
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

1. Oris problema 

 

Na reki Soči letno pluje okrog 200k plovil. V višku sezone se pogosto dogaja, da je število 

plovil na posameznem odseku izjemno veliko, tako da plovila plujejo v kolonah. Pristojne 

službe nimajo podatka o dejanskem številu plovil na reki Soči v določenem časovnem obdobju, 

kar bi jim omogočalo ustrezno regulacijo plovbe. Poleg tega bi bila zanimiva avtomatska 

kontrola dovolilnic za plovbo po reki Soči.  

 

 

2. Tehnične in izvedbene zahteve predmeta javnega naročila 

 

1. Sistem za monitoring plovil mora razločevati med kajakom in podobnimi plovili, mini 

raftom in raftom. 

2. Sistem mora biti sposoben pravilno prepoznati plovila v vsaj 95 % primerov (Za 

neuspešno prepoznavo se šteje napačna razpoznava ali pa, da sistem plovila sploh ne 

zazna.). 

3. Sistem mora delovati na 6 lokacijah na reki Soči. Predvidene grobe lokacije so na 

odsekih: 

- Kršovec – Vodenca, 

- Vodenca – Čezsoča, 

- Čezsoča – Boka, 

- Boka – Trnovo, 

- Otona – Kobarid, 

- Kamno – Tolmin. 

4. Vsaka lokacija mora imeti vsaj eno napravo za monitoring plovil. 

5. Mikro lokacije in/ali morebitne spremembe lokacij skupno določita izbrani ponudnik in 

naročnik. 

6. Sistem mora imeti možnost namestitve na različne lokacije s tem, da za postavitev niso 

zaželena gradbena dela (postavitev kandelabrov in betoniranje ipd.). Če so potrebna, 

morajo biti posegi minimalni in je zanje zadolžen naročnik.  

7. Naprave za monitoring morajo število zaznanih plovil pošiljati v spletno platformo, s 

katere je mogoče podatke zajemati za nadaljnjo obdelavo. 

8. Spletna platforma mora uporabljati standardne tehnične rešitve. 

9. Izbrani ponudnik zagotovi, da spletna platforma gosti pri enem izmed ponudnikov 

oblačnih rešitev ali pri izbranem ponudniku samem. Lastnik oblačne storitve je 

naročnik, ki izbranemu ponudniku zagotavlja dostop do spletne platforme za namen 

razvoja, servisiranja in potencialnega vzdrževanja.  

10. Lastnik podatkov, pridobljenih s sistemom, je naročnik. 

11. Naprave morajo biti sposobne delovanja tudi na območjih, kjer ni dostopa do 

električnega omrežja. 

12. Posamezna naprava za monitoring mora omogočati montažo na različne mikrolokacije.  

13. Naprava mora biti diskretna, nemoteča za okolico in nevpadljivo nameščena na 

predvidenih mikrolokacijah. Če je naprava sestavljena iz več delov, velja enak pogoj 

za celoten sklop. Največje možne dimenzije največjega sklopa so lahko 0.8 m x 0.8 m 

x 0.5 m. 

14. Sistem mora delovati tudi v rahli meglici. 



15. Baterijsko napajanje mora omogočati delovanje sistema vsaj 700 ur. 

16. Za komunikacijo naprav s spletno platformo upravljalec sistema ne bo postavljal, 

dodajal ali uporabljal dostopne točke ali druge hrbtenično omrežne opreme. 

17. Sistem mora imeti možnost nadgradnje s sistemom za avtomatizirano preverjanje 

dovolilnic na plovilih.  

18. Predvideno temperaturno območje za nemoteno delovanje sistema je med -10 °C in 

40 °C. 

19. Izbrani ponudnik mora zagotoviti najmanj 24-mesečni garancijski rok za celoten sistem.  

20. Po poteku garancijskega roka mora izbrani ponudnik naročniku zagotavljati popravilo 

in nadomestne dele še 10 let (bodisi to opravlja sam ali preko pogodbenega partnerja). 

21. Izbrani ponudnik mora zagotavljati 3 urno odzivnost v primeru prijave napake in 

odpravo le-te v 48 urah od prijave napake. 

22. Projekt se izvede v dveh fazah:  

- Poskusna faza, cilj katere je, da izbrani ponudnik dokaže, da je naprava 

sposobna prepoznavati plovila z zanesljivostjo določeno v točki 2, je razdeljena 

na dva podsklopa: 

1. potrditev izvedljivosti predlagane rešitve: izbrani ponudnik mora 

dokazati, da je rešitev, katero je predlagal, tehnološko izvedljiva, 

2. izvedba testnega projekta: izbrani ponudnik z namestitvijo testne 

naprave na eno izmed lokacij potrdi delovanje predlagane rešitve na 

terenu. 

- Izvedbena faza, ki se prične po naročnikovi odobritvi izida poskusne faze je 

razdeljena na dva podsklopa: 

1. vzpostavitev sistema za monitoring plovil: izbrani ponudnik namesti 

naprave na lokacije določene v točkah 3 in 5, vzpostavi spletno 

platformo ter zagotovi delovanje celotnega sistema za monitoring plovil,  

2. prenos znanja: izbrani ponudnik naročnika pouči o delovanju, uporabi in 

vzdrževanju sistema v slovenskem jeziku ter dobavi navodila za 

uporabo in vzdrževanje sistema oziroma vso pripadajočo 

dokumentacijo v dveh izvodih v slovenskem jeziku. 

2. Poskusna faza se prične najkasneje v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe in traja do 

31.12.2020.  

3. Izvedbena faza se prične po naročnikovi odobritvi izida poskusne faze, ki pa mora biti 

opravljena pred začetkom plovne sezone v letu 2021, in se zaključi najkasneje 

20.12.2021. 

4. Ponudnik mora ponudbi priložiti prikaz rešitve, ki mora vsebovati vsaj: 

- način monitoringa plovil, 

- splošno tehnično zasnovo, 

- prikazan osnovni koncept zaznave plovil ali podobnih objektov s slikovnim, 

video ali drugim materialom, 

- tehnično skico z dimenzijami in primer montaže na izmišljeni lokaciji. 

 

 

 

 


