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TEHNIČNO POROČILO 

 

SPLOŠNO 

 

Projekt opreme avtobusnih postajališč mestnega prometa, je del aktivnosti«»Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 v sklopu projekta TRADOMO«. Območje obravnave zajema  
čezmejno območje Slovenija - Italija in sicer Občino Šempeter- Vrtojba, Mestno občino Nova Gorica in 
Gorica-Italija.   

Partnerji v projektu bodo opremili avtobuse s sledilnimi napravami, avtobusna postajališča pa z 
elektronskimi tablami za prikaz voznega reda ter tehnologijo za delovanje in povezavo informativnih 
tabel s sistemom za posredovanje podatkov. Oprema bo služila za obveščanje potnikov o prihodih in 
odhodih avtobusov in s tem povečala ozaveščanje o uporabnosti javnega potniškega prometa.  

Podatki, ki bodo prikazovani na prikazovalnikih montiranih na avtobusnih postajališčih bodo v celoti 
dosegljivi na spletni aplikaciji in dosegljivi tudi preko SMS sporočil. 

Tehnični del razpisa zajema opis delovanje opreme, predviden način napajanja, lokacije in načine 
postavitve tabel.   

Za uporabnika javnega prometa je s tem omogočen dostop do informacij o poziciji vozila in časih 
prihoda avtobusov. Preglednejši so vozni redi, večja zanesljivost in povečana točnost avtobusov.  

Upravljavec ima večji nadzor nad vozili in možnost spremljanja trenutne pozicije in hitrosti vozila. 
Avtomatizacija nekaterih administrativnih procesov bo pripomogla k večji uporabi javnega prometa.  
 

Naloga tega dokumenta je oris tehnične zasnove sistema, tako programske opreme, kot fizičnih 
elementov, da bo ponudnikom omogočalo najširši možni pristop k ponudbi, investitor pa bo imel 
izpolnjene zahteve, ki jih je dolžan zagotoviti v okviru projekta TRADOMO. 

 

OPIS SISTEMA 

Sistem za sledenje in nadzor vozil ter posredovanje potovalnih informacij v javnem potniškem prometu 
je sestavljen iz programske opreme, opreme avtobusov in opreme postajališč. Programska oprema 
omogoča sledenje vozilom  javnega potniškega  prometa in posredovanje potovalnih informacij preko 
različnih komunikacijskih kanalov, ter grafičnih prikazovalnikov (flip-dot ali LED zasloni ter ekrani) 
postavljenih na postajališčih. Informacijski sistem na  postajališčih in v vozilih deluje v realnem času ob 
navezavi na vozni red in ob uporabi avtomatskega sistema spremljanja pozicije avtobusa. 

ARHITEKTURA SISTEMA  

Arhitektura predstavlja strukturo za prepoznavanje funkcij, značilnosti in odnosov med vsemi elementi, 
ki so preko telematike medsebojno povezani.  

Sistem mora biti zastavljen tako, da omogoča čim več funkcionalnosti in dovolj odprto zgrajen, da bo 
omogočal nadaljnje nadgradnje sistema. Odprta mora biti možnost nadgraditve s sistemom izposoje 
koles, sistemom parkirišč, ter morebitnimi drugimi aplikacijami in informacijami. 

Celotna arhitektura se deli na : 
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1. Logično arhitekturo, ki zajema procese, funkcionalnosti in pretok podatkov 
2. Fizično arhitekturo, s katero je mogoče uresničevati naloge sistema na način kot je opisan v 

logični arhitekturi. 
3. Organizacijsko arhitekturo, s katero je mogoče prikazati organizacijske aspekte, ki 

zagotavljajo dejanske storitve. 

 

LOGIČNA ARHITEKTURA: 

Osnovna definicija logične arhitekture, zasnove sistema. 

PROCES FUNKCIONALNOST PRETOK PODATKOV 
Spremljanje položajev vozil Omogoča napovedovanje 

prihodov na postajališča v 
realnem času 

VHOD Podatki o legah vozil so 
pridobljeni iz GPS sprejemnikov 
in se pošiljajo v centralo. 

