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Načrtovanje poti odvoza odpadkov v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki
s pomočjo geografskih informacijskih sistemov
V današnjem času je vedno bolj živo spoznanje, da lahko vsaka dobro načrtovana pot
podjetju bistveno pripomore k racionalizaciji in zniževanju transportnih stroškov. Z
optimalno izvedeno potjo se zmanjšujejo prevoženi kilometri in čas, kar botruje k
zmanjševanju obremenjenosti komunalnega prevoznega sredstva in delavcev.
V magistrski nalogi smo načrtovali pot, ki jo opravi komunalno prevozno sredstvo pri
odvozu papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic v podjetju PUP-Saubermacher, d. o.
o. Z metodološkega vidika smo v nalogi uporabili geografske informacijske sisteme,
delo s transportnimi omrežji in problem usmerjanja vozil. Raziskavo smo izvedli z
računalniško podprtim podatkovno procesnim sistemom ArcGIS z ekstenzijo Network
Analyst. Z optimizacijo poti odvoza odpadkov smo uspeli znižati prevoženo razdaljo za
51 %, kar v finančnem smislu pomeni letni prihranek za 7.930 €. Skupni čas odvoza
odpadkov pa smo uspeli zmanjšati za 22 delovnih dni v enem letu. V zaključku naloge
razmišljamo o smotrnosti programa in ugotavljamo, da je omenjeni program primeren
za optimizacijo transporta odpadkov, saj malce bolj izkušenemu uporabniku z
modeliranjem transportnega omrežja ponuja zadovoljive rezultate.
Ključne besede: Odvoz odpadkov, načrtovanje poti, Geografski informacijski sistemi,
problem usmerjanja vozil, Pup-Saubermacher, d. o. o.
Route planning of waste collection in municipalities of Velenje, Šoštanj, and
Šmartno ob Paki by using geographic information system
Nowadays, route planning is becoming increasingly prevalent, as it can significantly
improve rationalisation and decrease transport costs. An optimal route will reduce the
mileage and the required time, contributing to a reduced load on waste collection
vehicles and workers.
In the master’s thesis, we planned a route taken by a waste collection vehicle for the
collection of paper and cardboard packaging from the waste collection stations in
company PUP-Saubermacher, d. o. o. From a methodological point of view we used
geographic information systems, work with transport networks and vehicle routing
problem in our thesis. The research was conducted with a computer-supported dataprocessing system ArcGIS with the Network Analyst extension. By optimising the
waste collection route, we managed to reduce the mileage by 51 %, which financially
represents annual savings of 7.930 €. Total time of waste collection was reduced by 22
working days annually. In the conclusion of the thesis, we discuss the viability of the
programme and determine that the aforementioned programme is suitable for optimising
waste collection routes, as it provides satisfactory result to a slightly more experienced
user by modelling a transport network.
Key words: waste collection, route planning, geographic information systems, vehicle
routing problem, Pup-Saubermacher, d. o. o.
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KRATICE IN AKRONIMI
ESRI

podjetje Environmental Systems Research Institute

GIS

geografski informacijski sistemi

GPS

Global Positioning System (slov. globalni sistem pozicioniranja)

PAYT

Pay As You Throw (slov. plačaj, kot si odložil)

PMTP

problem multiplih trgovskih potnikov

PUV

problem usmerjanja vozil

PTP

problem trgovskega potnika

RDF

Refuse Derived Fuel – trdno gorivo, proizvedeno iz gorljivih frakcij
mešanih komunalnih odpadkov

VRP

Vehicle Routing Problem (enako kot PUV)

VRPTW

Vehicle Routing Problems with Time Windows (slov. problem
usmerjanja vozil s časovnimi okni)
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UVOD……
…

Predstavitev problema
Način življenja v konkurenčnem poslovnem okolju, za katerega so značilne med drugim
hitre spremembe, nas sili k nenehnemu izboljševanju poslovanja. Uporaba sodobnih
informacijskih sistemov predstavlja enega od temeljev uspešnega podjetja. Sodobni
informacijski sistemi s prilagodljivostjo in možnostjo povezovanja v druge sisteme,
pomagajo pri pridobivanju strateške prednosti pred konkurenčnimi podjetji, z namenom
doseganja zadovoljstva strank, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Geografski
informacijski sistemi (GIS) omogočajo z uporabo različnih orodij in prostorskih
podatkov iz realnega sveta pridobivanje uporabnih rešitev, med katere spadajo tudi
optimalne transportne poti. V našem primeru bomo s pomočjo GIS na konkretnem
primeru načrtovali poti pobiranja odpadkov iz zbiralnic v občinah Velenje, Šoštanj in
Šmartno ob Paki v izbranem podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o. iz Velenja.
Pri načrtovanju poti pobiranja odpadkov si bomo pomagali z GIS. Kvamme, OštirSedej, Stančič, Šumrada (1997, str. 44) so zapisali, da je GIS sistem strojne opreme,
programske opreme, podatkov, ljudi, organizacijskih in institucionalnih povezav za
zbiranje, urejanje, analiziranje in razdeljevanje podatkov o območjih na Zemlji. Pri
načrtovanju poti pobiranja odpadkov se bomo srečali s problemom usmerjanja vozil
(ang. VRP - Vehicle Routing Problem). Miller in Shaw (2001, str. 158-168) sta
zapisala, da gre pri problemu usmerjanja vozil za iskanje najboljše poti flote vozil, tako
da obiščejo vsako vozlišče z minimalnimi stroški prevožene poti in kjer omejitve
zmogljivosti vozil niso kršene. Obstaja veliko razširitev problema VRP, kjer se
uporabljajo dejanske karakteristike, kot so na primer različni tipi vozil, maksimalen čas
poti vozil, minimaliziranje potrebnega števila vozil itd. Daneshzand (2011, str. 128) je
zapisal, da ima VRP več različic in da je njihova uporabnost izjemno široka, saj jih
lahko uporabljamo pri problemih čiščenja cest, razvoza časopisov, razporejanja šolskih
avtobusov, vzdrževalnih enot in odvoza odpadkov. S problemom usmerjanja
komunalnega prevoznega sredstva pri odvozu odpadkov pa se bomo ukvarjali v naši
magistrski nalogi.
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V nalogi bomo načrtovali pot odvoza odpadkov iz zbiralnic s komunalnim prevoznim
sredstvom za frakcijo papirja in kartonske embalaže v občinah Velenje, Šoštanj in
Šmartno ob Paki v zbirni center Dinos. Odvoz odpadov iz zbiralnic predstavlja določen
finančni strošek, s katerim se soočajo vsa komunalna podjetja. Odvoz odpadkov
podjetje sili k iskanju nižjih stroškov, saj predstavlja logističen, organizacijski, ekološki
in tehnološki problem. Za izboljšanje dosedanje poti odvoza odpadkov iz zbiralnic
bomo poizkušali z računalniško podprtim podatkovno procesnim sistemom GIS
načrtovati pot, ki omogoča optimizacijo ter s tem prihranke. Na podlagi obstoječega
stanja bomo pripravili vhodne podatke, ki so potrebni za načrtovanje poti odvoza
odpadkov iz zbiralnic. Priprava vhodnih podatkov bo zajemala pripravo karte, izgradnjo
omrežne podatkovne baze in pripravo naročil. Pri tem bomo uporabili računalniški
program ArcGIS, s katerim bomo izvedli raziskavo z ekstenzijo Network Analyst.
Ekstenzija Network Analyst je primerna za modeliranje omrežij in izvajanje omrežnih
analiz. Pomembni sestavni deli takšnih analiz so karta, model cestnega omrežja in
naročila. Network Analyst omogoča reševanje problemov, kot so na primer iskanje
najboljših poti, ugotavljanje servisnih območij in usmerjanje flote vozil, s katerimi
lahko prikažemo realno in optimalno stanje. Zanimalo nas bo, ali je ArcGIS z ekstenzijo
Network Analyst primerno orodje za načrtovanje poti odvoza odpadkov v
obravnavanem podjetju.

Pregled dosedanjih raziskav
Predstavili bomo članke, ki se navezujejo na geografske informacijske sisteme (GIS),
optimizacijo transporta vozil in na problem usmerjanja vozil (PUV). Najprej se bomo
osredotočili na članke oziroma na strokovno literaturo v slovenščini.
Vsi članki v slovenskem jeziku predstavljajo primere, kjer zgolj optimizirajo obstoječa
stanja, brez uporabe računalniških orodij. Dolenc (2010, str. 39–46) je v diplomskem
delu z naslovom Optimizacija transporta pri zbiranju odpadkov v občinah Škofja Loka
in Železniki želel optimalni razpored odvoza odpadkov, hkrati pa ulicam in krajem za
katere so potrebne daljše povezovalne vožnje z dodajanjem in odvzemanjem količine
odvoza odpadkov, poiskati najbolj optimalno pot. Za območje pobiranja odpadkov so
določili dve vozili, ki si vzajemno pomagata pri povečanem praznjenju odpadkov. Tako
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so zmanjšali nepotrebno dodatno praznjenje komunalnega vozila in s tem dosegli
zmanjšanje števila prevoženih kilometrov za približno 25 %.
Črnec (2013, str. 43–50) je opisal optimizacijo transportnih poti komunalnih prevoznih
sredstev v občini Slovenske Konjice. Najprej so izvedli spremembe v transportu;
izključili so zunanje izvajalce in sami kupili dve novi komunalni vozili, ter uskladili
urnik odvoza odpadkov. Združili so pobiranje embalažnih vreč in mešanih komunalnih
odpadkov. Z vsemi temi ukrepi so uspeli zmanjšati prevožene poti za 9 % v enem letu.
Po optimizaciji se je produktivnost dela povečala za skoraj 13 delovnih dni.

Rosa (2009, str 22–32) se je optimizacije transportne poti vozil za odvoz komunalnih
odpadkov v občini Nova Gorica lotil z uporabo poslovno informacijske rešitve
Sledenje.com. Program Sledenje.com jim je omogočil vpogled na pot vozila in
posledično na njihovo kasnejšo ugotovitev problema. Program je odkril, da si delavci
privoščijo postanke izven obdobja malic. Delavci si po uporabi programa za sledenje
niso več upali jemati dolgih pavz, saj so nadrejeni lahko spremljali njihovo gibanje. S
tem so skrajšali postanke za 2 uri v tednu. Z optimizacijo, ki so se jo lotili v programu
za sledenje in sprotnim analiziranjem so dosegli zmanjšanje števila prevoženih
kilometrov za 9 %.
Dragan, Kramberger, Lisec, Intihar in Prah (2010, str. 40–45) so v članku predstavili
dvokoračni optimizacijski postopek v občini Laško za potrebe krčenja stroškov prevoza
otrok v šolo. V prvem delu so na uporabi hevristične simulacije Monte Carlo, določili
lokacije optimalnih postaj, kjer bi vozila pobirala in odlagala učence. V drugem delu pa
so glede na izračune v prvem delu izvedli še optimizacijo voznih poti in voznih redov
prevoznih sredstev. Z izbrano programsko opremo ArcLogistics in uporabo simulacije
so znižali dnevno razdaljo za 1.000 kilometrov, kar je bila posledica zmanjšanja števila
avtobusnih postajališč.
Tudi številni tuji avtorji so se v preteklih letih ukvarjali s GIS in PUV. Nekateri so se
ukvarjali s preučevanjem že napisanih raziskav problema usmerjanja vozil, drugi pa so
reševali konkretne primere s tega področja. V raziskavi so si postavili cilje, kjer so
želeli predvsem zmanjšanje stroškov, zmanjšanje časa in dolžine poti ter povečanje
zadovoljstva strank. To želimo doseči tudi v naši magistrski nalogi.
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Sumathi, Natesan, Sarkar (2007, str. 2155–2159) so v strokovnem članku prikazali,
kako lahko z geografskimi informacijskimi sistemi (GIS) optimizirajo izbor lokacije za
gradnjo odlagališča trdnih odpadkov, da zadovoljijo potrebe celotnega okrožja v regiji
Pondicherry v Indiji. Rešitev problema so prikazali z zemljevidom, ki je prikazal najbolj
primerne lokacije za razvoj občinskega odlagališča trdnih odpadkov, ki temelji na nizu
identificiranih ključnih kriterijev. S programom so niz 17 možnih lokacij z optimizacijo
privedli do izbire treh najbolj primernih lokacij za gradnjo.
Golden, Li, Wasil (2005, str. 1–2) pravijo, da je bil okrog leta 1960 prvič omenjen
raziskovalni primer problema usmerjanja vozil. Do danes je v raziskavah požel veliko
pozornosti. Avtorji so se v svoji raziskavi najprej ukvarjali s problemom s 1200
odjemalci in predstavili predvidene rešitve, v nadaljevanju pa so se ukvarjali še s
različnimi problematičnimi primeri usmerjanja vozil in njihovimi rešitvami.
Stanojević B., Stanojević M., Vujošević (2013, str. 10302–10311) so opisali ClarkeWrightov algoritem, ki rešuje problem usmerjanja vozil. Algoritem je eden izmed
številnih možnih algoritmov za reševanje PUV in je zelo uporaben, saj je enostaven in
hiter. V svojem delu so razvili algoritem za računanje prihrankov, kjer so z
združevanjem poti in formulo za izračun prihrankov prikazali, da prinaša boljše
rezultate kot dotedanji algoritem za računanje prihrankov.
Karadimas, Kolokathi, Defeteraiou in Loumos (b. d., str. 1–5) poročajo, da so z uporabo
programskega orodja Network Analyst reševali problem usmerjanja vozil. Problem so
skušali rešiti tako, da so poiskali čim krajšo razdaljo do lokacij odpadkov in z
najkrajšim časom vožnje ter nalaganjem odpadkov. Z optimizacijo poti za pobiranje
večjih odpadkov je Network Analyst avtomatsko prikazal najkrajši vrstni red postankov
15 različnih lokacij odpadkov. Tovornjak je pot po optimizaciji prevozil z 20 %
zmanjšano razdaljo.
Prasertsri in Kilmer (2003, str. 3–19) sta se v članku lotila analize načina za izboljšanje
prevoznega sistema, ki ga je želela uvesti zadruga za trženje mleka (MMC - Milk
marketing cooperatives) na Floridi. V članku avtorja z uporabo programa ArcLogistics
opišeta dvofazni način delovanja programa. Avtorja v članku opišeta, da se zapletenost
problema povečuje z dodajanjem časovnih oken za mlečno kmetijo in predelovalni
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obrat. Uporabila sta večkrat vstavljeni algoritem, ki se uporablja za reševanje problema
usmerjanja vozil s časovnimi okni (Vehicle Routing Problems with Time Windows VRPTW). Obe meritvi sta bili modelirani kot VRPTW skupaj z drugimi ustreznimi
omejitvami (zmogljivost vozil, spretnost voznika itd.). Prva izhodiščna meritev je
predstavljala dejansko zbiranje mleka in dostavne poti od MMC. V izhodiščni meritvi
so bile vse informacije vstavljene v program ArcLogistics za izračun časa in kilometrov.
Vsaka kršitev omejitve časovnih oken je bila razširjena za plus minus 30 minut. Druga,
alternativna meritev, se razlikuje od izhodiščne po tem, da je pri alternativni meritvi pri
vsaki kmetiji časovno okno pobiranja (pickup) razširjeno za plus minus dve uri. To
omogoča več fleksibilnosti pri procesu časovnega razporejanja in usmerjanja s
programom ArcLogistics ali s programsko ekstenzijo Network Analyst. Oba projekta
sta prinesla različna znižanja kilometrine.

Namen, cilji in teze magistrskega dela
Namen magistrske naloge je z optimizacijo poti pobiranja odpadkov v podjetju PUPSaubermacher, d. o. o. pokazati, da je možno z ustrezno programsko opremo in podatki
izboljšati obstoječo pot pobiranja odpadkov. Poleg tega je namen omenjeno podjetje
seznaniti z rezultati raziskave.

Glavni cilji magistrskega dela so:


analiza dosedanje poti pobiranja odpadkov v obravnavanem podjetju;



optimizacija poti pobiranja odpadkov z vidika dolžine poti, časa pobiranja odpadkov
in finančnih stroškov;



primerjava stanja pred in po optimizaciji;



vrednotenje primernosti programa ArcGIS in ekstenzije Network Analyst za
načrtovanje poti odvoza odpadkov v obravnavanem podjetju.

Za dosego uspešnega znižanja stroškov oziroma optimiziranja poti si v nalogi zastavimo
naslednje etapne cilje:


predstaviti teoretična izhodišča obravnavanega problema, ki so pomembna za razvoj
in razumevanje raziskave;
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predstaviti delovanje računalniške programske opreme ArcGIS in ekstenzije
Network Analyst;



predstaviti postopek pridobivanja in analize podatkov o obstoječem stanju;



priprava vhodnih podatkov za izvedbo optimizacije poti odvoza odpadkov ter
izvedba optimizacije poti.

V okviru raziskave smo si postavili dve hipotezi:


predvidevamo, da bo izvedena optimizacija poti odvoza odpadkov iz zbiralnic za
15% zmanjšala pot in čas odvoza odpadkov iz zbiralnic ter na osnovi tega tudi
finančne stroške;



ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst je primerno orodje za načrtovanje poti odvoza
odpadkov v obravnavanem podjetju.

Predpostavke in omejitve
Pri opazovanem problemu predpostavljamo:


podjetje še nikoli ni načrtovalo poti odvoza odpadkov iz zbiralnic, zato bo
zainteresirano za sodelovanje;



PUP Saubermacher, d. o. o. bo posredoval vse potrebne podatke za izvedbo
načrtovanja poti odvoza odpadkov.

