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Spoštovani, 

Obveščamo vas, da bo v letu 2019 Združenje filmskih snemalcev Slovenije 
(ZFS) podelilo letno nagrado IRIS. Nagrada se bo podeljevala za najboljše 
stvaritve na področju filmske fotografije, ki dosežejo avtorske vrednote vizualne 
in filmske kulture ter zadovoljujejo visoke umetniške in estetske kriterije. 

Nagrada se bo direktorjem fotografije podeljevala v šestih kategorijah: 
    
1. Celovečerni igrani film
2. Kratki igrani film 
3. Dokumentarni (tudi dokumentarno-igrani) film 
4. Študentski film (igrani ali dokumentarni film v študentski produkciji) 
5. Animirani film (film mora biti obvezno izdelan s fotografsko tehniko) 
6. TV serija 

V konkurenco za letno nagrado IRIS se lahko prijavijo AV dela zgoraj 
navedenih kategorij, ki so bila prvič javno objavljena, oziroma javno priobčena v 
obdobju, od 1.1. do 31.12.2018.  
Za nagrado Združenja filmskih snemalcev Slovenije se lahko potegujejo direktorice 
in direktorji fotografije, ki imajo ali slovensko državljanstvo, ali so slovenske 
narodnosti, ali imajo urejeno stalno prebivališče v republiki Sloveniji.

  
O nagradah z glasovanjem odločajo vsi člani ZFS.

Avdiovizualno delo lahko prijavi fizična oseba, ki je avtor ali soavtor 
avdiovizualnega dela ali pravna oseba (produkcija). Prijavitelj določi kategorijo 
v katero prijavlja  avdiovizualno delo. Prijavitelj odda avdiovizualno delo v 
digitalni obliki tako kot je to zapisano v tehničnih zahtevah v nadaljevanju tega 
poziva.

Vsako  avdiovizualno delo lahko kandidira le v eni kategoriji. 

V posamezni kategoriji sta lahko prijavljeni le dve avdiovizualni deli istega 
direktorja fotografije. 



V kategoriji TV serija je dovolj, če se dostavi le ena epizoda nadaljevanke, ki se 
prijavlja. 

Rok za oddajo in prijavo avdiovizualnih del je 25. januar 2019. Odločitve o 
dobitnikih nagrad bodo objavljena na svečani podelitvi najkasneje 30. maja 
2019. 

Avdiovizualna dela prijavite preko elektronske prijavnice, ki jo najdete na spletni 
strani www.zfs.si (Nagrada IRIS/Prijava IRIS 2018). Spletni prijavni formular bo 
od vas zahteval sledeče podatke: naslov dela, ime in priimek direktorja 
fotografije, ime in priimek režiserja, ime in priimek producenta, produkcijsko 
hišo, tehnične podatke kot so: razmerje slike, Barvni/ČB, dolžina filma, URL 
povezavo na strežnik in geslo za ogled filma ter datum kino ali televizijske 
premiere, oziroma začetek televizijskega predvajanja prijavljenega projekta ali 
datum premiere na filmskem festivalu. Odvisno od kategorije v kateri je delo 
prijavljeno. 

TEHNIČNE ZAHTEVE

Filmov ne sprejemamo na prenosnih digitalnih medijih (DVD, USB, HDD, 
itd.) ali preko protokola za prenos datotek (FTP – file transfer protocol). 
Vsak prijavitelj, ki se poteguje za letno nagrado IRIS mora svoja dela prenesti 
na spletni video portal po svoji izbiri (Vimeo, YouTube, ipd.) in ga zaščititi z 
geslom. Svetujemo tudi, da onemogočite možnost prenosa filma.
AV dela morajo biti najmanj v polni HD ločjivosti (Full HD / 1080p). Lahko so v 
višji ločljivosti, a ne smejo presegati ločljivosti 4K, da bi bil s tem otežen ali 
onemogočen brezhiben ogled filma. Upoštevajte, da vsi člani žirije nimajo 
enako zmogljivih računalnikov in velikega prenosa podatkov, zato ne 
posredujte preobsežnih datotek. 
Povezavo do filma in geslo za ogled mora prijavitelj navesti na spletni prijavnici. 
Ti podatki so tajni in vidni samo članom žirije.

Spletno prijavnico in dostop do filmov je potrebno oddati na spletni strani 
www.zfs.si (Nagrada IRIS/Prijava IRIS 2018) do vključno 25. januarja 2019. 

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila je tajnik ZFS, Simon Tanšek 
(info@zfs.si). 

Letošnjo nagrado IRIS sofinancira Slovenski filmski center. 

V Ljubljani, 20.12.2018 

Jure Černec, predsednik ZFS

http://www.zfs.si