Izračuni prihodov vozil na 
postajališča 

Omogoča prikaz prihodov na 
različnih medijih 

VHOD Podatki o prihodih se 
posredujejo na prikazovalne 
panoje, internetno stran, ter na 
GSM telefon uporabnika 
IZHOD Podatki o položaju vozil 
IZHOD Podatki o progah in 
njihovih odsekih 
IZHOD Podatki o vozilu 
IZHOD Podatki o povprečnih 
hitrostih na odsekih prog 

Prikaz prihodov na postajališčih Omogoča uporabniku da 
spozna podatke o prihodih 

IZHOD Podatki o prihodih 

Hranjenje podatkov v centrali Omogoča kasnejše preglede in 
analize ter izdelave boljših 
napovedi prihodov 

Podatki o položaju vozil, 
prihodih in napovedi prihodov 
 

Sprejemanje in pošiljanje SMS 
sporočil 

Omogoča uporabniku, da preko 
SMS sporočil dobi podatke o 
prihodih 

IZHOD Podatki o postajališču in 
progi 
VHOD Podatek o prihodu 
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FIZIČNA ARHITEKTURA: 

Osnovna fizična arhitektura je sestavljena iz elementov, s katerimi bo sistem uresničevan. Sem sodijo 
naprave za oddajanje, sprejemanje , obdelavo in prenos podatkov, Omogoča dostop do podatkov 
posameznemu občanu preko GSM telefonskega aparata, oz. osebnega računalnika. Prav tako 
omogoča dostope drugim profesionalnim uporabnikom glede na udeležbo v sistemu. 

Definiranje fizičnih elementov 

Sklopi sistema: 

Sistem na vozilih 

Sistem, ki je vgrajen na vozila mora vsebovati minimalno : 

GPS sprejemnik z anteno. Vezava na napajanje v avtobusu na način, da prične delovati v trenutku ko 
se vtakne ključ v ključavnico za zagon motorja. 

Prenosni modul, ki prenaša podatke o legah avtobusa v centralo. Lahko prenaša podatke preko 
GPRS storitve.  

 

Sistem na postajališčih: 

Modul za prenos podatkov 

Uporabi se GSM modul. Pridobi se SIM  kartico operaterja, ki omogoča GPRS storitve.  

Na lokacijah v centru Nove Gorice in v centru Šempetra, se uporabi Wi Fi modul. Na teh lokacijah je 
potrebna večja pretočnost podatkov. 

Prikazovalniki  za prikaz podatkov o prihodih avtobusov bodo treh kategorij 

1. Monitor 

Postajališča v centru Nove Gorice in Šempetra so opremljena z LED monitorji. Dimenzija diagonale 
monitorja cca 70, ali 80 cm. Monitorji so vgrajeni v ohišje, ki jih ščiti pred vsemi vremenskimi 
neprilikami. Montirani so v nadstrešnici na avtobusnem postajališču nad višino 1,5 m. Monitor 
prikazuje prihode avtobusov in posreduje tudi druge informacije in gradivo  po želji investitorja. 
Svetilnost monitorja mora biti dovolj velika, da so podatki vidni tudi ob direktnem osončenju monitorja. 
Komplet z ustreznim računalnikom GSM/GPRS modulom in vso potrebno programsko opremo.  
Energija za napajanje se pridobi iz NN omrežja, zato je potrebno predvideti ustrezno energetski dovod 
s števcem porabljene energije, za napajanje opreme. Primer takega monitorja  je:   imotion 32" 
portrait single side proizvajalca Imotion, ki mu je potrebno urediti ustrezno napajanje. 

