
Pravilnik nagradnega fotografskega natečaja Modra energija 

Slovenska reka 
 

1. člen 
Organizator nagradnega fotografskega natečaja je podjetje Holding Slovenske elektrarne d.o.o., 
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 
 

2. člen 
Nagradni fotografski natečaj poteka od 30. 10. 2009 do 25. 2. 2010. Prijava na natečaj poteka prek 
obrazca na spletni strani www.modra-energija.si. 
 

3. člen 
V nagradnem natečaju lahko sodelujete tako, da izpolnite obrazec za prijavo na spletni strani 
www.modra-energija.si in mu priložite fotografijo slovenske reke. Vse skupaj morate poslati do 25. 2. 
2010 do 00:00. Po uspešno poslani prijavi boste prejeli obvestilo, da je bila prijava uspešno poslana. 
Vse prijavljene fotografije z naslovom in opisom fotografije ter z imenom, priimkom in krajem 
prebivališča avtorja bomo v roku treh delovnih dni objavili na spletni strani www.modra-energija.si. 
Prijavljene fotografije morajo vsebovati motiv ene od slovenskih rek, da lahko sodelujejo v natečaju.  

 
4. člen 
Fotografije morate poslati prek obrazca na strani www.modra-energija.si, če pa imate le fizično 
fotografijo, jo morate poskenirati in nato v elektronski obliki priložiti k obrazcu. Na natečaj ne morete 
prijaviti fotografije, ki je že bila kdaj javno objavljena (razen na osebnih spletnih straneh avtorja 
fotografije). Če so na fotografiji ljudje, morajo biti o tem obveščeni in se strinjati z vašo prijavo te 
fotografije na natečaj. Vsak prijavitelj lahko prijavi le fotografije, katerih avtor je. 
 

5. člen 
Fotografije morajo biti v resoluciji najmanj 300 dpi in dolžino daljše stranice vsaj 2000 pixlov. 
Fotografije morajo biti v JPEG formatu. Lahko so barvne ali črno-bele.  
 
Pri računalniški obdelavi fotografij veljajo naslednja pravila: 

 POSVETLITVE IN POTEMNITVE: Sprejemljive so posvetlitve senc in potemnitve svetlih delov, 
vendar le minimalne. Ne pretiravajte. Uporaba tehnik digitalne temnice naj le pomaga 
popraviti prevelike kontraste med svetlimi in temnimi deli fotografije, da bi bil rezultat čim bolj 
podoben tistemu, kar ste videli. Še to: ne (pre)nasičite barv.  

 SOLARIZACIJA IN PODOBNE TEHNIKE niso sprejemljive. Če uporabljate katerega izmed mnogih 
»filtrov« te vrste, se jim, prosimo, odpovejte.  

 ROČNO POBARVANE FOTOGRAFIJE so sprejemljive, a le če ima udeleženec dovolj izkušenj s 
tem postopkom.   

 IZREZI so sprejemljivi, če fotografijo izboljšajo.  

 SESTAVLJENE FOTOGRAFIJE ALI PANORAME* so sprejemljive, a le če so vsi sestavni deli posneti 
v istem časovnem obdobju. Nočemo fotografij, katerih deli so bili narejeni ob očitno različnih 
časih. Ne spreminjajte goriščne razdalje pri fotografiranju sestavljenih posnetkov. Ne 
poskušajte razširiti pomena panorame z vključevanjem elementov, ki med fotografiranjem 
niso bili vidni. Če boste prijavili sestavljen posnetek, to napišite v opisu fotografije.   
*Sestavljen posnetek ali panorama nastane, ko digitalno združimo več posnetkov različnih 
zornih kotov z istega mesta. Tak posnetek ponuja širši pogled, ki ga sicer dosežemo s 
širokokotnimi objektivi.   

 OBJEKTIVI »RIBJE OKO« so sprejemljivi, vendar na lastno odgovornost — sodnikom takšni  
optični triki načeloma niso všeč.   

 FOTOGRAFIJE Z VISOKIM DINAMIČNIM OBSEGOM so sprejemljive, vendar le, če so bili  
sestavni deli — tako kot pri panoramah — posneti ob približno istem času. Nočemo  
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sestavljenih posnetkov, v katerih je bilo ospredje posneto opoldne, nebo pa ob sončnem  
zahodu. Če je vaša prijavljena fotografija t. i. HDRI, to napišite v opisu.   
       