Omejitveni parametri, s katerimi se bomo srečali pri izdelavi magistrske naloge, so:


zaradi uporabe statičnega modela cestnega omrežja se je mogoče v realnem svetu
dobljeni optimalni rešitvi problema le približati. Naš model namreč ne upošteva
vsakodnevnih ovir na cesti, nesreč, zastojev, zaparkiranih prevzemnih mest;



za odvoz odpadkov frakcije papirja in kartonske embalaže uporablja PUPSaubermacher, d. o. o. eno komunalno prevozno sredstvo, zato se bomo omejili le
nanj;



pri optimizaciji moramo upoštevati obstoječi vozni park, ki je podjetju na voljo, saj
podjetje ne namerava kupovati novih komunalnih prevoznih sredstev;



omejili se bomo zgolj na odvoz odpadkov za frakcijo papirja in kartonske embalaže.
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Metode dela
Metode reševanja problema, ki jih bomo uporabili v magistrski nalogi:


analitična metoda;



metoda deskripcije;



metoda zbiranja podatkov;



metoda analize in sinteze;



metoda modeliranja;



metoda komparacije;



metoda grafičnega prikazovanja.

Raziskovalni pristop magistrske naloge bo analitičen, saj v teoretičnem delu zajamemo
deduktivno sklepanje. V teoretičnem delu bomo z metodo deskripcije opisali teoretična
izhodišča obravnavanega problema, povzeli gradiva drugih avtorjev in preučili domačo
in tujo strokovno ter znanstveno literaturo in predstavili podjetje ter geografske
značilnosti obravnavanega območja. V praktičnem delu bo uporabljena metoda zbiranja
podatkov, kjer bomo od podjetja pridobili tehnični pravilnik ravnanja z odpadki,
podatke o vrsti in količini zbiralnic, podatke o razpoložljivem voznem parku, tehnične
in karakteristične podatke o komunalnem prevoznem sredstvu ter podatke o
kumulativnem pregledu po stroškovnih nosilcih za komunalno prevozno sredstvo. Z
opazovanjem bomo zbirali podatke o obstoječem stanju poti odvoza odpadkov. Ob tem
bomo izmerili koordinate vseh zbiralnic, torej naših naročil. V nadaljevanju bomo
opisali obstoječe stanje v podjetju z metodo analize in nato napisali kritično analizo. Z
metodo analize in sinteze bomo vhodne podatke - karto, omrežno podatkovno bazo in
naročila - razčlenili na smiselna podpoglavja, jih analizirali in nato zopet opisno
združili. Za pripravo omrežne podatkovne baze in izdelavo karte bomo pridobili
digitalne podatkovne sloje občin in cest. Uporabljena bo tudi metoda modeliranja s
katero se bomo srečali pri modeliranju cestnega omrežja, dopolnjenega z ustreznimi
atributi, kot sta na primer dolžina cestnih odsekov in čas vožnje. Modeliranje bo
prisotno tudi pri nadaljnji pripravi omrežja, kjer imajo vsi elementi omrežja atribute, ki
kontrolirajo njihove zmožnosti prečkanja omrežja. Ti atributi so: omejitve enosmernih
ceste ali prepoved za vožnjo tovornih vozil, hierarhija cest z ločevanjem različnih
kategorij cest in omejitve hitrosti vožnje. Po izvedeni optimizaciji, ki bo izračunala
optimalno pot komunalnega prevoznega sredstva in vrstni red odvoza odpadkov iz
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zbiralnic, bo uporabljena metoda komparacije s katero bomo primerjali obstoječo stanje
podjetja pred in po optimizaciji. V zaključku naloge bomo uporabili induktivno
sklepanje, kjer s pomočjo dobljenih rešitev in z metodo grafičnega prikaza podatkov
rezultatov načrtovanja poti preverjamo prvotne ugotovitve magistrske naloge.
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1 PREDSTAVITEV PODJETJA PUP SAUBERMACHER,
D. O. O.
Ustanovitelja podjetja PUP-Saubermacher sta PUP, d. d., iz Velenja in Saubermacher
Slovenija, d. o. o., iz Murske Sobote. Podjetje PUP-Saubermacher, d. o. o. je podjetje,
ki je pričelo leta 2003 v Velenju samostojno delovati in se razvijati na področju
ravnanja z odpadki. Že od samega začetka izvaja obvezna gospodarska javna služba
ravnanja z odpadki delo v osmih občinah: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje,
Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava. Storitev opravljajo za približno 54.000 občanov
Šaleške in Zg. Savinjske doline.
Slika 1: Logotip družbe PUP-Saubermacher, d. o. o.

Vir: «Logotip družbe«[ PUP-Saubermacher, d. o. o.], b. d.

Dejavnosti, ki jih izvaja podjetje PUP-Saubermacher, d. o. o.:


ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in embalaže;



zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, industrije in obrti;



zbiranje kosovnih odpadkov;



zbiranje odpadnega jedilnega olja;



zbiranje ostankov hrane;



čiščenje lovilnikov olj in maščob;



čiščenje greznic;



zbiranje odpadne električne in elektronske naprave;



prevozi vseh vrst odpadkov, za katere so registrirani in vpisani v evidenco ARSO;



izdajanje publikacij za informiranje in osveščanje prebivalstva;



upravljanje zbirnih centrov za zbiranje ločenih frakcij v Velenju, Šoštanju,
Šmartnem ob Paki in Zgornji Savinjski dolini.

PUP-Saubermacher, d. o. o. ponuja rešitve na področju ravnanja z odpadki oziroma
surovinami, za katere je usposobljen in registriran ter vpisan v evidenco zbiralcev,
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prevoznikov in posrednikov odpadkov. PUP-Saubermacher, d. o. o. teži k izvajanju
trajnostnega razvoja in k nenehnemu izobraževanju zaposlenih. Zaposleni se zavedajo,
da morajo s skupnim ciljem varovati naravo ter okolje, v katerem bivajo in delajo
(»Vizija in politika sistema ravnanja z okoljem« [Predstavitev podjetja PUPSaubermacher d.o.o.], b. l.). Na sliki 2 je organigram podjetja PUP-Saubermacher, d. o.
o., kjer je prikazana struktura organizacije in hierarhija zaposlenih v podjetju.

Slika 2: Organigram podjetja PUP-Saubermacher, d. o. o.

Vir: »Organigram podjetja«, oktober 2014.

V podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o. se zavedajo politike sistema ravnanja z okoljem.
Prav tako se zavedajo odgovornosti do družbenega in naravnega okolja in imajo pod
nadzorom vse pomembne okoljske vidike. Z uvedbo sistema ravnanja z okoljem se
obvezujejo, da bodo (»Vizija in politika sistema ravnanja z okoljem« [Predstavitev
podjetja PUP-Saubermacher d.o.o.], b. l.):


izpolnjevali zahteve veljavne zakonodaje in zahteve lokalne skupnosti;



zmanjševali verjetnost okoljskih nesreč;



zagotavljali informiranje zainteresirane javnosti;



pri določanju ciljev pretehtali tudi stališča zainteresiranih strank;



ločeno zbirali odpadke na samem izvoru;



racionalno izrabljali energente in surovine ter izbirali snovi, ki imajo manjši vpliv na
okolje.
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Strateške usmeritve v katere bodo vlagali vse razpoložljive vire so (»Poslanstvo«
[Predstavitev podjetja PUP-Saubermacher d.o.o.], b. l.):


lastni razvoj novih storitvenih področij znotraj in izven ravnanja z odpadki;



strategija v smeri nadaljevanja uresničevanja strategije doseganja ekoloških
standardov, ki so najmanj enaki pričakovanim in predpisanim v uredbah in
zakonodaji na področju ravnanja z odpadki in nudenje temu primernega standarda
vsem uporabnikom storitev na vseh področjih, ki jih je mogoče meriti, ocenjevati in
primerjati.

Vizija družbe PUP-Saubermacher, d. o. o. je postati eno izmed vodilnih podjetij v
Sloveniji na področju gospodarnega ravnanja z odpadki. V središču so skrb za
zadovoljstvo uporabnikov storitev, varovanje okolja ter poslovanje v okviru etičnih in
zakonskih normativov. PUP-Saubermacher, d. o. o. bo z dolgoročno naravnanim
poslovanjem ter razvojem odgovornega dolgoročnega razmerja s poslovnimi partnerji
ob hkratnem zagotavljanju varovanja okolja in humanosti, nenehnim izobraževanjem in
motivacijskim delovnim okoljem za zaposlene postal fleksibilna družba na vseh
področjih svojega delovanja (»Vizija in politika sistema ravnanja z okoljem«
[Predstavitev podjetja PUP-Saubermacher d.o.o.], b. l.).

Slika 3: Upravna zgradba podjetja PUP-Saubermacher, d. o. o.
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2 GEOGRAFKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA
OBMOČJA
Za lažje razumevanje in poznavanje bomo v tem poglavju prikazali geografski oris in
značilnosti Šaleške doline. Upravno in gospodarsko Šaleško dolino pokrivata dve
občini, in sicer Mesta občina Velenje in občina Šoštanj; manjši del doline pa spada tudi
pod občino Šmartno ob Paki.
Šaleška dolina je svoje ime dobila po gradu Šalek. Je skoraj dva kilometra široka in
osem kilometrov dolga dolina, ki je po nastanku kvartarna udorina in je ena najmlajših v
Sloveniji. Šoštanjska ali Velenjska kotlina, kakor se v geografskih spisih pogostoma še
drugače označuje Šaleško dolino, razpira svoj svet v smeri severozahod – jugovzhod in
ga med svojimi obrobji spet zapira v samosvojo zaključeno geografsko enoto (Vrbič,
1992). V reliefu prevladuje rahlo hribovit svet. Vodovja v kotlini predstavljajo
predvsem reke in številna jezera. Dno doline je rahlo razgibano in na določenih mestih
močno spremenjeno zaradi premogovništva. Površje se postopoma znižuje od severa
proti jugu. Pretežni del Šaleške doline se nahaja v višinskem pasu med 300 in 600 m n.
m. Južna pobočja so običajno bolj položna od severnih, kar vpliva na poselitev in
razmestitev dejavnosti v prostoru (Košir, 2010).
Slika 4: Pogled iz zraka na Šaleško dolino

Vir: »Po Trški poti okoli Šoštanja«, 2012, str. 4

Najpomembnejši dejavnik prebivalstvenega in gospodarskega razcveta je bilo odprtje
premogovnika Velenje konec 19. stoletja. Šaleška dolina je svoj prebivalstveni razcvet
doživela tudi v 50-ih zaradi izgradenj industrijskih objektov, ki so z novo
Blaž Selan: Načrtovanje poti odvoza odpadkov v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki s pomočjo geografskih
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razpoložljivimi delovnimi mesti pritegnili priseljevanje delavcev. Pod vplivom človeka
so nastale urbane površine, večinoma v JV delu Šaleške doline. Danes je v dolinskem
dnu velika koncentracija urbanega prostora s pripadajočo infrastrukturo, industrijo,
oskrbnimi in namestitvenimi objekti. Po podatkih v Statističnem Uradu RS za leto 2014
je v Mestni občini Velenje 25.329 prebivalcev; v občini Šoštanj jih je 2950 in v občini
Šmartno ob Paki 655 (SURS, 2014).
Šaleška dolina ima zmerno celinsko podnebje. Pred mrzlimi vdori hladnega zraka jo
varuje hribovito obrobje, ki blaži vpliv zahodne zračne cirkulacije, ki na tem območju
prevladuje. Povprečna letna temperatura se giblje okoli 9°C. V zimskih mesecih je
zaradi kotlinskega značaja pogosta temperaturna inverzija in z njo povezana megla.
Padavinski višek je v Šaleški dolini v mesecu juniju in juliju. V obdobju med letoma
1961 in 1990 so namerili povprečno 1233 mm padavin letno (Dolinšek, 2010).
Mestna občina Velenje je razdeljena na 19 delov. Na 3 mestne četrti in 16 krajevnih
skupnosti. Krajevne skupnosti (KS) in Mestne četrti (MČ) v Mestni občini Velenje so:
KS Bevče, KS Cirkovce, KS Gorica, KS Kavče, KS Konovo, KS Paka pri Velenju, KS
Pesje, KS Plešivec, KS Podkraj, KS Stara vas, KS Staro Velenje, KS Šalek, KS Šentilj,
KS Škale - Hrastovec, KS Šmartno, KS Vinska Gora, MČ - Desni breg, MČ Levi breg zahod, MČ Levi breg - vzhod. Predstavili bomo posamezne mestne četrti in krajevne
skupnosti, ki vključujejo odvoz papirja in kartonske embalaže v naši magistrski nalogi
(»Krajevne skupnosti in Mestne četrti v MO Velenje« [ks-velenje.si], b. l.):


KS Staro Velenje predstavlja najstarejši del Mestne občine Velenje. Poleg starega
mestnega jedra (Stari trg), ki leži ob vznožju hriba, na katerem se bohoti Velenjski
grad, zajema še Ljubljansko, Žarovo, Celjsko in Partizansko cesto ter Cesto Talcev,
Srebotnikovo in Štrbenkovo cesto;



KS Gorica meji na sosednje KS: Bevče, Šalek, Staro Velenje in MČ Levi breg zahod, MČ Levi breg - vzhod. Je druga največja krajevna skupnost po številu
prebivalstva v Mestni občini Velenje. Ima 18 stanovanjskih blokov in 378 zasebnih
stanovanjskih hiš;



KS Šalek je naselje na vzhodnem robu Velenjske kotline, ki je danes del urbane
celote mesta Velenje. Je strnjeno blokovsko naselje in leži na dolinskem dnu.
Najbolj prometna in največji vir hrupa proizvaja regionalna cesta Velenje - Slovenj
Gradec;
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MČ Levi breg - vzhod je najmlajša skupnost občanov v Mestni občini Velenje.
Sestavljata jo blokovska naselja Kardeljeva ploščad in Stantetova ulica;



MČ Levi breg - zahod leži na območju levega brega reke Pake, ki zajema veliko
pomembnih objektov in kulturnih znamenitosti. Tukaj je Titov trg, zgradba Mestne
občine Velenje, upravna enota, glavna banka, kulturni center Ivan Napotnik,
knjižnica, otroško igrišče, poslovne zgradbe in veliko trgovskih prostorov;



KS Stara vas velja za eno najstarejših naselij v dolini, kjer so se naseljevali delavci
premogovnika in obrtniki. Območje je poseljeno z individualnimi stanovanjskimi
hišami. Omejena je na območje, ki leži med Aškerčevo cesto, Cesto na jezero, Cesto
pod parkom, Cesto Simona Blatnika, Čopovo cesto, Erjavčevo cesto, Gorenjsko
cesto, Jerihovo cesto, Koroško cesto, Levstikovo cesto, Stanetova cesto in Subotiško
cesto.
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Slika 5: Prikaz krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje

Vir: »Krajevne skupnosti in Mestne četrti v MO Velenje« [ks-velenje.si], b. d.

Šaleška dolina ima kljub zaprtosti, kjer se združujeta reliefno razgiban hribovit svet s
kotlinskim, precejšen prometni pomen; tu imajo svoje stičišče poti med osrednjimi in
severnimi slovenskimi pokrajinami (Vrbič, 1992). Skozi dolino vodita dve pomembni
medregionalni cestni povezavi. Lokalno cestno omrežje je gosto, dobro razvito in v
večini asfaltirano. Prometna ureditev v mestnem središču Velenja omejuje promet
Blaž Selan: Načrtovanje poti odvoza odpadkov v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov
15

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

motornih vozil glede hitrosti (hitrostne ovire in prometna signalizacija). Dostopnost za
motorna vozila omejujejo tudi enosmerne ceste in območja, ki so namenjena samo za
pešce in kolesarje (Dolinšek, 2010). Mrežo cest sestavljajo glavna cesta (GC),
regionalni cesti (RC), mestne ceste (MC), javne poti (JP), lokalne ceste (LC) ter zbirne
mestne ali krajevne ceste (ZC), prikazane spodaj na sliki 6.
Slika 6: Mestna občina Velenje z državnim in lokalnim cestnim omrežjem

Vir: »Obstoječe cestno omrežje« [Prometna študija], 2007, str. 7

Občinske ceste skozi občino Velenje potekajo izven naselij kot lokalne ceste in javne
poti, znotraj naselij pa kot krajevne ceste ter mestne ceste. Državne ceste, ki potekajo
skozi občino Velenje pa so (»Obstoječe cestno omrežje« [Prometna študija], 2007):
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glavna cesta Zg. Dolič-Velenje in Velenje-Črnova;



regionalna cesta Pesje-Velenje;



regionalna cesta Dobrna-Črnova;



regionalna cesta Velenje-Polzela;



regionalna cesta Velenje-Škale in Plešivec-Graška g.- Šmiklavž.
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3 TEORETIČNE OSNOVE
V poglavju o teoretičnih osnovah bomo predstaviti teoretična izhodišča obravnavanega
problema, ki so pomembna za razvoj in razumevanje raziskave. Predstavili bomo
posamezne pojme ter jih umestili v raziskavo. Ključne besede pri iskanju strokovne
literature so: geografski informacijski sistemi, modeliranje transportnih omrežij z GIS,
problem trgovskega potnika (PTP) in problem usmerjanja vozil (PUV).

3.1 Geografski informacijski sistemi (GIS)
Začetna teoretična osnova je namenjena predstavitvi geografskih informacijskih
sistemov (GIS). Prvi primer GIS je bil Kanadski geografski informacijski sistem,
izdelan v sredini šestdesetih let kot računalniški kartografski merski sistem. Z njim so v
obliki različnih kartografskih prikazov reševali probleme, povezane z okoljem. Sodobna
zgodovina GIS izvira iz leta 1980, ko je cena zmogljivih računalnikov padla pod
kritično točko. Razvijalci GIS so spoznali, da so iste osnovne potrebe prisotne na
številnih različnih področjih uporabe od proizvodnih virov do popisa prebivalstva
(Longley, Goodchild, Maguire & Rhind, 2005, str. 17-19).