 

2. LED display na postajališčih z nadstrešnico 

LED display montiran v nadstrešnico avtobusnega postajališča. Prikazovalnik  mora biti zaščiten pred 
vremenskimi vplivi in vandalizmom. Biti mora dvovrstični z minimalno 24 znaki na vrstico. Omogočati 
mora možnost tekočega besedila vsaj v zadnji vrstici. Imeti mora lokalno upravljalno enoto z 
mikroprocesorjem, modul za povezavo GPRS. Energija za napajanje se pridobi iz bližnjega droga 
javne razsvetljave, zato je potrebno predvideti ustrezno akumulatorsko enoto, za napajanje opreme. 

 



 

5 

3. LED display na postajališčih brez nadstrešnice 

Na postajališčih, kjer ni nadstrešnice, je potrebno predvideti LED display montiran na drog, višina 
montaže minimalno 2,2m. Ostale zahteve so enake kot za displaye montirane v nadstrešnici. 

 

Sistem v centrali 

Uporabi se obstoječi strežnik, ki je fizično lociran v občini Šempeter Vrtojba in je dovolj zmogljiv. 
Nadgradi se ga s potrebno opremo. 

Osrednji del sistema so storitveni moduli (npr. Apache Axis 2 Webservices engine)  

Prenos podatkov:  npr.  SOAP protokol (XML)  

Vsak klient (GSM, GPS za vse ponudnike, SMS, HTML naj ima na strežniku pretvornik, ki omogoča 
sodelovanje s strežnikom 

Sprejemanje GPS pozicij avtobusov preko GSM/GPRS omrežja 

Posredovanje podatkov panojem na postajališčih 

Prevzem povpraševanj in pošiljanje odgovorov na SMS sporočila o prihodih avtobusov. 

Prikaz pozicij avtobusov v realnem času na zemljevidih preko interneta 

Prikaz postajališč ter podatki o prihodih avtobusov. 

Podatkovna baza in delo s podatki v centrali 

V centrali se hranijo podatki o urnikih avtobusov,seznam in potek prog, seznam avtobusov ter GPS 
sprejemnikov na njih, seznam posebnosti na progah, izračunane srednje hitrosti na posameznih 
odsekih prog, lahko se uporablja PostGis/PostgreSQL. 

Organiziran mora biti arhiv pozicij avtobusov ter ostalih podatkov prejetih iz avtobusov ter ostalih 
elementov za potrebe analiz poti in preračunavanj hitrosti ter delovanja sistema 

Izdelano mora biti orodje za izračun srednje hitrosti na posameznih odsekih arhiviranih prog. 

 

SPECIFIKACIJA FUNKCIJ POSAMEZNIH SKLOPOV SISTEMA 

1. Prikazovanje časov prihodov avtobusov na panojih po postajališčih.  

Prikazovalnik mora biti postavljen tako, da je viden z razdalje vsaj 20 m pri direktnem sončnem 
obsevanju. Na panoju je prikazana številka proge, številka postajališča in čas do prihoda 
naslednjega avtobusa. Prikazujejo se tudi obvestila o prometu in druga sporočila. 

2. Prikazovanje časov prihodov preko SMS sporočil.  
 
Uporabnik pošlje na določeno telefonsko številko SMS sporočilo, ki vsebuje samo številko 
proge in številko postajališča. Program na strežniku prebere sporočilo in posreduje nazaj SMS 
sporočilo s časom prihoda avtobusa (lahko tudi naslednjih dveh) in sporočila o stanju (zastoji, 
servis..) 
 

3. Prikazovanje preko spletne strani.  
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4. Na spletni strani uporabnik s klikom na ustreznem postajališču dobi podatek o časih prihodov 

naslednjih avtobusov (vsaj treh). Vizuelno lahko spremlja trenutno stanje pozicij avtobusov ter 
s klikom na avtobus dobi dodatne podatke (zastoj, servis..) 
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ORGANIZACIJSKA ARHITEKTURA:  

Organizacijska arhitektura opisuje organizacijske aspekte, ki zagotavljajo dejanske izvedbe storitev. 

