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POVPRAŠEVANJE ZA NADGRADNJO IN PRILAGODITEV SPLETNEGA MESTA 
www.safe.si IN otroci.safe.si 

Razpis objavljen: 4.4.2016 

a) nadgradnja in prilagoditev spletnega mesta safe.si 

Spletno mesto Safe.si je treba nadgraditi na novejšo različico CMS Drupal in 
obstoječo podobo predelati v responsive obliko, primerno za prikaz na zaslonih 
različnih velikosti (mobilni telefoni, tablice, prenosni računalniki, namizni računalniki. 
Predelavo podobe se izvede na osnovi predloge (Wireframe) - prilagodi se obstoječo 
grafično podobo. Nadgrajeno spletno mesto mora zagotavljati enake funkcionalnosti 
kot obstoječe. Nadgrajeno spletno mesto mora prav tako omogočati izgradnjo nove 
vsebinske arhitekture. 

Ponudba naj vsebuje cenovni razrez naslednjih storitev: 

 Nadgradnjo obstoječega spletnega mesta s CMS Drupal 6 na novejšo 
različico (CMS Drupal 8 ali CMS Drupal 7) s prenosom obstoječih vsebin. 

 Predelavo obstoječe grafične podobe v responsive podobo na podlagi 
predloge (wireframe) – tri barvne različice. 

 Razrez grafične podobe in programiranje CSS. 
 Prilagoditev programskega dela, da zagotavlja enake funkcionalnosti, kot 

sedaj (galerija, prijavna forma, Spletno oko, podpora za socialna omrežja, 
vključitev obrazcev iz www.1ka.si, vključitev video vsebin z Youtube,…). 

 Namestitev na strežnik pri izbranem ponudniku. 

b) nadgradnja in prilagoditev spletnega mesta otroci.safe.si  

V okviru prenove spletnega mesta safe.si je treba izdelati novo spletno mesto 
otroci.safe.si. Nova spletno mesto ima dve glavni strani, ki imata podobo šolske 
učilnice in šolskega igrišča. Znotraj učilnice so Sejfkoti (liki), ki so animirani. Animirani 
so tudi nekateri predmeti. Ob interakciji z njimi se izvede animacija in zvočni učinek. 
Pri kliku na predmete ali Sejfkote se odpre okno ali spletna stran z vsebino. Spletna 
stran mora biti polno funkcionalna na vseh napravah (mobilni telefoni, tablice, 
računalniki). Izvedba preko Flash-a ne pride v poštev. 

Ponudba naj vsebuje cenovni razrez naslednjih storitev: 

 Izdelavo grafične podobe vseh statičnih grafičnih elementov – responsive 
podoba. 

 Izris animacij Sejfkotov (na osnovi obstoječih slik), izris animacij predmetov in 
zvočni učinki. 

 Namestitev in prilagoditev CMS Drupal 8 ali CMS Drupal 7 z vsemi osnovnimi 
funkcionalnostmi in dodatno: prilagoditev za slabovidne, možnost zvočnih 
učinkov, samodejni zagon zvočnih datotek pri odprtju posameznih elementov 
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oz. strani, možnost prikaza vsebin glede na starostno skupino, možnost 
vstavljanja video posnetkov iz drugih virov (Youtube), prilaganje datotek. 

 Prenos vsebin z obstoječega spletnega mesta otroci.safe.si. 
 Razrez grafične podobe in programiranje CSS. 
 Namestitev na strežnik pri izbranem ponudniku. 

Vašo ponudbo z referencami ter stroškovnikom pričakujemo najkasneje do 15.4.2016 
na e-poštni naslov info@safe.si. Vse dodatne informacije lahko pridobite na 01-
5805360 (g. Marko Puschner). 
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