Razlogov za uporabo GIS je ogromno - v geografiji, geodeziji, arheologiji, ekologiji,
pravu, okoljevarstvu, inženirstvu. To je sistem, ki je namenjen obdelavi kakršnih koli
prostorskih podatkov. Idealen je za uporabo poljubnih prostorskih raziskav in obdelav
podatkov. «Sposoben je integriranja, shranjevanja, urejanja, analiziranja in prikazovanja
geografsko lociranih informacij. Bolj splošno rečeno pa je GIS zbirka tehnoloških
orodij za zbiranje, shranjevanje, iskanje, pretvorbe in prikazovanje prostorskih podatkov
stvarnega sveta za določene namene« (Prah, 2011).
GIS je bil še do pred kratkim namenjen ozkemu krogu uporabnikov, danes pa se pogled
na prostorske podatke spreminja. Njihovo moč v povezavi s specifičnimi aplikacijami
spoznava vse več uporabnikov, njihova struktura se močno spreminja. Glede na to lahko
uporabnike GIS razdelimo v štiri skupine, shematično prikazane na sliki 7.
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Slika 7: Uporabniki GIS

Vir: Podgorelec, 2001, str.3

Vsaka sestavina tehnologije GIS ima lastno ceno in vrednost, vendar pa imajo hkrati
dodatno skupno vrednost, ker delujejo kot povezan sistem. Geografski informacijski
sistem sestavljajo osnovni elementi, ki ta sistem tudi tvorijo (Šumrada, 2005, str. 6):


računalniški sistem (strojna oprema in operacijski sistem);

 programska oprema;
 ljudje;
 organizacija, postopki, metodologija;
 geokodirane baze podatkov.

Podatkovni model GIS mora podajati informacije o lokaciji, geometriji in topologiji,
opisnih lastnostih ter časovni obstojnosti geografskih pojavov v modelu stvarnega
prostora. Bistveni namen GIS-a je v tem, da je sposoben analizirati prostorske podatke
in ustvariti novo informacijo. Podatkovni model predstavlja zaznavo, interpretacijo,
abstrakcijo in formalni opis stvarnega sveta (Šumrada, 2005, str. 6).

Geografske podatke pogosto imenujemo tudi prostorski podatki, s katerimi operirajo vse
aplikacije GIS-a; lastnosti so navedene v koordinatnem sistemu. Poznamo več tipov
prostorskih podatkov: prvi tip so podatki o geografskih koordinatah, to sta zemljepisna
širina in dolžina; drugi tip so podatki o povezljivosti omrežij in tretji tip so atributni
podatki, kot so omejitev hitrosti izbranega cestnega odseka, tip ceste, gostota
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prebivalstva na določenem območju ipd. (Kvamme, Oštir-Sedej, Stančič & Šumrada,
1997, str. 50-53).
Z uporabo tehnologije GIS lahko v računalniku shranimo poenostavljen digitalni model
stvarnega sveta (Kvamme, Oštir-Sedej, Stančič in Šumrada, 1997, str. 44). GIS podatki
predstavljajo realne predmete, kot so ceste, gozdovi, raba tal in digitalne podatke.
Realne predmete razdelimo na enostavne, kot je na primer zgradba in sestavljene, ki so
lahko linijski elementi ali poligoni. Prostorske podatke zaradi kompleksnosti običajno
prikazujemo z različnimi sloji, ki jih je treba pred shranitvijo poenostaviti. Vsi

poenostavljeni podatki so končno pretvorjeni v točke, linije in poligone. Grafični
gradniki so opredeljeni s točkami v koordinatnem sistemu in veznimi linijami povezavami med točkami. Na prostorsko opredeljene grafične gradnike se navezujejo
ostali opisni ali atributni podatki. Povezovalni element vseh lastnosti objektov je skupna
lokacija v stvarnem prostoru (Drobne, b.l., str. 21-26).

3.2 Omrežja v GIS
Omrežje je sistem medsebojno povezanih elementov, kot so povezave (linije) in
povezovalna križišča (točke), ki predstavljajo možne poti od ene lokacije do druge.
Omrežja kot so železnice, ceste in plinovodi, so znotraj linearno povezana. Izraz
omrežje se nanaša na poti (routes), ki se nahajajo znotraj sistema lokacij, identificiranih
kot vozlišča (nodes). Pot (route) pomeni samostojno povezavo med dvema vozliščema,
ki sta del večjega omrežja (cestnega, železniškega, rečnega). Povezljivost je pomembna
za potovanje po omrežju. Elementi omrežja, kot so odseki (edges-lines) in križišča
(junctions-points), morajo biti medsebojno povezani. S tem omogočajo navigacijo po
omrežju (Prah, 2011).
V GIS se uporabljata dva tipa omrežij, to sta transportno omrežje in storitveno omrežje
(Utility network) (Prah, 2011):


transportna omrežja so neusmerjena omrežja. To pomeni, da kljub temu, da ima
cestni odsek dodeljeno smer, je oseba ali blago, ki je transportirano, svobodno pri
izbiri smeri, hitrosti ali lokacije. Na primer oseba v avtomobilu se lahko odloči, v
katero ulico bo zavila, kje se bo ustavila. Ceste in železnice predstavljajo linije
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transportne povezave v transportnih omrežjih. V naši nalogi se bomo osredotočili na
transportna omrežja, saj bo imel voznik, ki vozi komunalno prevozno sredstvo
svobodno izbiro kroženja po transportnem omrežju;


storitvena omrežja so usmerjena. To pomeni, da npr. voda, daljnovodi, elektrika
tečejo vzdolž omrežja v skladu z določenimi pravili omrežja. Pot, ki jo bo izbrala
voda, je vnaprej določena. Lahko se spremeni, vendar ne s strani vode. Inženir, ki
kontrolira omrežje, lahko z odprtjem in zaprtjem ventilov spremeni pravila in smer
omrežja. Daljnovodi in cevovodi predstavljajo linije v storitvenih omrežjih.

3.2.1 Modeliranje transportnih omrežij z GIS
Modeliranje je postopek izdelave modelov stvarnosti za določen namen in uporabo.
Poznamo razne modele realnosti, kot so denimo matematični, prostorski, planerski itd.
Model stvarnosti je vedno rezultat zaznave tistega, ki sestavlja model. Model je vedno
abstrakten ali posplošen opis nečesa obstoječega ali zamišljenega. Odvisen je od
percepcije, pojmovanja, presoje in izbora modelarja. Izbor vsebine modela je odvisen
predvsem od njegove namembnosti in načrtovane uporabe (Šumrada, 2005, str. 50).
V magistrski nalogi bomo modeliranje transportnega omrežja v programu ArcGIS
prikazali z načinom, kjer bodo linije predstavljale ceste, točke pa križišča, postanke in
centre. V našem primeru bo center zbirni center Dinos, postanki pa bodo predstavljeni kot
zbiralnice, kjer poteka praznjenje zabojnikov papirja in kartonske embalaže. Ker bomo v

nalogi uporabili model transportnega omrežja, bomo za modeliranje le tega uporabili
programsko orodje ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst.
3.2.2 Elementi omrežja
Omrežna podatkovna baza je ustvarjena iz različnih podatkov, ki so vključeni v
omrežje. Zgrajena je iz treh vrst elementov: robov, križišč in zavijanj. Robovi so
elementi transportnih omrežij, ki se povezujejo s križišči in predstavljajo povezave.
Križišča povezujejo robove in omogočajo navigacijo od enega roba do drugega.
Elementi zavijanj pa podajajo informacijo o gibanju dveh ali več robov. Nosijo
informacije o natančno določenem zavijanju v nekem križišču transportnega omrežja.
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Zavijanja so neobvezni element, kjer obstajajo omejitve zavijanj, kot je prepoved
zavijanja desno ali levo (»Network dataset« [ArcGIS Resources], b. l.; Prah, 2011).
Kreiranje omrežne podatkovne baze v ArcGIS-u temelji na podlagi treh tipov virov
omrežja, in sicer: za robove, križišča in zavijanja. Na sliki 8 lahko vidimo linijske
elemente (line feature), ki so viri za robove, točkovne elemente (point feature), ki so viri
za križišča in elementi zavijanja (turn feature), ki pa so viri za zavijanja. Vsak sloj
(feature class), ki sodeluje v omrežju kot vir, ustvari glede na svojo vlogo elemente
(elements): linijski sloj robove (edge elements), točkovni sloj križišča (junction
elements), sloj zavijanj pa zavijanja (turn elements). Ustvarjena križišča, robovi in
zavijanja nato oblikujejo graf, ki predstavlja omrežje. Graf se uporabi za analiziranje ali
optimizacije v okolju GIS (Prah, 2011).
Slika 8: Značilnosti in elementi omrežja

Vir: »Network datasets« [ArcGIS Resources], b. d.

3.3 Problem trgovskega potnika in problem usmerjanja vozil
Problem trgovskega potnika (PTP) je eden izmed najbolj preučevanih problemov
kombinatorične optimizacije. Kombinatorična optimizacija se ukvarja s problemi, kjer
je množica dovoljenih rešitev diskretna (obravnava samo števne množice, ki jih lahko
oštevilčimo s celimi števili). PTP je zanimiv za mnoge raziskovalce, ki želijo zanj
razviti eksaktne ali hevristične algoritme. Je dobro znan problem, ki ima večje število
hevrističnih pristopov reševanja, ki ustvarjajo dobre oziroma kar optimalne rešitve
problema (Dragan, 2010, str. 31 - 43). Za lažje razumevanje bomo najprej predstavili
PTP, kasneje pa še problem usmerjanja vozil (angl. Vehicle Routing Problem – VRP).
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Namen PTP in tudi PUV (problem usmerjanja vozil) je iskanje najkrajše poti pri
preverjanju vseh možnih obhodov. Problem, ki ga imamo pri raziskovanju magistrske

naloge je po strukturi podoben problemu trgovskega potnika. Pri načrtovanju poti
odvoza odpadkov se bomo v magistrski nalogi soočili s problemom usmerjanja vozil.
Računanje optimalnih poti ni pomembno samo za trgovske potnike, temveč ga najdemo
na zelo različnih področjih, kot so logistika, podjetništvo, industrija, oglaševanje,
načrtovanje pohodniških poti in minimizacija odpadkov. Algoritme za reševanje PTP
uporabljajo med vožnjo naprave GPS, ki nam poizkušajo najti najboljšo razdaljo med
točkama (Mohar, 2002, str. 19 - 21). Ključni problem pri trgovskem potniku je najti
takšen cikel, ki vključuje vsa vozlišča danega grafa in vsebuje minimalno skupno
razdaljo potovalne poti. Z drugimi besedami, iščemo najkrajši Hamiltonov obhod tega
grafa. Hamiltonov obhod je pot v grafu, ki gre skozi vse točke grafa natanko enkrat in
se na koncu vrne v začetno točko. Povezave med vozlišči so lahko različno dolge in
lahko imajo različne omejitve (npr. omejitev hitrosti). Če uteži v grafu ne pomenijo
razdalj, ampak čas ali stroške, potrebne za potovanje, potem dobimo rešitev problema
trgovskega potnika tako, da poiščemo cikel z najmanjšim časom ali stroški. Ko pa se
število točk poveča, hitro zabredemo v težave, saj ni znan algoritem, ki bi dal enostavno
in hitro rešitev problema. Zato je še posebej pri velikem številu vozlišč najprimerneje,
da poizkušamo poiskati le približne rešitve. To nas pripelje do obravnave algoritmov, s
katerimi izračunamo zgolj približne rešitve, ter do metod za ocenjevanje vrednosti
optimalne rešitve (Dragan, 2010, str. 111 - 112).
Slika 9 prikazuje graf, ki med seboj povezuje mesta z določenim naborom cest. Je
primer problema trgovskega potnika, kjer potnik želi najti takšno pot, da obišče vsako
mesto natanko enkrat in se vrne na izhodiščno lokacijo. Če imamo na primer pet mest
A, B ,C, D, E in če so razdalje med njimi take kot na sliki 9 spodaj, potem mora
trgovski potnik iz A obiskati mesta v zaporedju A C B D E A (ali v obratnem vrstnem
redu A E D B C A), s skupno razdaljo 14 (Wilson & Watkins, 1997, str. 178).
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Slika 9: Graf, ki povezuje mesta z določenim naborom cest

Vir: Wilson & Watkins, 1997

V našem primeru imamo opravka s problemom usmerjanja vozil PUV (ang. VRP –
vehicle routing problem). PUV predstavlja različico PTP, pri kateri je prisotnih več
vozil (Miller, Shaw, 2015). Problem usmerjanja vozil se uporablja za iskanje najbolj
ugodnih poti pri transportu blaga in storitev. To pomeni projektiranje optimalnih poti,
po katerih naj se premika komunalno prevozno sredstvo. Cilj problema je z
racionalizacijo in izkoriščenostjo komunalnih prevoznih sredstev minimalizirati vsoto
vseh transportnih stroškov (Groër, Golden, Wasil, b.l.). Nekateri najbolj značilni
problemi PUV so (Dragan, 2010, str. 168 - 170):


zbiranje smeti;



zbiranje ali razvažanje pošte;



čiščenje in pranje ulic;



razvoz časopisov;



zbiranje učencev za transport v njihove šole;



razporejanje letal ali avtobusov;



razporejanje posadk letal ali voznikov avtobusov na določena opravila.

3.3.1 Metode reševanja problema trgovskega potnika
Ne glede na to, da je PTP zahteven problem, je bilo za njegovo reševanje razvitih že
veliko tehnik in metod, tako hevrističnih (ki poiščejo rešitev blizu optimalne), kot tudi
popolnoma optimalnih (poiščejo točno rešitev) (Dragan, 2010, str. 168 - 170).
Učinkovitost algoritmov je odvisna od več faktorjev in prostora, ki ga preiskujejo.
Algoritmov je veliko in imajo svoje prednosti in slabosti. Nekatere najbolj poznane
tehnike in metode za reševanje problema trgovskega potnika so (Dragan, 2010, str. 168
- 170):
Blaž Selan: Načrtovanje poti odvoza odpadkov v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov
24

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru



požrešni algoritem;



algoritem najbližjega soseda;



algoritmi za lokalno iskanje;



pristop z metodo Razveji in omeji;



pristop z dinamičnim programiranjem;



pristop s sestopanjem.

Ločimo med dvema kategorijama problemov (Klanšek, Pšunder, Soršak, 2011, str.
146):


simetrični (enaka razdalja);



nesimetrični (različna razdalja).

Simetrični problem trgovskega potnika
Optimalno rešitev lahko dobimo z algoritmi, ki dajo točno rešitev (dinamično
programiranje, sestopanje, razveji in omeji itd.) (Gosar, 2013, str. 6 - 8).
Primer simetričnega reševanja PTP-ja:
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Slika 10: Primer grafa za problem simetričnega trgovskega potnika

Vir: Gosar, 2013
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Slika 11: Rešitev najkrajše poti problema trgovskega potnika

Vir: Gosar, 2013

Rešitev najkrajše poti za ta primer je g (1, [2, 3, 4]) = C[1, 2] + g [2, [3, 4]) = 7 + 15 =
22 (Bellmanova enačba). Razloženo z besedo, najprej poiščemo poljuben sklenjen
sprehod in začnemo v točki 1. Nato nadaljujemo do točke 2, kjer krenemo na točko 4 in
nato na točko 3 in se na koncu vrnemo na začetno točko 1. Seštevamo vrednosti, ki so
podane med točkami in dobimo optimalno rešitev 7 + 7 + 5 + 3 = 22. Problem
algoritmov, ki dajo točno rešitev, je ta, da so algoritmi počasni in za izračun pri večjem
številu vozlišč odpovejo zaradi prevelike časovne zahtevnosti. Pri simetričnih PTP za
uteži povezav med lokacijami velja, da so 𝑑𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑖 . To pomeni, da je posamezna utež
neodvisna od smeri povezave med lokacijama. Na ta način je, na primer, čas vožnje za
pot v smeri od lokacije i do lokacije j enak času vožnje za enako pot v nasprotni smeri,
tj. od lokacije j do lokacije i.
Nesimetrični problem trgovskega potnika
Nesimetrični problem trgovskega potnika pomeni, da je razdalja med vozlišči 𝑑𝑖𝑗 ≠ 𝑑𝑗𝑖
(Gosar, 2013, str. 6 - 8).
Primer nesimetričnega reševanja PTP-ja:
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Slika 12: Problem grafa za problem nesimetričnega trgovskega potnika