Občina Šempeter Vrtojba. Občina zagotavlja delujoč spletni server, na katerega izbrani dobavitelj 
instalira vso potrebno programsko in strojno opremo, ki bo opravljala vse zahtevane funkcije iz 
javnega naročila 

Koncesionar, izvajalec prevozov: prevoznik omogoči montiranje sledilnih ter komunikacijskih naprav v 
avtobuse tako, da so v centrali zagotovljeni podatki o trenutnih legah avtobusov. Italijanski prevoznik 
ima svoje naprave, ki morajo pošiljati podatke v centralo po dogovorjenem protokolu.  

prevoznik zagotovi tekoče podatke o veljavnih urnikih (mesečni podatek) ter o številkah avtobusov, ki 
trenutno vozijo na določenih progah (dnevni podatek). 

Občina Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica dovoljujejo postavitev ter vzdrževanje 
panojev na postajališčih.  
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Obravnavana postajališča javnega potniškega prometa na območju občin Šempeter-Vrtojba in 
Nova Gorica za postavitev sistema javljanja (elektronske table) 

Po izdelani študiji, ( Matej Gabrovec, GIAM ZRC SAZU) Kriteriji za določitev postajališč 

Pri izbiri postajališč, na katerih naj bi postavili elektronske table - prikazovalnike predvidenih prihodov 
avtobusov - se upošteva 3 kriterije: 

1. število potnikov 
2. število linij in avtobusnih voženj na postajališču 
3. oddaljenost od začetne postaje 

Navadno so na elektronskih tablah navedeni predvideni prihodi tistih avtobusov, ki so že odpeljali z 
začetne postaje, predviden čas prihoda pa izračunan s pomočjo GPS tehnologije glede na trenuten 
položaj avtobusa in povprečen čas vožnje. Če je začetna postaja oddaljena manj kot 5 minut vožnje, 
se informacija o prihodu avtobusa prikaže prepozno. Povprečen potnik bo odsotnost informacije 
razumel kot podatek, da v kratkem na postajališče ne bo pripeljal noben avtobus. Ker so mestne linije 
na območju občin Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba razmeroma kratke, do tega problema prihaja na 
velikem delu postajališč. Zato predlagamo, da se informacija o predvidenem prihodu v vsakem 
primeru prikaže 15 minut pred odhodom avtobusa po voznem redu. Ko avtobus odpelje z začetne 
postaje, pa se seveda informacija popravlja glede na dejansko lokacijo avtobusa in predviden prihod 
glede na prometne razmere v tistem trenutku. Tak način prikazovanja je posebej pomemben na 
postajališču Šempeter trg in Solkan trg, ki sta oddaljeni le 1 minuto vožnje od začetne postaje. Če bi 
se informacija pojavila šele eno minuto pred prihodom avtobusa, od nje ne bi bilo prave koristi. 

 

Glede na zgoraj navedene kriterije se izvede postavitev prikazovalnikov na naslednjih postajališčih: 

1. Prikazovalniki na obeh vstopnih točkah 

Nova Gorica AP (mestno postajališče)  

Grčna 

 

2. Prikazovalniki na eni vstopni točki (v smeri Nova Gorica) 

Srednja Vrtojba 

Šempeter trg  

 

3.  Obstoječi prikazovalniki v Gorici Italija. 

Na obstoječih prikazovalnikih na progi med Gorico in Novo Gorico Italijanski operater posreduje 
podatke o prihodih mednarodnega avtobusa.  
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PONUDBENA DELA: DOBAVA MATERIALA IN OPREME, IZDELAVA APLIKACIJ, MONTAŽNA IN 
GRADBENA DELA  

Ponudnik mora ponuditi ceno za kompletno storitev v skupnem znesku. Ponudbena cena je po načelu 
»ključ v roke«.  Ponudnik v svoji ponudbi zajame vse opisane in predvidene stroške materiala in dela, 
kot tudi stroške za katere meni, da so za izvedbo nujno potrebni, čeprav v opisu niso eksplicitno zajeti. 
Končna cena mora zajemati vse stroške, vključno s priključninami, licenčninami in drugimi stroški. 
Sistem mora delovati po pričakovanju investitorja brez kakršnih koli drugih in dodatnih stroškov.  
Ponudnik lahko ponudi opremo kateregakoli izvajalca, pod pogojem, da le-ta ustreza zahtevam 
razpisa in dejansko zagotavlja funkcioniranje sistema.  

