
 

 

TRAJNOSTNO POVEZANI  

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE DIGITALNE FOTOGRAFIJE NA TEMO TRAJNOSTNE 

MOBILNOSTI 

1. NAMEN NATEČAJA 

Z natečajem Trajnostno povezani želijo RRA Koroška d. o. o. in ostali projektni partnerji projekta 

ReMOBIL poiskati najbolj domiselne in izvirne digitalne fotografije na temo prihoda/odhoda v 

izobraževalne ustanove (dijaki in študenti) na čim bolj trajnosten način – peš, s kolesom, skirojem, 

lahko tudi monociklom      , ali z javnim prevozom. Avtorji naj na izviren, lahko hudomušen način, 

prikažejo svoje izkušnje. Pozorni naj bodo tudi na prikaz morebitnih neprilik, ovir na poti in podobno. 

2. PRIJAVA NA NATEČAJ 

Natečaj in razpis sta dosegljiva na spletni strani https://rra-koroska.si/si/remobil/, zavihek Natečaj – 

trajnostno povezani. 

Prijavni obrazec je dostopen na spletni povezavi https://forms.gle/rCP9mg9H9HRvme7A7. Avtorji 

izpolnijo prijavni obrazec, fotografijo pa posredujejo na elektronski naslov 

natecaj.megra@gmail.com. Fotografije morajo biti poslane z elektronskega naslova navedenega v 

prijavnem obrazcu. 

Če je avtor mladoleten, je potrebno obvezno priložiti izpolnjeno soglasje enega od staršev oz. 

zakonitih zastopnikov. Tega naj avtorji posredujejo skupaj s fotografijo na elektronski naslov 

natecaj.megra@gmail.com. 

Rok za oddajo prijave in pošiljanje fotografije je 5. marec 2023 do 23.59 ure. 

3. POTEK NATEČAJA 

OCENJEVANJE 

Po roku prijave bo strokovna komisija pregledala vse pravočasno prispele digitalne fotografije glede 

formalne popolnosti. Izbor najboljših digitalnih fotografij bo potekal dvostopenjsko: 

• strokovna komisija bo izbrala 20 najboljših digitalnih fotografij; 

• izmed izbranih 20 bodo 10 najboljših digitalnih fotografij izbrali obiskovalci 32. mednarodnega 

sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti, sejma MEGRA, ki bo med 8. in 11. marcem 

2023 potekal v Gornji Radgoni. 

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani https://rra-koroska.si/si/remobil/, sodelujoči pa 

bodo o tem obveščeni tudi po e-pošti. 

4. POGOJI SODELOVANJA 

Kot prijavitelji lahko s svojimi digitalnimi fotografijami sodelujejo fizične osebe s statusom šolajočega 

v Sloveniji (dijaki in študenti). Vsak posameznik lahko sodeluje le z eno digitalno fotografijo. Ta mora 
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biti v formatu .jpg ali .png in v kakovosti primerni za tisk v velikosti A4 formata (daljša stranica 

najmanj 3000 px). Če se na fotografiji pojavljajo osebe, naj bodo fotografirane na način, da so 

neprepoznavne. Če se na fotografiji pojavljajo osebe na način, da so prepoznavne, morajo te biti 

polnoletne, avtor fotografije pa je odgovoren za njihovo izrecno privolitev, da so fotografirani in se 

fotografije uporabijo za javno objavo. Izvajalci natečaja bodo izbrane fotografije uporabili za morebitne 

javne objave za potrebe projekta ReMOBIL. S prijavo na natečaj se avtorji odpovedujejo vsem 

materialnim avtorskim pravicam, ostajajo pa jim moralne (izrecno navajanje avtorja fotografije ob 

morebitni javni objavi). 

5. PRAKTIČNO DARILO  

Praktično darilo bodo prejeli avtorji desetih izbranih fotografij. 

• 1. mesto: udeležba na enodnevni ekskurziji praks trajnostne mobilnosti v mestu Gradec v 

Avstriji aprila 2023 

• 2. in 3. mesto: enomesečna vozovnica za IJPP v Sloveniji 

• 4. do 10. mesto: praktično darilo 

 

 

6. ORGANIZACIJA NATEČAJA IN DODATNE INFORMACIJE 

Organizator in izvajalec natečaja je v imenu projektnih partnerjev projekta ReMOBIL podjetje RRA 

Koroška d. o. o. Natečaj poteka v sklopu projekta ReMOBIL. Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi 

Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče 

slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, 

Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. 

Dodatne informacije za prijavitelje: 

• e-pošta natecaj.megra@gmail.com, 

• spletna stran https://rra-koroska.si/si/remobil/.  

 

 

7. OSTALE DOLOČBE 

RRA Koroška d. o. o. si pridržuje pravico do sprememb načina in pogojev sodelovanja ter prijavnice. 

Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani  https://rra-koroska.si/si/remobil/. 

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni, in veljajo 

enakovredno za oba spola. 

 

Dravograd, 20. 2. 2023       RRA Koroška d. o. o. 

         Karmen Sonjak, direktorica 
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