Vir: Gosar, 2013

Slika 13: Rešitev najkrajše poti problema trgovskega potnika

Vir: Gosar, 2013

Enako kot pri reševanju problemov simetričnega trgovskega potnika, so »naivni«
algoritmi, ki rešujejo probleme nesimetričnega trgovskega potnika, počasni, oziroma še
počasnejši, in prav tako odpovejo zaradi prostorske omejitve; ali pa traja zelo dolgo, da
izračunajo rešitev. Pri nesimetričnih PTP je lahko 𝑑𝑖𝑗 ≠ 𝑑𝑗𝑖 , kar pomeni, da je vrednost
uteži odvisna od smeri povezave (Gosar, 2013, str. 6 - 8). Primer odvisnosti uteži od
smeri povezave je, recimo, čas vožnje po avtocesti, ko je pas avtoceste v eni smeri
delno zaprt zaradi obnovitvenih del ali nesreče in zaradi tega velja na njegovem
prevoznem delu bolj restriktivna omejitev hitrosti, medtem ko takšne omejitve hitrosti
za promet v drugi smeri ni. V takšnem primeru tudi čas vožnje za enako pot po
avtocesti, vendar v različnih smereh, ne more biti enak.
3.3.2 Metode za reševanje problema usmerjanja vozil
Pri načrtovanju poti odvoza odpadkov iz zbiralnic se bomo ukvarjali s problemom
usmerjanja vozil. Da bomo prišli do rešitve problema, bomo morali upoštevati za
izvedbo optimizacije omejitev prostornine komunalnega prevoznega sredstva. Za
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izvedbo optimizacije bomo uporabili računalnik, ki bo s pomočjo programske opreme
ArcGIS in ekstenzije Netwok Analyst na podlagi hevrističnih metod podal rešitev.
Načina za reševanje problema usmerjanja vozil sta dva, prvi je s pomočjo eksaktnih
metod, drugi pa s hevristiko. Če obstaja nedeterministični algoritem, ki se ga reši v
polinomskem času, takšno reševanje preseže razpoložljive časovne okvire; zato v praksi
eksaktno reševanje takšnih problemov nima velikega pomena, saj so uporabni le za
reševanje PUV z majhnim številom vozlišč. Povedano z drugimi besedami,
nedeterminističen algoritem se obnaša nepredvidljivo. Ko sprejme vhodni podatek, ne
poišče vedno iste rešitve ali programa, s katerim je algoritem implementiran in tudi ne
opravi enakega zaporedja operacij. Reševanje problemov zahteva kvadratni čas:
kakorkoli zvito si izmislimo algoritem, bo za dvakrat večji problem potreboval vsaj
štirikrat več časa. Strokovnjaki se vse bolj poslužujejo iskanja algoritmov hevristik, ki v
korist hitrosti žrtvujejo eksaktnost. Hevristični algoritmi ne zagotavljajo kakovosti dane
rešitve, kar pomeni, da je dana rešitev lahko poljubno slaba v primerjavi z optimalno
(Mohar, 2002, str. 19 – 21). Za načrtovanje poti odvoza odpadkov bomo izbirali
program ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst, kateri uporablja hevristične metode zato
jih bomo v nadaljevanju predstavili.
Za hevristiko je za pridobitev dobre rešitve v učinkovitem času značilna uporaba
požrešnega pristopa. Hevristična metoda se pogosto uporablja za reševanje problema
trgovskega potnika, saj hitro privede do dobre (vendar ne nujno optimalne) rešitve
(Winston, 2004, str. 534). Hevristika uporablja oceno dolžine poti iz trenutne točke do
cilja. Dolžino lahko grobo ocenimo, seveda pa se je ne da točno napovedati. V mnogo
primerih namreč klasične tehnike matematičnega programiranja potrošijo preveč časa za
računanje optimalnih rešitev, še posebej ko imamo opravka z velikim številom vozlišč
na transportni mreži. Torej je edini način za reševanje kompleksnejših kombinatornih
problemov na transportnih grafih takšen, da se uporabljajo različne hevristične metode.
Priporočljivo je, da se hkrati uporabi več različnih hevrističnih algoritmov, katerih
rezultate je potrebno medsebojno primerjati in nato izbrati najboljšega. Pri tem pa velja,
da je uporaba najprimernejše hevristične procedure odvisna predvsem od vrste
problema, ki ga rešujemo (Dragan, 2010). Skupna značilnost vseh metod hevrističnih
optimizacij je začetek reševanja korak za korakom in poročanje o najboljši rešitvi,
najdeni skozi iskalni proces. Kvaliteta dobljene rešitve ne igra nobenega pomena, zato
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ne moremo reči, da je hevristična metoda boljša od vseh ostalih metod (Maringer, 2005,
str. 52).
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4 NAČRTOVANJE POTI ODVOZA ODPADKOV
Za načrtovano pot odvoza odpadkov iz zbiralnic bomo v tem poglavju najprej
predstavili pregled obstoječega stanja v podjetju PUP Saubermacher, d. o. o. V
nadaljevanju se bomo lotili optimizacije poti odvoza odpadkov iz zbiralnic, v zaključku
pa bomo primerjali stanje pred optimizacijo in po njej.

4.1 Pregled obstoječega stanja
V tem podpoglavju bomo opisali in predstavili predpise na področju ravnanja z odpadki.
Opisali bomo zbirni center Dinos, zbiralnice in zabojnike, ki jih uporabljajo v podjetju
PUP-Saubermacher, d. o. o. za frakcijo papirja in kartonske embalaže. Sledila bo
predstavitev voznega parka podjetja in izračun stroška vožnje komunalnega prevoznega
sredstva M. Benz, saj je to edino vozilo, ki odvaža odpadke papirja in kartonske
embalaže v podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o. V nadaljevanju bomo podali analizo
obstoječega stanja poteka poti odvoza odpadkov za vsak dan posebej in v zaključku na
podlagi analize obstoječega stanja podali kritično analizo poti odvoza odpadkov.

4.1.1 Odpadki
V PUP-Saubermacher d. o. o. smo naredili popis obstoječega stanja odvoza odpadkov.
To smo naredili s spremljanjem odvoza odpadkov. Podjetje izvaja storitev za občane
Šaleške in Zgornje Savinjske doline; v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki,
Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava. V magistrski nalogi smo se osredotočili
na odvoz papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic v občini Velenje, Šoštanj in
Šmartno ob Paki. Ker se v nalogi ukvarjamo z načrtovanjem pobiranja odpadkov, se
nam zdi smiselno predstaviti predpise na področju ravnanja s komunalnimi odpadki na
evropski, državni in občinski ravni ter opisati odpadek.
Dolgoročni cilji, usmeritve in naloge na področju varstva okolja so opredeljeni v
Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO), ki jo skladno z
določbami Zakona o varstvu okolja na predlog vlade sprejme Državni zbor Republike
Slovenije. To je strateški dokument, katerega cilj je zastaviti ukrepe za splošno
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izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. Operativni program
ravnanja s komunalnimi odpadki sledi strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob
poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo prednost ponovni uporabi in
recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov, če in kjer sta to najboljši ekološki
možnosti (»Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki«, 2013, str. 6, 48). V
operativnem programu za frakcijo papirja (ki ga bodo zbrali izvajalci javnih služb v
sistemu prevzemanja »od vrat do vrat«, v zbiralnicah in zbirnih centrih v Sloveniji), so
predvidene količine po letih v obdobju 2010-2030, namenjene v različne postopke
obdelave, prikazane na sliki 14.

Slika 14: Predviden razvoj tokov odpadnega papirja, ki ga zberejo izvajalci javne
službe v Sloveniji

Vir: »Ocena razvoja tokov komunalnih odpadkov v prihodnosti« [Operativni program ravnanja s
komunalnimi odpadki], 2013

Pravno podlago Uredbe o odpadkih predstavlja peti odstavek 20. člena Zakona o
varstvu okolja na podlagi katerih Vlada RS predpiše pravila ravnanja in druge pogoje za
ravnanje z odpadki. Uredba o odpadkih določa pravila ravnanja in druge pogoje za
preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z
njimi ter zmanjševanje vplivov uporabe virov in izboljšanje njene učinkovitosti. Uredba
uvaja nov pristop glede ravnanja z odpadki, ki je osredotočen na preprečevanje
nastajanja odpadkov (Ur. l. št. 103/2011).
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Odpadek je v Uredbi o odpadkih definiran kot vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik
zavrže ali namerava ali mora zavreči (Ur. l. št. 103/2011). Odpadek je vsaka snov
oziroma predmet v tekočem, plinastem ali trdnem agregatnem stanju neznanega
lastnika, ki ga proizvajalec, imetnik ali lastnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne
potrebuje, ga moti oziroma mu škodi ali pa ga je zaradi interesov varstva okolja oziroma
drugega javnega interesa treba obdelati, predelati ali odložiti, kot je predpisano (Ur. l.
št. 1/96).
Tehnični pravilnik ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj ter občini
Šmartno ob Paki se uporablja od 1. 1. 2010 in določa minimalen obseg ravnanja z
odpadki v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter predpisuje opremo, ki
zagotavlja učinkovito in celovito izvajanje javne službe. Pravilnik obsega (Ur. v. MOV,
št. 20/09, 12/10):


opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;



način določitve števila odvozov odpadkov po posameznih kategorijah;



tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;



standardizacijo predpisanih zabojnikov za odpadke, vključno z natančnimi merili za
določanje izhodiščne prostornine zabojnikov, potrebne posameznemu povzročitelju
oziroma skupini povzročiteljev;



standardizacijo namenskih predpisanih vreč za ostanek odpadkov in pogoje uporabe;



minimalni standard opreme zbiralnic (vrsta zabojnikov, vzdrževanje, nalepke);



postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih iz veljavnega odloka;



podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in odjemnih prostorov, zbiralnic, zbirnih
centrov in malih kompostarn;



druge pojme, merila in pravila, potrebna za organizirano in s predpisi usklajeno
ravnanje z odpadki ter za nemoteno delovanje javne službe.

4.1.2 Zbirni center, zbiralnice in zabojniki
Podjetje PUP-Saubermacher, d. o. o. je leta 2003 pričelo delovati v Velenju na področju
ravnanja z odpadki. V Šaleški dolini povzročitelji odpadkov ločujejo odpadke že na
izvoru. V ta namen so postavljene zbiralnice za odpadno embalažo in na odjemnih
mestih zabojniki za mešane komunalne odpadke ter biorazgradljive odpadke. Poleg
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papirne, kartonske in steklene embalaže je na voljo tudi možnost oddaje mešane
embalaže. Za učinkovito ločeno zbiranje odpadkov so zelo pomembni tudi zbirni centri,
kamor lahko povzročitelji odpadkov brezplačno oddajo komunalne odpadke; oddajo
ostalih odpadkov pa je treba plačati po ceniku podjetja. V vsaki občini je treba
zagotoviti najmanj en zbirni center. V občini z več kot 25.000 prebivalcev je treba
zagotoviti najmanj dva zbirna centra. V občini Velenje imajo dva zbirna centra, vendar
se bomo zaradi izbire frakcije papirja in kartonske embalaže omejili le na zbirni center
Dinos, prikazan na sliki 15, kamor vozijo to vrsto frakcije. Mestni občini Šoštanj in
Šmartno ob Paki imata vsaka en zbirni center, iz katerih vsaka dva tedna prepeljejo
papir in kartonsko embalažo v zbirni center Dinos .

Slika 15: Zbirni center Dinos

Zbirni center je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov in je urejen ter opremljen za prevzemanje, razvrščanje in predhodno
skladiščenje ločenih frakcij komunalnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz
gospodinjstev (»Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki«, 2013, str. 6).
V zbirnem centru Dinos se ločeno zbira in oddaja:


papir in kartonsko embalažo;
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plastična embalaža;



kovinska embalaža;



steklena embalaža;



oblačila;



tekstil;



flourescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro;



zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike (hladilniki, skrinje itd.);



baterije in akumulatorji;



zavržena električna in elektronska oprema (TV, monitorji, bela tehnika);



les;



plastika;



kovine;



kosovni odpadki.

V tabeli 1 in 2 prikazujemo zbrane odpadke za frakcijo papirja in kartonske embalaže v
letih od 2011 do 2014 v občinah Velenje in Šoštanj. Opazimo lahko, da zbiranje frakcije
papirja in kartonske embalaže v obeh občinah niha. V zadnjem letu se je v obeh občinah
povečala masa ločeno zbranega odpadnega papirja in kartonske embalaže, kar pomeni,
da se cilji operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki uresničujejo, saj je
njihov cilj do leta 2020 povečati zbrano maso za najmanj 60 procentov.
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Tabela 1: Zbrana frakcija papirja in kartonske embalaže v letih od 2011 do 2014 v
občini Velenje
Leto

Masa [kg]

2011

900.088

2012

894.724

2013

765.040

2014

829.584
Vir: »Papir in kartonska embalaža«, b. d.

Tabela 2: Zbrana frakcija papirja in kartonske embalaže v letih od 2011 do 2014 v
občini Šoštanj
Leto

Masa [kg]

2011

185.425

2012

169.663

2013

193.665

2014

206.614
Vir: »Papir in kartonska embalaža«, b. d.

Zbiralnice so urejene kot utrjene površine, obdane z vrtnimi robniki in locirane ob cesti
z možnostjo prehoda tovornih vozil z dvema ali tremi osmi z dovoljeno osno
obremenitvijo do 10 t/os (Dolenec, 2010). V zbiralnicah se zbira surovine v posebej
označenih zabojnikih. V podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o. uporabljajo za frakcijo
papirja in kartonske embalaže v zbiralnicah na območju občine Velenja, Šoštanja in
Šmartnega ob Paki 240, 660, 700 in 1100 litrske zabojnike.
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V podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o. uporabljajo različne zabojnike po barvi, glede na
frakcijo, ki jo sprejmejo. Zabojniki se razlikujejo tudi po velikostih, glede na
prostornino. V zbiralnicah se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih
zabojnikov:


gospodinjstva v blokovni gradnji imajo v zbiralnicah: zabojnik za papir in kartonsko
embalažo ter stekleno in mešano embalažo prikazano na sliki 16;



gospodinjstva v individualni gradnji imajo: lasten zabojnik za mešano embalažo in
na zbiralnicah zabojnik za papir in kartonsko ter stekleno embalažo;



obrtniki, podjetnik in javne ustanove imajo v zbiralnicah: zabojnik za mešane
komunalne odpadke, zabojnik za biorazgradljive odpadke, zabojnik za mešano
embalažo, zabojnik za papir in kartonsko embalažo, zabojnik za stekleno embalažo;



ob akcijah poteka zbiranje nevarnih odpadkov (premična zbiralnica na določenih
lokacijah);



ob akcijah poteka zbiranje kosovnih odpadkov (naročilo odvoza kosovnih odpadkov
z naročilnico);



v zbirnih centrih oddajajo komunalne odpadke.
Slika 16: Tipičen primer zbiralnice v blokovni gradnji

Vsak zabojnik ločene frakcije ima svojo barvo pokrova:


papir in kartonska embalaža – rdeč pokrov zabojnika;



odpadna embalaža iz stekla – bel (starejši zabojniki) in zelen pokrov zabojnika;
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mešana embalaža; drobne odpadne embalaže iz plastike in drugih umetnih mas in
drobne odpadne embalaže iz kovin – rumen in moder pokrov zabojnika.
Slika 17: 660 litrski zabojnik papirja in kartonske embalaže

4.1.3 Vozni park podjetja PUP-Saubermacher, d. o. o.

V obravnavanem podjetju uporabljajo za zbiranje in prevoz odpadkov 8 komunalnih
prevoznih sredstev, ki so prikazana na sliki 18. Komunalna prevozna sredstva so
različnih oblik, sestavljena iz podvozja različnih nosilnosti, glede na vrsto odpadkov in
okolja, kjer delujejo.
Slika 18: Vozni park komunalnega podjetja PUP-Saubermacher,d. o. o. in MercedesBenz AXOR 1819L

Sedem komunalnih prevoznih sredstev je znamke Mercedes-Benz, eno vozilo pa je
znamke MAN, povprečna starost vseh vozil je 12 let, kar je prikazano v tabeli 3.
Kapacitete nadgradenj komunalnih prevoznih sredstev so od 10 do 18 m3. Vozilo
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Mercedes-Benz AXOR 1819L prazni samo posode s papirjem in kartonsko embalažo,
zato bomo v nadaljevanju to vozilo podrobneje opisali.
Tabela 3: Komunalna prevozna sredstva podjetja PUP-Saubermacher, d. o. o., njihova
nosilnost in leto izdelave
Komunano prevozno sredstvo

Nosilnost (kg)

Leto izdelave

M. Benz ACTROS 2531 L

8560

1999

M. Benz AXOR 1819 L

5896

2008

M. Benz 1824

4875

1997

M. Benz 1824 SK

4650

1998

M. Benz ATEGO 1828 L 36/4x2

5230

2004

M. Benz ATEGO 1823

6400

1999

MAN TGM 18.3

5630

2011

M. Benz ATEGO 1828 L

6280

2004

Vir: »Komunalna prevozna sredstva«, b. d.

Komunalno prevozno sredstvo za zbiranje in stiskanje odpadkov papirja in
kartonske embalaže M. Benz AXOR 1819L

Komunalno prevozno sredstvo, ki ga uporabljajo v podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o.
za zbiranje in stiskanje odpadkov papirja in kartonske embalaže, je vozilo M. Benz
AXOR 1819L, ki uporablja natovarjanje z zadnje strani. Komunalna prevozna sredstva,
ki uporabljajo nadgradnje z zadnje strani, so v slovenskem prostoru najbolj pogosta.
Deljeni glavnik za neodvisno delovanje leve in desne polovice stresalne naprave pri
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praznjenju zabojev zelo olajša delo delavcem, saj morajo zabojnik le prisloniti na
glavnik. Stresalna naprava zabojnik z odpadki dvigne in strese vsebino odpadkov v
korito v zadnjem delu komunalnega prevoznega sredstva s pomočjo stresalnega
dvižnega mehanizma, prikazanega na sliki 19. Sistem, ki krmili potisno ploščo, deluje s
pomočjo hidravličnega stiskalnega mehanizma, ki stiska odpadke. Stiskanje poteka
avtomatsko, kjer potisna plošča potiska odpadke iz zaboja nadgradnje. Pri stiskanju
papirja je stisljivost manjša, medtem ko je stisljivost kartona boljša, zato lahko pri
vozilu, kjer sta med odpadki pomešana papir in karton, doseže razmerje do 1:4.