Za vzpostavitev delovanja sistema je potrebno izvesti naslednja dela: 

1. Digitalizacija avtobusnih postajališč in linij javnega prometa.  

Izdelati je potrebno digitalizacijo avtobusnih postajališč ter vrisati proge, po katerih se odvija avtobusni 
promet. 

Digitalizacija v kompletu       

 

2. Vzpostavitev podatkovne baze  

Vzpostaviti je potrebno podatkovno bazo, ki bo omogočala delo s podatki v centrali. Za hranjenje 
podatkov se uporablja PostGis/PostgreSQL. V bazi so shranjeni: umiki avtobusov, seznam prog, ter 
njihov potek, seznam avtobusov ter GPS sprejemnikov na njih, seznam posebnosti na progah, 
izračunane srednje hitrosti na  posameznih odsekih prog, arhiv pozicij avtobusov ter ostalih podatkov 
prejetih iz  avtobusov za potrebe kasnejših analiz poti in hitrosti avtobusov.   
 
Podatkovna baza mora biti narejena na način, da se avtomatsko nadgrajuje s podatki iz GPS 
sprejemnikov in sprotno korigira srednje vrednosti potovalnih hitrosti vozil, zaradi točnejšega prikaza 
prihoda avtobusa. Zaradi prometnih razmer se hitrosti vozil spreminjajo, kar lahko privede do netočnih 
napovedi na postajališčih. 
 
Podatkovna baza bo shranjena na obstoječem strežniku v občini Šempeter Vrtojba. 
 
Vzpostavitev podatkovne baze v kompletu    
 
 
3. Izdelava spletnega prikaza  

Spletni prikaz omogoča ogled pozicij avtobusov v realnem času na zemljevidih preko spleta.  

Uporabnik javnega prometa dobi preko spleta informacije o prihodih in odhodih avtobusov po progah, 
odhodu avtobusov za posamezno postajališče, omogočen pa mu je tudi pregled umikov voženj.  

Sistem SSJP omogoča upravljalcu javnega prometa neprekinjeno spremljanje položajev avtobusov, 
zajem umikov in delovnih nalogov, spremljanje statistike in spremljanje stanja tabel.  

Aplikacija mora omogočati tudi dostop do vsebine, ki se prikazuje na panelih in ekranih. Ta dostop  se 
uporablja za spreminjanje vsebine in vse druge operacije v zvezi s prikazovanjem. Aplikacija omogoča 
dostop le izbranim uporabnikom, predvsem investitorjema in koncesionarju.  



 

10

Ker bo sistem omogočal tudi obveščanje občanov z informacijami splošnega pomena, mora sistem 
omogočati dodajanje raznih vsebin, kot so besedilna sporočila na led prikazovalnikih, ter besedilna in 
grafična sporočila na monitorjih.  

 
 
 
Izdelava spletnega prikaza v kompletu   
 
 
4. SMS storitev napovedovanja prihoda avtobusov  
 
Storitev omogoča posredovanje informacije o predvidenih prihodih avtobusov na izbrano postajo, ko 
uporabnik pošlje SMS na določeno telefonsko številko. Na njegovo zahtevo prejme povratno SMS 
sporočilo s časi prihodov avtobusov na izbrano postajališče.  
 
Izdelava SMS storitve v kompletu    
 
 
5. Montaža modulov na avtobusih  
 
Na avtobuse bodo montirani GSM moduli, ki preko GPRS storitve prenašajo podatke o legah 
avtobusa v centralo. 

