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SKLOP A:  Hidrografska izmera – Notranje vode 
 

 

H1 Določitev območja Območje hidrografske izmere Skopa A obsega izmero notranjih vod v velikosti okoli 14,5 km2 in je omejeno 
z obalno linijo, državno mejo na morju, linijo notranjih vod in mejo območja izmere leta 2019.  
Območja pristanišča Piran ter pristanišča in marine Portorož niso vključena v letošnjo izmero. 
 

Območje hidrografske izmere bo izbran izvajalec meritev dobil od naročnika v vektorski obliki. 

   
H2 Prioritetna območja izmere V letu 2020 mora izvajalec meritev v celoti izmeriti tudi naslednja prioritetna območja:  

pristanišče Sv. Katarina (0,03 km2), pristanišče Portorož (ob pomolih najbližje obali), območje podvodnega 
izpusta na območju bivše ladjedelnice Izola (0,09 km2).  
 

Prioritetna območja bo izbran izvajalec meritev dobil od naročnika v vektorski obliki. 
 

Prioritetna območja izvajalec meritev izmeri, ko razmere na terenu omogočajo celovito izmero oziroma 
najkasneje do roka določenega v razpisu.  
Kakršnekoli težave pri izvedbi meritev teh območjih mora izvajalec čimprej pisno sporočiti neposredno 
naročniku. 

   

H3 Pogoji, zahteve in rok izvedbe hidrografske 
izmere 

Pogoji in zahteve hidrografske izmere so navedeni v Tehnični specifikaciji za hidrografsko izmero 
slovenskega morja. 
Dodatne zahteve: 

- preklop z izmero 2019 mora biti vsaj 20 m  

- podatke prioritetnih območij (izvorne in procesirane) izvajalec odda naročniku takoj, ko zaključi z 

meritvami posameznega prioritetnega območja 

- procesirani podatki za prioritetna območja se oddajajo v izvorni ločljivosti in v gridu interpolirano 

na gostoto 0,25 m 

Rok za izvedbo hidrografske izmere Sklopa A je 30.10.2020. 
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SKLOP B:  Hidrografska izmera – letne meritve 2020 
 

 

K1 Določitev območja Območje hidrografske izmere Skopa B, v velikosti okoli 30 km2, je omejeno z mejo območja izmere leta 
2019, linijo notranjih vod in državno mejo na morju.  
 

Območje hidrografske izmere bo izbran izvajalec meritev dobil od naročnika v vektorski obliki. 
   
K2 Prioritetna območja  Ni prioritetnih območij. 

   

K3 Pogoji, zahteve in rok izvedbe hidrografske 
izmere 

Pogoji in zahteve hidrografske izmere so navedeni v Tehnični specifikaciji za hidrografsko izmero 
slovenskega morja. 
Dodatne zahteve: 

- preklop z izmero 2019 mora biti vsaj 20 m  

Rok za izvedbo hidrografske izmere Sklopa B je 30.10.2020. 

   

 

 