Slika 19: Primer stresalne naprave z natovarjanjem z zadnje strani pri vozilu M. Benz
AXOR 1819L

Vozilo M. Benz AXOR 1819L poganja dizelski motor z močjo 210 KW in je izdelan v
skladu z normo Euro 5. Vozilo je dvo-osno in z nosilnostjo 5896 kilogramov.
Stummerjeva nadgradnja vozila ima kapaciteto 14 m3 in omogoča zbiranje ter
prevažanje komunalnih odpadkov. Primeren je za praznjenje zabojnikov volumnov 80,
240, 660, 700 in 1100 litrov.
4.1.4 Strošek vožnje komunalnega prevoznega sredstva M. Benz AXOR 1819L
Ker je bistvo naše magistrske naloge z optimizacijo poti odvoza odpadkov znižati
transportne stroške, ki povzročajo velik problem pri zbiranju in pobiranju odpadkov, se
bomo omejili na izračun le-teh. Potrebovali jih bomo za primerjanje na stroškovni ravni,
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za prikaz razlike pred optimizacijo in po optimizaciji. V tabeli 4 so prikazani stroški
vožnje komunalnega prevoznega sredstva M. Benz AXOR 1819L.

Blaž Selan: Načrtovanje poti odvoza odpadkov v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov
40

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Tabela 4: Izračun stroškov vožnje komunalnega prevoznega sredstva M. Benz 1819L
Značilnost

Ocena vrednosti

Strošek nakupa:

139.900

EUR

88,4

L/km

11.698

EUR

10

let

Amortizacija na leto:

13.990

EUR

Ostali stroški1:

9.184

EUR

1

voženj

Število voženj letno:

252

voženj

Število prevoženih km dnevno:

65

km

Število prevoženih km letno:

16.380

km

Skupni stroški letno:

34.872

EUR

Dnevni strošek vožnje:

138,4

EUR

Strošek prevoženega km:

2,13

EUR

Povprečna poraba na 100 km:
Strošek goriva letno:

Amortizacija:

Število voženj dnevno:

_______________________________
1

Ostali stroški: Povračilo za uporabo cest, odhodki iz posojil banke, tehnični pregledi, registracijske takse,

zavarovalne premije, stroški v zvezi z vzdrževanjem, najemnina - oprema za sledenje vozil, bančne garancije.
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Za izračun stroška na prevoženi kilometer smo morali pridobiti podatke kumulativnega
pregleda po stroškovnih nosilcih v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 za komunalno
prevozno sredstvo M. Benz AXOR 1819L. Za omenjeno vozilo smo pridobili dnevno
povprečno prevoženo razdaljo. Delovnih dni je v enem letu približno 252, dnevna
razdalja komunalnega prevoznega sredstva pa znaša približno 65 km. Za vozilo, staro 7
let, je izračunana 10-letna amortizacijska doba. Kumulativni pregled po stroškovnih
nosilcih nam prikaže, da skupni strošek za komunalno prevozno sredstvo letno znaša
34.872 EUR. Nato smo izračunali dnevni strošek vožnje komunalnega prevoznega
sredstva, ki znaša 138,4 EUR, in nato še strošek prevoženega kilometra, ki znaša 2,13
EUR.
4.1.5 Analiza obstoječega stanja poti odvoza odpadkov
Predstavili bomo obstoječe stanje v podjetju PUP Saubermacher, d. o. o. iz Velenja.
Analize obstoječega stanja poti odvoza odpadkov smo se lotili z vožnjo v komunalnem

prevoznem sredstvu M. Benz AXOR 1819L, kjer smo z opazovanjem in beleženjem
locirali koordinate vseh zbiralnic in volumen zabojnikov za odpadke papirja in
kartonske embalaže, torej naših naročil.
Z dobrim opazovanjem in beleženjem smo locirali koordinate vseh zbiralnic. S
programom Sports Tracker smo merili skupno prevoženo razdaljo in celoten čas vožnje
komunalnega prevoznega sredstva. Nokia je v svojem raziskovalnem centru razvila
aplikacijo Sports Tracker, katera lahko na mobilnem telefonu beleži čas, razdaljo in
hitrost ter označi pot, ki jo opravimo. Skupna prevožena razdalja in celoten čas vožnje
bosta pokazatelj razlik med obstoječim stanjem ter kasnejšimi optimizacijskimi
predlogi. S programom OruxMaps smo zabeležili vsako lokacijo zbiralnic in podatke o
prostornini ter številu zabojnikov na obstoječih zbiralnicah. Juanan de Val, Andrea
D'Alessandro in Emmanuel Giard so leta 2009 razvili program OruxMaps. To je
aplikacija za mobilni telefon, ki nudi GPS navigacijo s številnimi dodatnimi funkcijami
in uporabo različnih spletnih zemljevidov. Na vsakem zbiralnem mestu smo izmerili čas
praznjenja zbiralnice, saj smo lahko s tem pridobili okvirno normo izpraznitve
posamezne zbiralnice. Čas postanka smo merili s štoparico, in sicer od trenutka
zaustavitve komunalnega prevoznega sredstva pri zbiralnici in praznjenja zabojnikov do
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trenutka, ko je komunalno prevozno sredstvo speljalo. Kakovostno in natančno
beleženje je izredno pomembno za realen prikaz obstoječega stanja.
Obstoječe stanje poti odvoza odpadkov po dnevih

V magistrski nalogi smo se osredotočili na odvoz papirja in kartonske embalaže iz
zbiralnic v Velenju, Šoštanju ter Šmartnem ob Paki. Zaradi različnega urnika pobiranja
papirja in kartonske embalaže smo morali za pridobitev vseh lokacij zbiralnic in njihov
popis v treh občinah opraviti štiri vožnje. Komunalno prevozno sredstvo ima določeno
relacijo, kjer periodično pobira odpadke papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic. V
občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki jih pobirajo vsak ponedeljek in petek.
Frekvenca praznjenja zabojnikov je odvisna od tega, na kakšni frekvenčni točki se
zbiralnica nahaja. Za pridobitev vseh lokacij zbiralnic papirja in kartonske embalaže
smo se pri analizi obstoječega stanja z metodo zbiranja in opazovanja podatkov dva
ponedeljka in dva petka pridružili vožnji s komunalnim prevoznim sredstvom in tako
pridobili za en cikel vse potrebne podatke o vseh lokacijah zbiralnic papirja in kartonske
embalaže.
Glede na količino odpadkov in število prebivalcev v okolišu je odvisno, kolikšna bo
prostornina in število zabojnikov na posameznem zbiralnem mestu. V zbiralnicah sta
običajno po dva 660-litrska zabojnika za papir in kartonsko embalažo. Vozilo za
praznjenje papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic dnevno povprečno pripelje v zbirni
center Dinos okoli 3500 kg tovrstnih komunalnih odpadkov.
Proces odvoza odpadkov se začne in konča na parkirišču, kjer so parkirana vsa
komunalna prevozna sredstva PUP-Saubermacher, d. o. o. v Velenju. Proces sestoji iz
vožnje, praznjenja zabojnikov in praznjenja prevoznega komunalnega sredstva v
zbirnem centru Dinos. Delovni dan se za voznika in dva delavca, ki praznita zabojnike,
začne ob šesti uri zjutraj in se konča ob dveh popoldne. Voznik komunalnega
prevoznega sredstva si zjutraj pred odhodom pobiranja odpadkov pripravi list, na
katerem ima zabeležene lokacije zbiralnic, ki jih mora tisti dan obiskati, prikazan na
sliki 20. Vozilo je opremljeno s TRAK8, to je sodobna tehnološko dovršena rešitev
podjetja Poligram d.o.o in je namenjena sledenju vozil. Delavec v pisarni PUPSaubermacher, d. o. o. lahko s pomočjo računalnika spremlja, kje je komunalno
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prevozno sredstvo, kaj počne, koliko časa je vozilo in ali se je zadrževalo na določenem
mestu. Napravo uporabljajo predvsem zaradi naročnikov, da jim lahko dokažejo, da je
komunalno prevozno sredstvo bilo na njihovi lokaciji zabojnika.

Slika 20: List z izpisanimi lokacijami zbiralnic za delovni dan

V nadaljevanju bomo prikazali analizo in popis obstoječega stanja vseh štirih dni, ko
smo sodelovali pri opazovanju pobiranja papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic. Na
slikah so prikazane lokacije zbiralnic in pot odvoza odpadkov, ki ga je naredilo
komunalno prevozno sredstvo za frakcijo papirja in kartonske embalaže. V tabelah so
napisani skupni prevoženi kilometri za določen dan in število vseh zabojnikov, torej
naročil strank. V nalogi smo razdelili dneve: prvi ponedeljek v mesecu na DAN 1, prvi
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petek v mesecu na DAN 2, drugi ponedeljek v mesecu na DAN 3 in drugi petek v
mesecu na DAN 4.
DAN 1

Obstoječe stanje poti pobiranja odpadkov smo začeli prvi ponedeljek v mesecu s
komunalnim prevoznim sredstvom M. Benz AXOR 1819 L. Pri pobiranju je komunalno
prevozno sredstvo prevozilo 56.9 kilometrov poti in pobralo 239 zabojnikov oziroma
obiskalo 129 zbiralnic papirja in kartonske embalaže, ker je prikazano v tabeli 5.
Tabela 5: Obstoječe stanje odvoza papirja in kartonske embalaže (DAN 1)
Komunalno prevozno
sredstvo
M. Benz AXOR 1819 L

Razdalja [km]

Število naročil

56.9

129

V tabeli 6 prikazujemo prostornino in število zabojnikov, ki smo jih zabeležili prvi
ponedeljek v mesecu (DAN 1).
Tabela 6: Prostornina in število zabojnikov (DAN 1)
Prostornina zabojnikov za papir in kartonsko embalažo
Prostornina
[dm3]

240

660

700

1100

Št. zabojnikov

19

213

5

2

Podatki, ki smo jih pridobili pri obstoječem stanju poti pobiranja odpadkov za DAN 1:


skupna teža odpadkov papirja in kartonske embalaže 6460kg;



povprečna teža na zabojnik znaša 27 kilograma;



obiskali smo 129 lokacij zbiralnic;



skupna prostornina zabojnikov je 151.190 dm3;



povprečna velikost zabojnika je 633 litrov.
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Zaradi presega prostornine nadgradnje komunalnega prevoznega sredstva M. Benz
AXOR 1819 L, ki znaša 14.000 dm3, je moralo prevozno komunalno sredstvo med
delovnim časom iti na praznjenje v zbirni center Dinos. Na sliki 21 je kartografski
prikaz za DAN 1, torej prvi ponedeljek v mesecu, ko poteka odvoz papirja in kartonske
embalaže v občini Velenje za območji blokovne in individualne gradnje. Pot odvoza
odpadkov na območju občine Velenje obsega Krajevne skupnosti (KS) Gorica, Šalek,
Stara vas, Staro Velenje in na območju Mestne četrti (MČ) Levi breg – zahod ter Levi
breg - vzhod.
Slika 21: Odvoz papirja in kartonske embalaže, prikazan s programom OruxMaps
(DAN 1)
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DAN 2

Nadalje smo pot pobiranja odpadkov analizirali in popisali prvi petek v mesecu, kjer
smo prevozili 74 kilometrov v občinah Velenje in Šoštanj ter pobrali 294 zabojnikov
oziroma obiskali 160 zbiralnic papirja in kartonske embalaže, kar je prikazano v tabeli
7.

Tabela 7: Obstoječe stanje odvoza papirja in kartonske embalaže (DAN 2)
Komunalno prevozno
sredstvo

Razdalja [km]

Število naročil

74

160

M. Benz AXOR 1819 L

V tabeli 8 prikazujemo prostornino in število zabojnikov, ki smo jih zabeležili prvi
petek v mesecu (DAN 2).
Tabela 8: Prostornina in število zabojnikov (DAN 2)
Prostornina zabojnikov za papir in kartonsko embalažo
Prostornina
[dm3]

240

660

700

1100

Št. zabojnikov

37

257

0

0

Podatki, ki smo jih pridobili pri obstoječem stanju poti pobiranja odpadkov za DAN 2:


skupna teža odpadkov papirja in kartonske embalaže 6740 kg;



povprečna teža na zabojnik znaša 22,9 kilograma;



obiskali smo 160 lokacij zbiralnic;



skupna prostornina zabojnikov je 178.500 dm3;



povprečna velikost zabojnika je 607 litrov.

Zaradi presega prostornine nadgradnje komunalnega prevoznega sredstva M. Benz
AXOR 1819 L je moralo vozilo tudi tokrat med delovnim časom zapeljati na praznjenje
v zbirni center Dinos. Na sliki 22 je kartografski prikaz za DAN 2, ko smo prvi petek v
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mesecu obiskali zbiralnice v občini Velenje in Šoštanj za območji blokovne in
individualne gradnje. Pot odvoza odpadkov na območju občine Velenje obsega
Krajevne skupnosti (KS) Gorica, Šalek, Stara vas, Staro Velenje in na območju Mestne
četrti (MČ) Levi breg – zahod ter Levi breg - vzhod.
Slika 22: Odvoz papirja in kartonske embalaže, prikazan s programom OruxMaps
(DAN 2)
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DAN 3

Tretji dan smo pri pobiranju odpadkov za frakcijo papirja in kartonske embalaže
zabeležili 75 kilometrov prevožene razdalje komunalnega prevoznega sredstva. V
občini Velenje in Šoštanj smo popisali 271 zabojnikov oziroma obiskali 144 zbiralnic
papirja in kartonske embalaže, kar je prikazano v tabeli 9.
Tabela 9: Obstoječe stanje odvoza papirja in kartonske embalaže (DAN 3)
Komunalno prevozno
sredstvo

Razdalja [km]

Število naročil

75

144

M. Benz AXOR 1819 L

V tabeli 10 prikazujemo prostornino in število zabojnikov, ki smo jih zabeležili drugi
ponedeljek v mesecu (DAN 3).
Tabela 10: Prostornina in število zabojnikov (DAN 3)
Prostornina zabojnikov za papir in kartonsko embalažo
Prostornina
[dm3]

240

660

700

1100

Št. zabojnikov

19

250

0

2

Podatki, ki smo jih pridobili pri obstoječem stanju poti pobiranja odpadkov za DAN 3:


skupna teža odpadkov papirja in kartonske embalaže 3840 kg;



povprečna teža na zabojnik znaša 14,1 kilograma;



obiskali smo 144 lokacij zbiralnic;



skupna prostornina zabojnikov je 169.560 dm3;



povprečna velikost zabojnika je 625 litrov.

Tudi tokrat je bila presežena prostornine nadgradnje komunalnega prevoznega sredstva
in je bilo vozilo na praznjenju v zbirnem centru Dinos (zaradi večje količine kartonske
embalaže kot papirja, kjer ima pri stisljivosti papir manjšo prostornino od kartona, se je
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zapolnila celotna prostornina nadgradnje prevoznega komunalnega vozila). Obiskali
smo zbiralnice v občini Velenje in Šoštanj za območji blokovne in individualne gradnje.
Pot odvoza odpadkov na območju občine Velenje obsega Krajevne skupnosti (KS)
Gorica, Šalek, Stara vas in na območju Mestne četrti (MČ) Levi breg – zahod ter Levi
breg - vzhod. Tretji dan smo obiskali 144 zbiralnic papirja in kartonske embalaže, kar
vidimo na sliki 23.
Slika 23: Odvoz papirja in kartonske embalaže prikazan, s programom OruxMaps
(DAN 3)
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DAN 4

Zadnji dan popisa obstoječega stanja poti pobiranja odpadkov smo drugi petek v
mesecu s komunalnim prevoznim sredstvom M. Benz AXOR 1819 L prevozili 83
kilometrov in izpraznili 267 zabojnikov oziroma obiskali 146 zbiralnic papirja in
kartonske embalaže, kar je prikazano v tabeli 11.
Tabela 11: Obstoječe stanje odvoza papirja in kartonske embalaže (DAN 4)
Komunalno prevozno
sredstvo

Razdalja [km]

Število naročil

83

146

M. Benz AXOR 1819 L

V tabeli 12 prikazujemo prostornino in število zabojnikov, ki smo jih zabeležili drugi
ponedeljek v mesecu (DAN 4).
Tabela 12: Prostornina in število zabojnikov (DAN 4)
Prostornina zabojnikov za papir in kartonsko embalažo
Prostornina
[dm3]

240

660

700

1100

Št. zabojnikov

27

240

0

0

Podatki, ki smo jih pridobili pri obstoječem stanju poti pobiranja odpadkov za DAN 4:


skupna teža odpadkov papirja in kartonske embalaže 6700 kg;



povprečna teža na zabojnik znaša 25,1 kilograma;



obiskali smo 146 lokacij zbiralnic;



skupna prostornina zabojnikov je 164.880 dm3;



povprečna velikost zabojnika je 617 litrov.

Tudi zadnji dan je bila presežena prostornina vozila in smo ga morali izprazniti. Slika
24 prikazuje DAN 4, drugi petek v mesecu, ko je pot pobiranja odpadkov papirja in
kartonske embalaže potekala v občini Velenje in Šoštanj (za območje blokovne gradnje
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in za območje individualne gradnje), ter za zbirni center v Šmartnem ob Paki. Pri popisu
obstoječega stanja se je pokvarilo komunalno prevozno sredstvo M. Benz AXOR 1819
L, zato smo morali v začetno - končni lokaciji čakati na popravilo 1 uro in 13 minut.
Slika 24: Odvoz papirja in kartonske embalaže prikazan, s programom OruxMaps
(DAN 4)

Analiza popisa obstoječega stanja

Ugotovili smo, da se je komunalno prevozno sredstvo v vseh štirih dneh popisa
obstoječega stanja moralo vrniti na vmesno praznjenje znotraj delovnega časa. Skupna
teža pobranega papirja in kartonske embalaže v povprečju na dan znaša 5900
kilogramov. Povprečna teža enega zabojnika, izračunana iz vseh štirih dni, pa je 22.3
kilograma. Omejitvena teža komunalnega prevoznega sredstva M. Benz AXOR 1819 L
znaša 5896 kilogramov in ni nikoli bila presežena, saj sta papir in karton lahka in je
vselej prišlo do presežka prostornine. Zaradi vsakokratnega presežka prostornine
nadgradnje komunalnega prevoznega sredstva bomo v nadaljevanju pri optimizaciji
odvoza papirja in kartonske embalaže upoštevali omejitev prostornine komunalnega
prevoznega sredstva.
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4.1.6 Kritična analiza poti odvoza odpadkov
Po prikazu obstoječega stanja in analize vseh štirih dni pobiranja papirja in kartonske
embalaže iz zbiralnic v podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o. smo v kritični analizi
pojasnili pomanjkljivosti in vzroke, ki smo jih ugotovili pri obstoječem stanju poti
pobiranja odpadkov tega podjetja. Čas in pot odvoza odpadkov lahko močno vplivata na
kakovost in uspešnost podjetja. Možni vzroki za daljši proces načrtovanja poti so lahko
tehnologija, zavest občanov, poslovnik odvoza odpadkov in delavci.