6. člen 
Udeleženec nagradnega natečaja je lahko vsaka fizična oseba (razen zaposleni v podjetju HSE in AV 
studio). Posamezna oseba lahko v tem nagradnem natečaju sodeluje z več prijavljenimi fotografijami, 
vendar mora za vsako posamezno fotografijo izpolniti nov obrazec. Prijavijo se lahko tako amaterski 
kot tudi poklicni fotografi, kar pa mora biti v prijavnici jasno označeno.  
 

7. člen 
Za vse fotografije, ki jih boste prijavili na natečaj, morate imeti urejene pravice, prijavitelj mora biti 
avtor fotografije. Zmagovalna fotografija bo objavljena v marčni številki revije National Geographic 
Slovenija. Vse prejete fotografije pa bo organizator lahko objavil tudi v drugih medijih (spletnih, 
tiskanih, itd.) – ob vsaki uporabljeni fotografiji bo naveden avtor fotografije z imenom in priimkom. 
Prijavitelji morate poskrbeti, da zaradi objave vaših fotografij organizator natečaja ne bo prejel 
nikakršnih pravno upravičenih zahtevkov. Udeleženec (oziroma starši ali pooblaščeni zastopnik 
udeleženca, ki je mlajši od 18 let) nagradnega natečaja z izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov daje 
organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za 
potrebe tega nagradnega natečaja. Prav tako daje privoljenje, da postanejo prijavljene fotografije last 
podjetja HSE d.o.o. in jih lahko tudi vnaprej uporablja v svojih tiskovinah, na spletnih straneh ali v 
katerihkoli publikacijah podjetja HSE d.o.o. in povezanih družb. 
 

8. člen 
Najboljših 50 fotografij po izboru komisije bo pod strokovnim vodstvom Arneja Hodaliča razstavljenih v 
razstavnem prostoru Kamera v Kinu Šiška od 22. 3. do 12. 4. 2010. Otvoritev razstave s podelitvijo 
nagrad zmagovalcem bo dne 22. 3. 2010.  
 

9. člen 
Najboljših 50 fotografij in tri zmagovalce nagradnega natečaja bo do 11. 3. 2010 izbrala komisija, ki jo 
sestavljajo: 

 Arne Hodalič, priznani fotograf (vodja komisije) 

 dr. David Grgič, HSE d.o.o. 

 mag. Janez Keržan, HSE d.o.o. 
Avtorje najboljših treh fotografij morajo potrditi vsi člani komisije soglasno in podati pisno obrazložitev 
izbire najkasneje do 15. 3. 2010 ter jo objaviti na spletni strani www.modra-energija.si. Pritožbe na 
odločitev komisije niso možne. Komisija bo svoj izbor opravila na podlagi naslednjih kriterijev: 

 izbira in postavitev motiva  

 inovativen koncept fotografije  

 tehnična dovršenost 

 primernost posnetka z vidika rabe obnovljivih virov energije 
 

10. člen 
Zmagovalci natečaja bodo do 15. 3. 2010 objavljeni na strani www.modra-energija.si. V skladu z 
veljavnimi predpisi mora nagrajenec organizatorju akcije pred prevzemom nagrade posredovati 
podatke o svoji davčni številki, o tem bodo nagrajeneci pravočasno obveščeni po pošti. Če nagrajenec v 
8 delovnih dneh po prejemu obvestila ne posreduje podatkov o svoji davčni številki, izgubi pravico do 
nagrade. Vsak od treh zmagovalcev bo na otvoritvi razstave, dne 22. 3. 2010, prejel darilni bon 
podjetja Nikon Slovenija v vrednosti 500 €. Darilni bon lahko unovči za nakup v prodajalnah, ki so 
Nikonovi partnerji (Nikon System Partner in Nikon System Partner Pro) – seznam je objavljen na 
http://www.nikonsvet.si/prodajna-mreza/#Nikon_System_partner. Opravi lahko tudi nakup v večji 
vrednosti, vendar znesek nad 500 € poravna sam. Darilni bon je unovčiljiv do konca leta 2010. 
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11. člen 
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 
18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo 
zastopa.  
 

12. člen 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo 
nagrad, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov za ta fotografski nagradni natečaj priznavajo ta 
pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja 
natečaja v celoti na vpogled na spletni strani www.modra-energija.si. Za tolmačenje posameznih 
členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi 
igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve 
tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradni natečaj kot celoto in ga z ustreznimi popravki ponovi.  

 
13. člen 
Pravila pričnejo veljati 30. 10. 2009.  

 
 
V Ljubljani, 30. 10. 2009 
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