris Petkovič, podpredsednik ………………………………………………..

Miha Hočevar, član …………………………………………………………

Janez Burger, član …………………………………………………………

Miha Knific, član …………………………………………………………

Matevž Luzar, član …………………………………………………………

Urša Menart, članica ………………………………………………………...
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