TEHNOLOGIJA
Tehnologija predstavlja enega izmed vzrokov za daljšo pot in čas pobiranja odpadkov.
V našem primeru je tehnologija komunalno prevozno sredstvo, ki se uporablja za
pobiranje odpadkov. Problem je predvsem v starosti vozila. Posledice starosti so
neekonomična poraba goriva, manjša kapaciteta in manjša moč stiskanja odpadkov ter
pogoste okvare (neuporabnost vozila v času popravila in stroški popravil). Med
popisom obstoječega stanja smo morali zaradi okvare stresalne naprave na komunalnem
prevoznem sredstvu M. Benz AXOR 1819 L več kot eno uro čakati na popravilo v
delavnici, ki jo ima PUP-Saubermacher, d. o. o. za komunalna prevozna sredstva. Drugi
problem, ki smo ga zaznali, je v izkoristku IT-tehnologije, ki je podjetju na voljo. Za
sledenje komunalnim prevoznim sredstvom uporabljajo sodobno tehnološko napravo
TRAK8, ki je namenjena sledenju vozil. Delavec v pisarni PUP-Saubermacher, d. o. o.
lahko s pomočjo računalnika spremlja lokacijo komunalnega prevoznega sredstva in
porabo goriva. Napravo uporabljajo predvsem zaradi naročnikov, da jim lahko
dokažejo, da je bilo komunalno prevozno sredstvo na njihovi lokaciji zabojnika, če
naročnik trdi drugače. Premalo pa jo uporabljajo za spremljanje in analiziranje
komunalnih prevoznih sredstev.
Rešitev
Nakup in uporaba novih komunalnih prevoznih sredstev bi za podjetje pomenila veliko
pridobitev (večji izkoristek goriva, večja kapaciteta in moč stiskanja), vendar so stroški
nakupa novega voznega parka za podjetje PUP-Saubermacher, d. o. o. trenutno
preveliki. Bi pa bilo smotrno bolje izkoristiti IT-tehnologijo. Sodobna navigacija (GPS),
ki temelji na satelitskih sistemih, ki omogočajo informacije o zastojih in zaprtih cestah,
bi pripomogla k lažjemu izmikanju trenutnim oviram na cesti. Smotrno bi bilo
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razmišljati tudi o uporabi in investiciji v RFID tehnologijo (opisana v poslovniku
odvoza odpadkov), čeprav je strošek investicije visok.
ZAVEST OBČANOV
Pomemben faktor pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov je zavest občanov. Pri
popisu obstoječega stanja poti pobiranja odpadkov papirja in kartonske embalaže smo
mnogokrat opazili zaparkiran dostop do zbiralnic. Zato se je voznik komunalnega
prevoznega sredstva skušal izogniti zbiralnicam, ki so zapolnjena z vozili in povzročajo
nedostopnost do zbiralnic. Takšnih problematičnih zbiralnic se je lotil takoj zjutraj ali
pa si jih je pustil za konec dneva. To povzroča dodatne nepotrebne poti. Tudi nametan
papir in kartonska embalaža okoli zbiralnic in ne v zabojnikih delavcem otežuje delo in
povzroča njihovo dodatno zaposlitev.
Pri sodelovanju in spremljanju obstoječe poti pobiranja odpadkov smo opazili, da so
nekateri zabojniki v zbiralnicah napol prazni. Odpadki se na zbirnih centrih tudi
stehtajo. Iz skupnih stroškov odvoza in zabeležene količine odloženih odpadkov se
izračuna povprečna cena, ki se nato zaračuna gospodinjstvom kot pavšal. Nekateri
uporabniki bi bili pripravljeni plačevati tudi več, če so prepričani, da so ti stroški
pravično porazdeljeni.
Rešitev
V Šaleški dolini je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov iz
zbiralnic. Z zgodnjim obveščanjem otrok v šoli, z izboljšanjem zavesti in
izobraževanjem občanov ter stimulacijo (sistem zaračunavanja storitev po dejanski
količini) bi lahko pripomogli k bolj urejenemu zbiranju odpadkov in povečanju zbranih
frakcij iz leta v leto. Svoje delo pa bi na parkirnih prostorih morale opraviti redarske
službe.
Rešitev vidimo tudi v identifikaciji praznjenja posod kot podpore procesu zbiranja
odpadkov. Predstavili bomo princip PAYT (Pay As You Throw), ki je kratica za plačaj,
kot si odložil. Na spodnji sliki 25 je prikazana shema sistema delovanja PAYTA. Slika s
številkami 1, 2, 3 in 4 prikazuje potek operacije pri upravljanju z odpadki. Začne se pri
številki 1 kjer gre za sistem, da so vsi zabojniki opremljeni s čipom in etiketo. S črtno
kodo so zabeležene vse informacije o uporabniku zabojnika. Iz čipa se podatki za vsako
Blaž Selan: Načrtovanje poti odvoza odpadkov v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov
54

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

praznjenje zabojnika shranijo v podatkovno bazo v komunalnem prevoznem sredstvu.
Ti podatki se nato prenesejo v centralno datoteko, kjer se zbirajo za vsakega uporabnika
posebej, prikazano pri številki 2. Številka 3 prikazuje, da uporaba RFID tehnologije
izboljša operacije pri upravljanju z odpadki in nudi izboljšano ravnanje z okoljem.
Komunalnim podjetjem omogoča stalni in transparentni nadzor nad številom zabojnikov
in pogostostjo odvozov glede na tarifni sistem. Številka 4 ponazarja, da sistem ponuja
možnost izvajanja tehtanja odpadkov, ki se odlagajo v zabojnik, tako da uporabnik
plača stroške, ki so pravično porazdeljeni po dejanski količini, kar povečuje stimulacijo
in individualno odgovornost preko identifikacije uporabnika in zabojnika. Z metodo
identifikacije zabojnikov dosežemo določitev lokacij zabojnikov, kar racionalizira delo
delavcev na terenu in pomaga pri detekciji praznjenja neregistriranega »črnega«
zabojnika. Princip po sistemu plačaj toliko, kot odložiš, bi ustvaril finančno motivacijo
občanov za povečanje ločevanja odpadkov.

Slika 25: Elektronska identifikacija, shema sistema PAYT

Vir: »Identifikacija praznjenja posod kot podpore procesu zbiranja odpadkov«, b. d.

POSLOVNIK ODVOZA ODPADKOV
Problem odvoza odpadkov se pojavi pri srečevanju in prekrivanju poti z drugimi
komunalnimi prevoznimi sredstvi, ki pobirajo odpadke drugih frakcij. Zaradi obiska
istih zbiralnic morajo čakati, da drugo komunalno prevozno sredstvo izprazni zabojnik s
svojo frakcijo. Voznik si sam izbere pot pobiranja odpadkov z lista, kjer ima napisane
lokacije zbiralnic, ki jih mora tisti dan obiskati. Zaradi nenačrtovane poti pobiranja
odpadkov, voznik ne ve natančno, kdaj je nazadnje obiskal določeno zbiralnico.
Neurejenost urnika na listu in neurejene načrtovane poti pobiranja odpadkov,
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povzročajo nepotrebne vožnje pri pobiranju odpadkov. Zaradi neurejenih podatkov
voznik spregleda napisano lokacijo na listu ali pa prihaja do spraševanja med
zaposlenimi, kdaj so kakšen zabojnik že izpraznili; posledično so daljše poti odvažanja
odpadkov. Našteto prinaša višje stroške za gorivo, obrabo komunalnih prevoznih
sredstev, večjo obremenitev delavcev in časovno neučinkovitost.
Rešitev
Možnost rešitve vidimo v vpeljavi IT tehnologije z RFID čipi, ki komunalna prevozna
sredstva usmerjajo na poti. Voznik bi imel točno začrtano pot in lokacije, kjer mora tisti
dan pobrati odpadke. Občasne terenske meritve bi prinesle tudi tehnološko
organizacijske rešitve, in sicer s kontrolo števila, prostornino in lokacijo zabojnikov.
Ažurno vodenje evidenc je pomembno, in kadar jih s pomočjo tehnologije ne dobimo, je
za kakovostne podatke potrebno občasno preverjanje in popisovanje stanja zabojnikov
na terenu.

DELAVCI
Pomemben faktor v procesu odvoza odpadkov predstavljajo delavci, ki pri odvozu
odpadkov delajo v težkih delovnih pogojih. Izpostavljeni so hrupu, vetru, vonjavam,
mrazu in vročini. Zaradi težkega fizičnega premikanja zabojnikov bi delavci morali
paziti na zdravje.
Rešitev
S stimulacijo zaposlenih bi pripomogli k večji produktivnosti in vnemi zaposlenih.
Težkih delovnih pogojev ni mogoče spremeniti, lahko pa se izobrazi delavce o
pravilnem fizičnem ravnanju, ki blagodejno vpliva na zdravje.

4.2 Optimizacija poti odvoza odpadkov
V poglavju optimizacija poti odvoza odpadkov smo na podlagi obstoječega stanja
pripravili vhodne podatke, ki so potrebni za načrtovanje poti odvoza odpadkov iz
zbiralnic. Osredotočeni smo bili na program ArcGIS, ki je geografski informacijski
sistem za delo s kartami in prostorskimi podatki. Uporabili smo programsko opremo
ArcGIS 10.2, ki je na voljo vsem uporabnikom brezplačno za obdobje dveh mesecev. Z
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njim smo raziskavo tudi izvedli. Računalniški program ArcGIS je razvilo podjetje
Environmental Systems Research Institute (ESRI) s sedežem organizacije v Kaliforniji.
Priprava vhodnih podatkov zajema: pripravo karte, izgradnjo omrežne podatkovne baze
in pripravo naročil. Iskanje optimalne poti odvoza odpadkov, ki je namenjena reševanju
problemov pri usmerjanju vozil, smo izvedli z ekstenzijo Network Analyst. Po tem, ko
smo uspešno pripravili potrebne vhodne podatke in določili vse nastavitve parametrov
in omejitve optimizacijskega problema, smo v računalniškem programu ArcGIS z
ekstenzijo Network Analyst z orodjem VRP zagnali optimizacijski postopek. Po izvedbi
le-tega smo posamezne rezultate predstavili in jih na koncu poglavja primerjali pred in
po optimizaciji. Primerjali smo celotno razdaljo prevožene poti, finančni strošek poti in
skupni čas odvoza odpadkov.

4.2.1 Priprava vhodnih podatkov

Za izvedbo optimizacijskega postopka v programu ArcGIS smo generirali tri
podatkovne baze. Najprej smo pripravili in izdelali karto, nato zgradili omrežno
podatkovno bazo in nazadnje pripravili naročila zbiralnic za odpadke papirja in
kartonske embalaže.

Priprava karte
Karte so glavni vir vhodnih podatkov za GIS. Karta je tradicionalna metoda za
shranjevanje, analizo in predstavitev prostorskih podatkov. Na njih so praviloma
prikazani samo izbrani pojavi realnega sveta - tisti pač, ki posameznega uporabnika
zanimajo (Kvamme, Oštir-Sedej, Stančič, Šumrada, 1997). Karta je grafični prikaz, kjer
so lastnosti odvisne ena od druge, in je sestavljena iz različnih geografskih značilnosti točk, linij in območij. Vsaka funkcija karte je opredeljena s svojo lokacijo v prostoru (s
sklicevanjem na koordinatni sistem) in svojimi lastnostmi (atributi). Legenda karte je
ključ, ki povezuje atribute z geografskimi značilnostmi. Atributi so na primer; različne
gozdne površine, gostota prebivalstva in tip ceste. Običajno so grafično predstavljeni z
uporabo različnih simbolov in barv. Za GIS morajo biti atributi kodirani v obliki, v
kateri so lahko uporabljeni za analizo podatkov (Buckley, 1997, str. 7).
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ArcGIS je eden izmed številnih računalniških programov za delo s kartami in
prostorskimi podatki. ArcMap je glavna sestavina ArcGIS-ove zbirke programov za
obdelavo prostorskih podatkov, ki se uporablja predvsem za ogled, urejanje, ustvarjanje
in analizo teh podatkov. V programskem orodju ArcMap smo pripravili kartografsko
podlago za kasnejšo gradnjo omrežne podatkovne baze. Pri pripravi karte smo v
programsko orodje ArcMap uvozili dva podatkovna sloja: cestno omrežje in občine.
Podatkovni sloj, torej cestni podatki v Republiki Sloveniji nudijo kakovostno in
natančno predstavitev cestnega omrežja. Vsebujejo atribute, kot so ime in označba cest,
maksimalna hitrost, razdalje med posameznimi odseki in številne druge atribute. Navteq
cestne podatke smo pridobili od doc. dr. Klemna Praha. Podatke, ki nam jih je
posredoval so na fakulteti pridobili pred dobrimi šestimi leti, torej so že kar stari. S
pripravo cestnih podatkov se sedaj ukvarja podjetje HERE (v preteklosti Navteq).
Kakovostni in natančni podatki o cestah imajo velik vpliv pri končnem izračunu
načrtovanja poti odvoza odpadkov. Drugi podatkovni sloj so občine, potrebujemo jih za
izdelavo karte. Pridobili smo jih na spletni strani, e-prostor Ministrstva za okolje in
prostor (»Občine« [Dostop do podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije], b. l.).
Grafične podatke, ki so na voljo v shape formatu (SHP), smo uvozili v programsko
orodje ArcMap. Da smo lahko uspešno upravljali z podatkovnima slojema cestno
omrežje in občine, smo projekcijski sloj izdelali v Gauss-Krugerjevem projekcijskem
koordinatnem sistemu.
V nadaljevanju smo izrezali sloj občin in cestno mrežo samo za območje občin Velenje,
Šoštanj in Šmartno ob Paki. Na sliki 26 je izdelana geografska karta omenjenih občin,
ki smo jo izdelali s programskim orodjem ArcMap. Posamezne pojave na karti smo
označili in jih predstavili v legendi. Legenda z barvami in simboli predstavlja
podrobnosti glede elementov na karti. Sestavljena je iz sledečih predmetov: ikon, točk,
linij in poligonov ter njihovih opisov (Peterson, 2009, str. 25). Ceste smo označili z
različnimi debelinami in barvami glede na pomembnost državnega in lokalnega
cestnega omrežja. Posamezne pojave na karti smo označili in jih predstavili v legendi.
Karti smo izdelali tudi naslov, merilo in usmeritev.
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Slika 26:Karta občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki

Priprava omrežne podatkovne baze
V tem podpoglavju smo uporabili podatkovni sloj cestno omrežje in program ArcGIS z
ekstenzijo Network Analyst za modeliranje transportnega omrežja. Z ekstenzijo
Network Analyst smo modelirali transportno mrežo za občine Velenje, Šoštanj in
Šmartno ob Paki.
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Uporabniki programskega orodja ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst lahko
(Karadimas, et al., b.l.):


poiščejo učinkovito potovalno pot neposredno na terenu z mobilno napravo;



izračunajo čas vožnje;



poiščejo najbližje ustanove ali dejavnosti;



analizo poti od začetne do končne točke;



iskanje optimalnega zaporedja ustavljanja in iskanje najkrajše poti med postanki;



ugotovijo, kateri objekt ali vozilo je najbližje;



ustvarijo smer potovanja;



poiščejo servisno storitev v okolici.

Omrežje, ki ga modeliramo s pomočjo programske ekstenzije Network Analyst, se
imenuje omrežna podatkovna baza (Network Datasets). Zgrajena je iz treh vrst
elementov, in sicer: robov, križišč in zavijanj, ki skupaj sestavljajo obravnavano
transportno omrežje. Križišča povezujejo robove in omogočajo navigacijo od enega
roba do drugega. Elementi zavijanj pa podajajo informacijo o gibanju dveh ali več
robov. Nosijo informacije o natančno določenem zavijanju v nekem križišču
transportnega omrežja.
Za modeliranje transportnega omrežja je potrebno premišljeno oblikovati omrežno
podatkovno bazo. Pri dizajniranju omrežne podatkovne baze se nastavitve nanašajo na
lastnosti cestnega omrežja, medtem ko bodo omejitve v poglavju Izvedba optimizacije s
programom vezane na omejitve komunalnega prevoznega sredstva. Omrežno
podatkovno bazo smo dizajnirali s štirimi koraki: izbor izvornega delovnega okolja,
identifikacija virov in določitev njihove vloge v omrežju, določitev načina
medsebojnega povezovanja različnih elementov ter definiranje atributov in določitev
njihovih vrednosti:

Najprej smo ustvarili novo podatkovno bazo v okolju geopodatkovne baze. Le-ta tvori
nekakšno centralno bazo za shranjevanje in upravljanje podatkov, kjer združuje
geografske podatke in podatkovno bazo. Do podatkov iz geopodatkovne baze se lahko
dostopa z namiznih, mobilnih in strežniških okolij. Geopodatkovna baza omogoča
(Košir, 2010):
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shranjevanje prostorskih podatkov na centralizirani lokaciji;



definicijo naprednih prostorskih relacijskih modelov (topologije, mreže);



integriteto prostorskih podatkov;



integracijo prostorskih podatkov z ostalimi podatkovnimi bazami;



razširljivost in prilagodljivost.

