
 

DRUŠTVO OBLIKOVALCEV SLOVENIJE  

 

Razpisuje: 

 

javna priznanja “OBLIKOVALSKI PRESEŽEK ”, ki se podeljujejo vsako četrtletje ali najmanj enkrat letno 

slovenskim avtorjem za vrhunske aktualne oblikovalske realizacije, za pomembno delo s področja teorije 

in kritike oblikovanja ter za strokovne publicistike oziroma prispevke k bogatitvi oblikovalske kulture na 

slovenskem nasploh. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Pravilnik: 

 

Nagrado “OBLIKOVALSKI PRESEŽEK ” lahko prejmejo le oblikovalske stvaritve slovenskih avtorjev, ki: 

- so nastale in bile prvič javno predstavljene v obdobju zadnjih treh let; 

- pomenijo kvaliteten oblikovalski prispevek v aktualnem trenutku, vendar njihov obstoj ni 

časovno omejen na dogodke, ki so se zgodili več kot šest mesecev pred zasedanjem komisije; 

- so bile prijavljene na razpis v obdobju potekajočega ocenjevanja ali pa pohvaljene oziroma 

nominirane za nagrado s strani komisije v predhodnih obdobjih; 

- so javno dostopne oziroma na razpolago ali pa so bile dane na ogled širši javnosti. 

 

Poleg nagrade “OBLIKOVALSKI PRESEŽEK ” lahko komisija DOS po svoji presoji podeli tudi eno ali več 

nagrad “PRIZNANJE - DOBRO DELO” za aktualno oblikovalsko realizacijo, pomembno delo s področja 

teorije in kritike oblikovanja ter za strokovne publicistike oziroma prispevke k bogatitvi oblikovalske 

kulture nasploh. 

 

Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in 

vsi državljani Republike Slovenije. 

 

Predlogi z obrazložitvami naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom in naj vsebujejo: 

- največ pet fotografij v obliki JPG in velikosti 300 DPI, 

- obrazložitev dela največ v obsegu 500 znakov,  

- prijavni obrazec z izjavo o avtorstvu predlaganega dela, 

- dokazilo o plačilu kotizacije v znesku 75,00 EUR za vsako prijavljeno delo (vsi redni člani Društva 

oblikovalcev Slovenije so oproščeni plačila kotizacije za prijavljena dela). 

 

Prijave pošljite najkasneje:  

- do 1. marca za ocenjevalno obdobje zima, 

- do 1. junija za ocenjevalno obdobje pomlad,  

- do 1. septembra za obdobje poletje,  



 

- do 1. decembra za obdobje zima. 

 

Dela se prijavijo preko spletne strani društva www.dos-design.si ali na e-mail naslov: priznanja@dos-

design.si. 

 

Nagrade bo za vsako obdobje, vendar najmanj enkrat letno, izbrala petčlanska strokovna žirija imenovana 

s strani Strokovnega sveta DOS v sodelovanju z vsaj dvema vabljenima zunanjima članoma, predvidoma 

nagrajencema iz prejšnjih obdobij.  

 

Zasedanje komisije bo sklicano glede na število prijavljenih del v vsakem obdobju, vendar najmanj enkrat 

letno. Komisija se bo sestala neposredno po zaključku  vsakega obdobja, v kolikor bo prijavljenih za 

ocenjevanje najmanj 8 (osem) del. 

 

Sklep komisije bo objavljen na spletni strani DOS najkasneje v desetih dneh po zaključku zasedanja 

komisije. 

 

Podelitev nagrad DOS bo javna, enkrat letno v drugi polovici leta.  

 

DOS bo po lastni presoji organiziral javno predstavitev nagrajenih del skupno, posamično ali pa kot 

samostojne širše razstave nagrajenih avtorjev. Odločitev bo sprejel glede na vrsto del in možnosti DOS za 

izvedbo njihove javne predstavitve. 

 

Nagrada “OBLIKOVALSKI PRESEŽEK ” obsega: 

- denarno nagrado v višini 1.000,00 EUR bruto, 

- brezplačno članstvo v DOS za obdobje enega (naslednjega) leta po podelitvi nagrade, 

- listino z navedbo nagrajenca in nagrajenega dela, 

- javne predstavitve nagrajenega dela, 

- predstavitev dela v medijih in na spletni strani DOS. 

 

Nagrada “PRIZNANJE - DOBRO DELO” obsega: 

- brezplačno članstvo v DOS za obdobje enega (naslednjega) leta po podelitvi nagrade, 

- listino z navedbo nagrajenca in nagrajenega dela, 

- predstavitev dela na spletni strani DOS. 

 

Odločitve strokovne komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. 

 

DOS, april 2010 

Robert Klun, predsednik DOS 

Peter Jamšek, vodja projekta 