Montaža modulov v avtobusu v kompletu   kos 4 

 

6. Prikaz prihoda avtobusov na flip-dot ali LED prikazovalnikih na avtobusnih postajališčih, ter 
na LED ekranih   

Prikazovalniki omogočajo tekoče spremljanje prihoda avtobusa na samem avtobusnem postajališču. 
Flip-dot in LED prikazovalnike morajo biti ustrezni v vseh vremenskih pogojih, zahteve so še po 
velikem kotu vidnosti, majhni porabi energije, dolgi življenjski dobi in nizkih stroških vzdrževanja. LED 
ekrani  morajo biti v ustreznem ohišju, zaščiteni pred vsemi vremenskimi vplivi na način, da bodo 
nemoteno opravljali svojo funkcijo v vseh vremenskih in temperaturnih pogojih, ter pred vandalizmom.  

Na ekranih, ki so nameščeni na posameznih postajališčih pa se ob informacija povezanih s storitvami 
javnega prometa prikazujejo tudi informacije splošnega značaja.  

Monitor v nadstrešnici v kompletu  kos 3 

LED display v nadstrešnici v kompletu  kos 6 

LED display brez nadstrešnice v kompletu  kos 4 
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7.  Gradbena, montažna  in inštalaterska dela na avtobusnih postajališčih. 

Na izbranih postajališčih, kjer bodo montirani prikazovalniki se predvidi energetsko napajanje iz 
bližnjega obstoječega stebra javne razsvetljave. Predvidi se potrebne izkope za napajalne kable, ter 
ves material in vsa gradbena dela za vzpostavitev stanja pred gradbenim posegom.  Ker je napajanje 
z energijo iz JR omrežja časovno omejeno, je potrebno izdelati akumulatorsko napajalno enoto, ki bo 
zagotavljala potrebno energijo preko svetlega dela dneva. 
 

Gradbena in instalaterska dela z opremo v kompletu   

 

8. Povezava na sistem sledenja prometa v Gorici. (italija). 

Med Gorico in Novo Gorico poteka ena mednarodna proga, na kateri izmenično vozita slovenski in 
italijanski avtobus.  Italijanski avtobus je že opremljen s sledilno napravo in sporoča podatke v svoj 
center. Izdela se aplikacijo za povezavo z obstoječim sistemom sledenja v Gorici. Sprejem podatkov o 
lokaciji in hitrosti mednarodnega avtobusa iz italijanskega severja , ter sporočanje podatkov iz 
slovenskega avtobusa na italijansko stran. Podatki se prikazujejo na progi, na postajah kjer so 
montirani prikazovalniki. 

Povezava med sistemoma v kompletu     

 

9. Izvršilna tehnična dokumentacija. 

Za vsa dela izbrani izvajalec izdela izvršilno tehnično dokumentacijo, ki jo po dokončanih delih dopolni 
po dejanskem stanju in preda investitorju na digitalnem mediju. 

Dokumentacija v kompletu      

 

 

10. Opremljanje vseh postajališč z informacijskimi tablami. 

Na vsakem postajališču se izdela informacijska tabla, približnih dimenzij  50x40 cm za montažo na 
kovinski steber. Tabla mora biti opremljena z načrtom Nove Gorice, Šempetra, Vrtojbe in Gorice na 
katerem so raznobarvno označene proge in avtobusne postaje, ter voznim redom voženj avtobusov. 
Tabla kompletno izdelana in montirana vključno s stebrom, izkopi, temeljenjem in ureditvijo po 
končanih delih.  Dobava in pritrjevanje table vključno s stebrom  na višino cca 140 cm od tal (spodnji 
rob) komplet.. 

Table v kompletu  
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PRILOGE 

1. Situacija postajališča  Nova Gorica AP 1 in 2 (mestno postajališče)  
2. Situacija postajališča  Grčna 1 in 2 
3. Situacija postajališča  Srednja Vrtojba  
4. Situacija postajališča  Šempeter trg  
5. Situacija avtobusnih prog in postajališč 