Identifikacija virov in določitev njihove vloge v omrežju poteka tako, da znotraj te
geopodatkovne baze ustvarimo funkcijo podatkovne baze (Feature Dataset). Ta
predstavlja zbirko vektorskih oblik, ki imajo skupen koordinatni sistem. Cestni sloj, ki
predstavlja transportno omrežje, združimo v skupen nabor podatkov o omrežju (»An
overview of the geodatabase« [ArcGIS Resources], 2013; Prah, 2011). Cestni sloj smo
ustrezno opremili s časovnim atributom za minute, s čimer smo dobili podatek o času
potovanja.
V programu smo nato določili medsebojno povezovanje različnih elementov, kot so
križišča, robovi in zavijanja. Za ustvarjanje omrežne podatkovne baze je pomembno
preučiti omrežje in določiti, kako se bodo različni elementi medsebojno povezovali.
Vsakemu viru roba (ceste) in križišča je dodeljena natančno ena povezovalna skupina.
Povezovalna skupina lahko vsebuje poljubno število virov. Kako se bodo omrežni
elementi povezovali je odvisno od tega, v kateri povezovalni skupini so. Na primer, dva
robova se lahko povežeta med seboj, če sta v isti povezovalni skupini. Če sta v ločenih
skupinah, se ne bosta povezala, razen če je zraven prisotno križišče, ki sodeluje v obeh
skupinah povezovanja. Povezljivost omrežja smo nastavili za podatkovni sloj cestno
omrežje tako, da se vse ulice med seboj povezujejo v končni točki (endpoint). Dva
robova (cesti) lahko sovpadata v končnih točkah (v x in y prostoru) ampak imata
različen višinski nivo (ena končna točka je višja od druge). Zato je njihova povezljivost
nastavljena na končno točko. Če je višinski nivo prezrt (ignoriran) se med seboj
povezujejo robovi (ceste). Torej, če se upošteva višinski nivo, se robovi (ceste) ne bodo
povezali (»Network dataset« [ArcGIS Resources], b. l.). Slika 27 prikazuje primer, kjer
se most poveže z drugo cesto samo v končni točki (endpoint). Cesta, ki gre pod mostom
se ne bo povezala z mostom. Most se bo povezal z ostalimi cestami le v njihovih
končnih točkah.
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Slika 27: Primer povezljivosti, kjer se most poveže z drugo cesto samo v končni točki
(endpoint).

Vir: «Understanding connectivity« [ArcMap], b. d.

V nadaljevanju smo določili tri tipe atributov: stroškovni, hierarhični in restrikcijski.
Stroškovna atributa sta časovni atribut minute in dolžinski atribut metri, ki skrbita za
kontrolo navigacije v omrežju. Cestnemu omrežju smo z hierarhično klasifikacijo cest
določili razločevanje državnih cest od lokalnih. Nato smo določili lastnosti in definirali
restrikcijske atribute tako, da program pri načrtovanju nove poti upošteva enosmerne
ceste, da se izogne neasfaltiranim cestam in da se U-zavoji lahko izvajajo samo v slepih
ulicah. Slika 28 prikazuje s programskim orodjem ArcGIS z ekstenzijo Network
Analyst oblikovano omrežno podatkovno bazo za občine Velenje, Šoštanj in Šmartno
ob Paki.
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Slika 28: Omrežna podatkovna baza Šaleške doline

Priprava naročil
Na koncu smo pripravili še naročila, ki so v našem primeru zbiralnice za odpadke
papirja in kartonske embalaže. Naročila smo pripravili v obliki tabele, kjer smo v
Excelovi tabeli oblikovali atribute. Naročila smo pripravili na podlagi zbranih podatkov
o lokacijah zbiralnic s koordinatami, prostornino vseh zabojnikov v zbiralnicah in
povprečnim časom praznjenja zbiralnice.
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Priprave naročil smo se lotili tako, da smo iz programa Oruxmaps, s katerim smo
beležili lokacije zbiralnic, izvozili datoteke na računalnik. Lokacije zbiralnic so bile v
WGS koordinatnem sistemu. Ker WGS koordinatni sistem uporablja decimalni zapis
koordinatnih točk, smo na spletni strani mkx.si pretvorili koordinate zbiralnic v GaußKrügerjev koordinatni sistem, ki uporablja zapis koordinatnih točk v metrih. Pretvorba v
metre je bila smotrna, saj smo projekcijski sloj izdelali v Gauß-Krügerjevem
koordinatnem sistemu in je bil kasneje tudi osnova pri urejanju omrežne podatkovne
baze. Na spodnji sliki 29 je prikazan izsek podatkov iz tabele naročil.
Slika 29: Izsek podatkov iz tabele naročil

Predstavitev pomena podatkov iz tabele je prikazana v spodnjih vrsticah:


»ORDER_NUMBER«: številka naročila oz. zbiralnice z zabojniki;



»FROM_X«: X-koordinata lokacije zbiralnice;



»FROM_Y«: Y-koordinata lokacije zbiralnice;



»VOLUME«: prostornina vseh zabojnikov v zbiralnici v litrih;



»LOAD«: čas praznjenja ene zbiralnice (v minutah), ki smo ga določili skladno z
izračuni v naslednjem podpoglavju.

4.2.2 Izvedba optimizacije s programom
Po pripravi vhodnih podatkov smo v računalniškem programu ArcGIS z ekstenzijo
Network Analyst izdelali nov projekt. Iskanja optimalne poti pobiranja odpadkov smo
se lotili z orodjem Vehicle Routing Problem (VRP), ki se nahaja v ekstenziji Natwork
Analyst. Za izvedbo analize smo si izbrali orodje VRP. Orodje analizira območje
naročil in uporabo komunalnega prevoznega sredstva. Za vsako mapo, ki smo jo
ustvarili, smo posebej za vsak dan in za združena naročila v orodju nastavili parametre
in omejitve. V projektu smo ustvarili 5 map in jih poimenovali DAN 1, DAN 2, DAN 3,
DAN 4 in Združena naročila.
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Slika 30 prikazuje sestavne dele orodja VRP, s katerim smo izvedli optimizacijo
pobiranja odpadkov iz zbiralnic. Prikazanih je 13 kriterijev, na podlagi katerih lahko
pridemo do končnih rešitev. Kriteriji so: Orders (naročila), Depots (distribucijski
centri), Routes (poti), Depot Visits (postanki v distribucijskem centru), Breaks
(odmori), Route Zones (območja poti), Route Seed Points (razporejene točke poti),
Route Renewals (vmesne točke poti), Specialties (posebnosti), Order Pairs (dostave in
pobiranje naročil), Point Barriers (točkovne ovire), Line Barriers (linijske ovire) in
Polygon Barriers (poligonske ovire).

Slika 30: Orodje VRP, s katerim smo izvedli optimizacijo

V spodnji tabeli 13, so opisani pomeni kriterijev, ki smo jih uporabili znotraj VRP za
izvedbo optimizacije pobiranja odpadkov.
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Tabela 13: Opis kriterijev orodja VRP
Vrsta kriterija
Orders (Naročila)

Opis
Predstavlja informacije in lokacije naročil, ki jih je
potrebno obiskati.

Depots
(Distribucijski
centri)

Predstavlja informacije o začetno - končni točki
komunalnega prevoznega sredstva in o zbirnem
centru Dinos.

Routes (Poti)

Predstavlja informacije o komunalnem prevoznem
sredstvu in vozniku.

Depot Visits
(Postanki v
distribucijskem
centru)

Predstavlja informacije o začetno - končni lokaciji
komunalnega prevoznega sredstva in informacije o
ponovnem vračanju v zbirni center in času praznjenja
nadgradnje komunalnega prevoznega sredstva.

Breaks (Odmori)

Predstavlja čas določen za počitek in malico

Route Renewals
(Vmesne točke
poti)

Predstavlja informacije in določanje vmesnih točk za
praznjenje papirja in kartonske embalaže v zbirnem
centru Dinos

Vhodni podatki kriterijev, katerim smo določili posamezne nastavitve v orodju VRP so
Orders, Depots, Routes, Breaks in Route Renewals:
V funkcijo Orders smo uvozili naročila zbiralnic za odpadke papirja in kartonske
embalaže. Določili smo jim čas začetka in konca vožnje, čas praznjenja posamezne
zbiralnice, volumen zbiralnice in desno stran s katero se komunalno prevozno sredstvo
približa zbiralnici. Začetni čas poti odvoza odpadkov smo nastavili ob 6. uri, končni čas
poti odvoza odpadkov pa ob 14. uri. Pri odvozu zabojnikov smo spremljali povprečen
čas praznjenja vsake zbiralnice, od trenutka, ko se je komunalno prevozno sredstvo
ustavilo in spraznilo zabojnike v zbiralnici ter do trenutka, ko je ponovno speljalo. S
štoparico smo beležili vsako praznjenje zabojnikov v zbiralnici. Na koncu smo sešteli
čase vseh praznjenj zbiralnic in jih delili s številom vseh obiskanih zbiralnic. Tako smo
dobili povprečen čas praznjenja ene zbiralnice, ki znaša približno 1,2 minute.
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S funkcijo Depots smo določili lokacijo začetno - končne točke in lokacijo zbirnega
centra. Nastavili smo tudi, da se lahko komunalno prevozno sredstvo pripelje do
začetno – končne točke ali zbirnega centra z obeh strani ceste (leve ali desne smeri).
Routes so poti narejene v postopku problema usmerjanja vozil. Določili smo tip vozila
in dovoljeni čas začetka in konca poti. V projektu se poti in vozila smatrajo kot eno in
isto. Komunalnemu prevoznemu sredstvu smo določili prostorninsko omejitev
nadgradnje in strošek vožnje na kilometer. Komunalno prevozno sredstvo M. Benz
AXOR 1819 L ima maksimalno prostornino nadgradnje 14.000 dm3. V kolikor doseže
komunalno prevozno sredstvo omejitev nadgradnje, mora nazaj v zbirni center Dinos na
praznjenje. Torej smo nastavili, koliko zabojnikov lahko komunalno prevozno sredstvo
izprazni, preden mora na praznjenje. Pri popisu obstoječega stanja poti odvoza
odpadkov smo ugotovili, da se je moralo komunalno prevozno sredstvo po enkrat vse
štiri dni vrniti na praznjenje v zbirni center. Pri omejitvi smo upoštevali, da je pri
stiskanju papirja stisljivost manjša kot je stisljivost kartona in dosežeta razmerje do 1:4.
Upoštevali smo tudi, da vsi zabojniki niso polni zato smo vzeli, da so zabojniki v
povprečju več kot polovico polni ter ji dodali še rezervo. Tako smo določili prostornino
na 110.000 dm3. Na podlagi izračunov v prejšnjem poglavju za strošek vožnje
komunalnega prevoznega sredstva M. Benz AXOR 1819 L, smo nastavili, da znaša
strošek njegove vožnje 2,13 € na kilometer.
V funkciji Breaks smo nastavili časovne parametre tako, da smo upoštevali načrtovani
čas vožnje in vanj vključili 45-minutni počitek oziroma malico v okviru osem-urnega
delavnika.
Znotraj funkcije Route Renewals smo določili čas praznjenja komunalnega prevoznega
sredstva v zbirnem centru Dinos. Čas praznjenja smo merili od trenutka vstopa
komunalnega prevoznega sredstva v zbirni center do trenutka izhoda. Merili smo
povprečen čas čakanja na tehtanje komunalnega prevoznega sredstva ter povprečen čas
praznjenja odpadkov iz zaboja nadgradnje. Povprečen čas v zbirnem centru Dinos je
znašal 6,5 minute.
Po tem, ko smo uspešno sestavili potrebne vhodne podatke in določili ter vnesli vse
potrebne nastavitve in omejitve o komunalnem prevoznem sredstvu in naročilih, smo
Blaž Selan: Načrtovanje poti odvoza odpadkov v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov
67

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

izvedli optimizacijo z orodjem VRP v računalniškem programu ArcGIS z ekstenzijo
Network Analyst.
4.2.3 Pregled rezultatov načrtovanja poti odvoza odpadkov

Po opravljenih nastavitvah programske opreme smo izvedli optimizacijo, ki je
izračunala optimalno pot komunalnega prevoznega sredstva in vrstni red odvoza
odpadkov iz zbiralnic. Po izračunu optimalne poti bomo pregledali rezultate v poročilu.
Program nudi različne prikaze rezultatov. Predstavili bomo, kakšne možnosti prikaza
rezultatov nudi program ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst in z orodjem VRP.
Orodna vrstica Network Analyst ponuja nabor poročil, ki nam jih nudi program za
prikaz rešitev optimizacije in jih bomo a nadaljevanju predstavili.
Map view (kartografski pogled) je poročilo, ki nudi kartografski prikaz optimizirane
poti pobiranja odpadkov. Omogoča pogled vseh slojev na karti, ki smo jih uvozili, in na
celotno pot, ki jo opravi komunalno prevozno sredstvo, na začetno - končno lokacijo, ki
smo jo označili z zelenim trikotnikom in lokacijo zbirnega centra Dinos, ki predstavlja
oranžni kvadrat. Naročila smo označili z modrim krogom in številko, ki ponazarja
zaporedje obiskov zbiralnic. Uporabnik ima vpogled tudi na celotno optimizirano pot
komunalnega prevoznega sredstva (je oranžne barve s sivimi puščicami, ki kažejo smer
vožnje). Izsek kartografskega prikaza optimizirane poti odvoza odpadkov je prikazan na
spodnji sliki 31.
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Slika 31: Izsek kartografskega prikaza (map view) optimizirane poti odvoza odpadkov

Directions (navodila) s klikom na ta gumb, se prikažejo natančna navodila o poteku
poti. V tem načinu pogleda lahko vidimo razčlenjeno optimizirano pot odvoza
odpadkov korak za korakom. Uporabnik ima pregled na čas začetka in konca vožnje;
zabeležen je vsak premik in trajanje premika komunalnega prevoznega sredstva na
drugo ulico, vrstni red obiska in čas praznjenja posamezne zbiralnice ter zbirnega centra
Dinos. Razvidno je tudi kdaj in koliko časa je namenjeno odmoru za malico, koliko časa
se porabi za celotno pot in koliko kilometrov je opravilo komunalno prevozno sredstvo.
Uporabnik pridobi natančno analizo poti, ki jo pravi komunalno prevozno sredstvo pri
odvozu odpadkov. V prilogi 1 je primer prikaza poti za DAN 1.
Properties – Routes (lastnosti poti) nudi nastavitev vhodnih podatkov za komunalno
prevozno sredstvo in prikaz rezultatov optimizacije, kar je vidno na sliki 32. Value
(vrednost) je prikazana s črno barvo in služi za nastavljanje vhodnih podatkov za
komunalno prevozno sredstvo pred optimizacijo. Vrednost prikazana s sivo barvo pa je
dobljeni rezultat optimizacije. V tem načinu pogleda uporabnik podrobneje vidi
rezultate optimizacije o času, porabljenem za celotno pot, kilometre celotne poti, stroške
celotne poti, celoten čas praznjenja zbiralnic, čas začetka in konca vožnje in število
praznjenj papirja ter kartonske embalaže komunalnega prevoznega sredstva v zbirnem
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centru Dinos. Uporabnik ima pregled nad celotnimi rezultati optimizacije poti odvoza
odpadkov iz zbiralnic.
Slika 32: Properties – Routes je okno, ki nudi nastavitev in pogled vhodnih podatkov za
komunalno prevozno sredstvo pred optimizacijo in prikaz rezultatov optimizacije

V nadaljevanju bomo prikazali optimizacijo poti odvoza odpadkov za vsak dan posebej
(DAN 1, DAN 2, DAN 3, DAN 4) in nato še za združena naročila vseh štirih dni za pot
odvoza odpadkov iz zbiralnic. Rezultate bomo podali v kartografskem prikazu (map
view), kjer smo z različnimi simboli označili posamezne značilnosti na karti.
Medobčinske meje smo izrisali s temno sivo barvo in območja vseh treh občin obarvali
z različnimi barvami. HERE cestne podatke smo označili z različnimi debelinami in
barvami glede na pomembnost državnega in lokalnega cestnega omrežja. Glavne ceste
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smo označili z rdečo barvo, regionalne z zeleno, lokalne z rjavo in občinske ceste s sivo
barvo. Začetno - končna lokacija komunalnega prevoznega sredstva je označena s
zelenim trikotnikom. Zbirni center Dinos smo označili z oranžnim kvadratkom. Krogi
modre barve, postavljeni ob poti komunalnega prevoznega sredstva, s številkami
označujejo številko zaporedja obiskanja zbiralnic. Oranžno obarvana pot pa predstavlja
optimiziran delovni dan komunalnega prevoznega sredstva. Numerične rezultate
optimizacije bomo predstavili v tabeli. Le-ta prikazuje prevoženo razdaljo celotne poti
odvoza odpadkov, finančni strošek poti in število minut, potrebnih v enem delovnem
dnevu za pobiranje in praznjenje vseh zbiralnic.
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Odvoz odpadkov po optimizaciji (DAN 1)
Program je izrisal optimalno pot za komunalno prevozno sredstvo pri pobiranju
odpadkov iz 129 zbiralnic na območju občine Velenje. V tabeli 14 so na podlagi
optimizacije za DAN 1 iz okna Properties - Routes prikazani dobljeni rezultati
optimizacije. Slika 33 predstavlja kartografski prikaz rezultatov optimizacije.
Tabela 14: Optimizirano stanje odvoza papirja in kartonske embalaže za DAN 1

Optimizirano stanje
DAN1

Razdalja
[km]

Finančni strošek [€]

Čas [min]

49,5

105,4

319

Slika 33: Kartografski prikaz (map view) optimizirane poti odvoza odpadkov za DAN 1
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DAN 1 komunalno prevozno sredstvo opravi odvoz odpadkov zgolj v občini Velenje
(območje blokovne in območje individualne gradnje). Njegova pot obsega pobiranje in
praznjenje 129 zbiralnic, za kar mora opraviti 49,5 kilometrov. Odvoz odpadkov prične
ob 8:30 in zaključi ob 13:50. Skupni čas poti je torej 319 minut, od tega 155 minut
prazni zabojnike, 113 minut se premika po cestnem omrežju, 6,5 minut prazni polno
nadgradnjo komunalnega prevoznega sredstva papirja in kartonske embalaže v zbirnem
centru Dinos; 45 minut koristi za malico.

Odvoz odpadkov po optimizaciji (DAN 2)
Program nam je izrisal optimalno pot za komunalno prevozno sredstvo pri pobiranju
odpadkov iz 160 zbiralnic. V tabeli 15 so na podlagi optimizacije za DAN 2 iz okna
Properties - Routes prikazani dobljeni rezultati optimizacije. Slika 34 predstavlja
kartografski prikaz rezultatov optimizacije.
Tabela 15: Optimizirano stanje odvoza papirja in kartonske embalaže za DAN 2

Optimizirano stanje
DAN2

Razdalja
[km]

Finančni strošek [€]

Čas [min]

68

144,8

398
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Slika 34: Kartografski prikaz (map view) optimizirane poti odvoza odpadkov za DAN 2

DAN 2 komunalno prevozno sredstvo opravi odvoz odpadkov v občini Velenje in
Šoštanj (območji blokovne in individualne gradnje). Njegova pot obsega pobiranje in
praznjenje 160 zbiralnic, za kar mora opraviti 68 kilometrov. Odvoz odpadkov prične
ob 6:30 in zaključi ob 13:40. Skupni čas poti je torej 398 minut, od tega 192 minut
prazni zabojnike, 150 minut se premika po cestnem omrežju, 13 minut prazni polno
nadgradnjo komunalnega prevoznega sredstva papirja in kartonske embalaže v zbirnem
centru Dinos ter 45 minut koristi za malico.
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Odvoz odpadkov po optimizaciji (DAN 3)
Program nam je izrisal optimalno pot za komunalno prevozno sredstvo pri pobiranju
odpadkov iz 144 zbiralnic. V tabeli 16 so na podlagi optimizacije za DAN 3 iz okna
Properties - Routes prikazani dobljeni rezultati optimizacije. Slika 35 predstavlja
kartografski prikaz rezultatov optimizacije.
Tabela 16: Optimizirano stanje odvoza papirja in kartonske embalaže za DAN 3

Optimizirano
stanje DAN3

Razdalja
[km]

Finančni strošek
[€]

Čas [min]

70

149,1

374
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Slika 35: Kartografski prikaz (map view) optimizirane poti odvoza odpadkov za DAN 3

DAN 3 komunalno prevozno sredstvo opravi odvoz odpadkov v občini Velenje in
Šoštanj (območje blokovne gradnje in območje individualne gradnje). Njegova pot
obsega pobiranje in praznjenje 144 zbiralnic, za kar mora opraviti 70 kilometrov. Odvoz
odpadkov prične ob 6:30 in zaključi ob 13:13. Skupni čas poti je torej 374 minut, od
tega 173 minut prazni zabojnike, 150 minut se premika po cestnem omrežju, 6,5 minut
prazni polno nadgradnjo komunalnega prevoznega sredstva papirja in kartonske
embalaže v zbirnem centru Dinos 45 minut koristi za malico.

Odvoz odpadkov po optimizaciji (DAN 4)
Program nam je izrisal optimalno pot za komunalno prevozno sredstvo pri pobiranju
odpadkov iz 146 zbiralnic. V tabeli 17 so na podlagi optimizacije za DAN 4 iz okna
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Properties - Routes prikazani dobljeni rezultati optimizacije. Slika 36 predstavlja
kartografski prikaz rezultatov optimizacije.
Tabela 17: Optimizirano stanje odvoza papirja in kartonske embalaže za DAN 4

Optimizirano
stanje DAN4

Razdalja
[km]

Finančni strošek [€]

Čas [min]

76

161,9

383

Slika 36: Kartografski prikaz (map view) optimizirane poti odvoza odpadkov za DAN 4
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DAN 4 komunalno prevozno sredstvo opravi odvoz odpadkov v občini Velenje (
območji blokovne in individualne gradnje), v občini Šoštanj in za zbirni center v
Šmartnem ob Paki. Njegova pot obsega pobiranje in praznjenje 146 zbiralnic, za kar
mora opraviti 76 kilometrov. Odvoz odpadkov prične ob 6:30 in zaključi ob 13:23.
Skupni čas poti je torej 383 minut, od tega 175 minut prazni zabojnike, 149 minut se
premika po cestnem omrežju, 13 minut prazni polno nadgradnjo komunalnega
prevoznega sredstva papirja in kartonske embalaže v zbirnem centru Dinos ter 45 minut
koristi za malico.
Odvoz odpadkov po optimizaciji združenih naročil
Po izvedbi optimizacij po dnevih smo se odločili, da bomo združili vsa naročila skupaj
v eno skupno naročilo in zagnali optimizacijski postopek. V tem projektu smo združili
naročila vseh štirih dni oziroma enega cikla odvoza odpadkov iz zbiralnic. Ustvarili smo
štiri komunalna prevozna sredstva ter pustili programu možnost, da sam izbere, katera
naročila bo izbral za katero komunalno prevozno sredstvo. V predhodnih optimizacijah
po dnevih DAN 1, DAN 2, DAN 3 in DAN 4 je program lahko izbiral samo med
naročili, ki so na voljo za vsak dan posebej. V tem primeru pa smo združili vsa naročila
iz štirih dni in pustili programu možnost, da je za vsa štiri vozila izbral poljubna
naročila iz vseh štirih dni. Program je izrisal štiri različne optimalne poti odvoza
odpadkov, ki skupno prevozijo 140 kilometrov poti pri pobiranju in praznjenju 579
zbiralnic. Komunalno prevozno sredstvo 1 prevozi 15 kilometrov, komunalno prevozno
sredstvo 2 prevozi 21 kilometrov, komunalno prevozno sredstvo 3 prevozi 42
kilometrov in komunalno prevozno sredstvo 4 prevozi 63 kilometrov. Slika 37
predstavlja kartografski prikaz rezultatov optimizacije. V tabeli 18 so na podlagi
optimizacije za komunalno prevozno sredstvo 1, 2, 3 in 4 iz okna Properties - Routes
prikazani dobljeni rezultati optimizacije. Iz tabele je razvidno, da so za praznjenje 579
zbiralnic zadostovali štirje delovni dnevi s komunalnim prevoznim sredstvom, ki je
skoraj popolnoma izkoriščen v smislu 8-urnega delavnika.
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Slika 37: Kartografski prikaz (map view) optimiziranih poti odvoza odpadkov združenih
naročil
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Tabela 18: Optimizirano stanje odvoza papirja in kartonske embalaže združenih naročil

Razdalja [km]

Finančni strošek [€]

Čas [min]

Komunalno
prevozno sredstvo1

15

31,4

260

Komunalno
prevozno sredstvo2

21

42,7

312

Komunalno
prevozno sredstvo3

42

88,5

352

Komunalno
prevozno sredstvo4

63

132,4

333

V optimizaciji po združenih naročilih komunalno prevozno sredstvo 1 opravi odvoz
odpadkov samo za zgoščeno poselitveno območje v občini Velenje. Njegova pot obsega
pobiranje in praznjenje 137 zbiralnic, za kar mora opraviti 15 kilometrov. Celoten čas
poti znaša 260 minut. Tudi komunalno prevozno sredstvo 2 opravi odvoz odpadkov v
zgoščeno poseljenem območju v občini Velenje. Njegova pot obsega pobiranje in
praznjenje 159 zbiralnic, za kar mora opraviti 21 kilometrov. Celoten čas poti znaša 312
minut. Komunalno prevozno sredstvo 3 opravi odvoz odpadkov v občini Velenje in
Šoštanj. Njegova pot obsega pobiranje in praznjenje 160 zbiralnic, za kar mora opraviti
42 kilometrov. Komunalno prevozno sredstvo 4 opravi odvoz odpadkov v občinah
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Njegova pot obsega pobiranje in praznjenje 123
zbiralnic, kar je najmanj med vsemi, vendar pa je razdalja, ki jo opravi, največja, in
sicer 63 kilometrov. Pri združitvi naročil vidimo, da je program izbral praznjenje naročil
tako, da komunalno prevozno sredstvo 1 pobere naročila, ki so na zelo zgoščenem
poselitvenem območju, in da komunalno prevozno sredstvo 4 pobere najmanj naročil, ki
pa so si zelo narazen, in opravi kar štiri-krat večjo razdaljo kot prvo vozilo.

4.2.4 Primerjava stanja pred in po optimizaciji

V tem poglavju bomo primerjali stanje podjetja pred in po optimizaciji. Primerjali bomo
celotno razdaljo prevožene poti, finančni strošek poti in skupni čas odvoza odpadkov.
Skupni čas odvoza odpadkov zajema čas praznjenja zabojnikov, čas vožnje, čas
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praznjenja nadgradnje komunalnega prevoznega sredstva za papir in kartonsko
embalažo v zbirnem centru Dinos ter čas malice. Za boljši prikaz dobljenih rešitev z
uporabo programa ArcGIS bomo v nadaljevanju grafično prikazali rezultate načrtovanja
poti odvoza odpadkov. Na koncu bomo podali primerjave tudi na letni ravni.

Primerjava stanja pred in po optimizaciji (DAN 1)
Pri optimiziranju odvoza papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic smo ugotovili, da je
program ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst za DAN 1 izračunal novo pot, ki meri
49,5 kilometra in je za 13 % krajša od prevožene razdalje v obstoječem stanju.
Nezanemarljivo je tudi znižanje finančnega stroška za komunalno prevozno sredstvo pri
optimiziranju poti, in sicer za 13,1 %. Vidimo lahko, da se je stanje po optimizaciji z
vidika razdalje in finančnega stroška poti izboljšalo za več kot 10 %. Opazimo tudi, da
se je z vidika časa izboljšal skoraj za 20 %. Višji procent izboljšanja je posledica razlik
med realnim posnetkom stanja na cesti in uporabi statičnega modela cestnega omrežja.
Naš model namreč ne upošteva vsakodnevnih ovir na cesti, nesreč, zastojev,
zaparkiranih prevzemnih mest, kar podaljšuje čas odvoza odpadkov. Pomemben faktor
v procesu odvoza odpadkov predstavljajo tudi delavci. Program ne more definirati
zmožnosti vsakega delavca, njegovih izkušenj, trenutnih sposobnosti in njegovih
zdravstvenih težav. Spremenljivi vremenski vplivi in stimulacija zaposlenih tudi
bistveno prispevajo k različni produktivnosti in vnemi zaposlenih. Slika 38 grafično
prikazuje razlike med obstoječim in optimiziranim stanjem odvoza papirja in kartonske
embalaže za DAN 1.
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Slika 38: Primerjava pred in po optimizaciji z vidika razdalje, finančnega stroška in
časa (DAN 1)
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Primerjava stanja pred in po optimizaciji (DAN 2)
Pri optimiziranju odvoza papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic smo ugotovili, da je
program ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst za DAN2 izračunal novo pot, ki meri 68
kilometra in je za 8,2 % krajša od prevožene razdalje v obstoječem stanju.
Nezanemarljivo je tudi znižanje finančnega stroška za komunalno prevozno sredstvo pri
optimiziranju poti, in sicer za 8 %. Vidimo lahko, da se je stanje po optimizaciji z vidika
razdalje in finančnega stroška poti izboljšalo za okoli 8 %. Opazimo, da se je kriterij z
vidika časa izboljšal za 20%. Tudi tukaj je višji procent izboljšanja časa, kot pri razdalji
in finančnem strošeku, kar je posledica razlik med realnim posnetkom stanja na cesti in
uporabi statičnega modela cestnega omrežja. Naš model namreč ne upošteva
vsakodnevnih ovir na cesti, nesreč, zastojev in zaparkiranih prevzemnih mest,
zmožnosti vsakega delavca, njegovih izkušenj, trenutnih sposobnosti in njegovih
zdravstvenih težav, spremenljivih vremenskih vplivov in stimulacije zaposlenih. Slika
39 grafično prikazuje razlike med obstoječim in optimiziranim stanjem odvoza papirja
in kartonske embalaže za DAN 2.
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Slika 39: Primerjava pred in po optimizaciji z vidika razdalje, finančnega stroška in
časa (DAN 2)
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Primerjava stanja pred in po optimizaciji (DAN 3)
Pri optimiziranju odvoza papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic smo ugotovili, da je
program ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst za DAN3 izračunal novo pot, ki meri 70
kilometra in je za 7 % krajša od prevožene razdalje v obstoječem stanju. Znižanje
finančnega stroška za komunalno prevozno sredstvo pri optimiziranju poti je 6,7 %.
Vidimo lahko, da se je stanje po optimizaciji z vidika razdalje in finančnega stroška poti
izboljšalo za okoli 7 %. Opazimo, da se je tudi tukaj z vidika časa izboljšal za 13 %, kar
je lahko posledica razlik med realnim posnetkom stanja na cesti in uporabi statičnega
modela cestnega omrežja. Slika 40 grafično prikazuje razlike med obstoječim in
optimiziranim stanjem odvoza papirja in kartonske embalaže za DAN 3.
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Slika 40: Primerjava pred in po optimizaciji z vidika razdalje, finančnega stroška in
časa (DAN 3)
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Primerjava stanja pred in po optimizaciji (DAN 4)
Pri optimiziranju odvoza papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic smo ugotovili, da je
program ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst za DAN 4 izračunal novo pot, ki meri
76 kilometra in je za 8,5 % krajša od prevožene razdalje v obstoječem stanju.
Nezanemarljivo je tudi znižanje finančnega stroška za komunalno prevozno sredstvo pri
optimiziranju poti za kar 8,5 %. Vidimo lahko, da se je stanje po optimizaciji z vidika
razdalje in finančnega stroška poti izboljšalo za 8,5 %. Opazimo, da se je z vidika časa
izboljšal za 10 %, kar je lahko posledica razlik med realnim posnetkom stanja na cesti
in uporabi statičnega modela cestnega omrežja. Slika 41 grafično prikazuje razlike med
obstoječim in optimiziranim stanjem odvoza papirja in kartonske embalaže za DAN 4.
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Slika 41: Primerjava pred in po optimizaciji z vidika razdalje, finančnega stroška in
časa (DAN 4)
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Primerjava stanja pred in po optimizaciji po posameznih dnevih in skupaj
Iz tabele 19 je razvidno, da se je stanje po optimizaciji za DAN 1 z vidika razdalje
izboljšalo za 13 %, za DAN 2 8,2 %, za DAN 3 za 7 % in DAN 4 za 8,5 %. Opazimo
torej, da se stanje po optimizaciji po številu prevoženih kilometrov razlikuje od enega
dneva do drugega za največ 5 %. Tabela prikazuje tudi, da se je stanje po optimizaciji iz
finančnega vidika izboljšalo, in sicer za DAN 1 za 13,1 %, za DAN 2 8 %, za DAN 3
6,7 % in DAN 4 za 8,5 %. Z vidika porabljenega časa po optimizaciji za odvoz
odpadkov iz zbiralnic pa tabela za posamezni delovni dan prikazuje, da se je za stanje
izboljšalo za DAN 1 za skoraj 20 %, za DAN 2 za 20 %, za DAN 3 za 13 % in DAN 4
za 10 %. Opazimo lahko, da so se stanja po optimizacijah pri vseh treh kriterijih
izboljšala za približno enak procent. Najbolj se je stanje po optimizaciji izboljšalo za
DAN 1, najmanj pa za DAN 4.
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Tabela 19: Prikaz izboljšanja v procentih za posamezne dneve po optimizaciji

Izboljšanje
razdalje v %

Izboljšanje
finančnega
stroška v %

Izboljšanje časa v
%

DAN 1

13

13,1

20

DAN 2

8,2

8

20

DAN 3

7

6,7

13

DAN 4

8,5

8,5

10

Tabela 20 prikazuje stanje pred in po optimizaciji po dnevih in stanje pred in po
optimizaciji enega cikla odvoza papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic.

Tabela 20: Prikaz stanja pred in po optimizaciji po posameznih dnevih in skupaj (stanje
pri enem ciklu odvoza odpadkov)
Pred optimizacijo

Razdalja
[km]

Finančni
strošek
[€]

DAN 1

56,9

DAN 2

Po optimizaciji

Čas
[min]

Razdalja
[km]

Finančni
strošek
[€]

Čas

121,2

391

49,5

105,4

319

74

157,6

441

68

144,8

398

DAN 3

75

159,8

427

70

149,1

374

DAN 4

83

176,8

425

76

161,9

383

Skupaj

288,9

615,4

1.684

263,5

561,2

1.474

[min]

Pri optimiziranju odvoza papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic smo ugotovili, da je
program ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst pri enem ciklu odvoza odpadkov
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skrajšal pot za 9 %. Program je stanje po optimizaciji pri enem ciklu odvoza odpadkov
za 9 % zmanjšal finančni strošek. Opazimo, da se je z rezultat z vidika porabljenega
časa poti odvoza odpadkov najbolj izboljšal, in sicer za 13 %, kar je lahko posledica
razlik med realnim posnetkom stanja na cesti in uporabi statičnega modela cestnega
omrežja. Slika 42 prikazuje razliko z vidika razdalje, finančnega stroška in časa pred in
po optimizaciji za stanje pri enem ciklu odvoza odpadkov iz zbiralnic.

Slika 42: Primerjava stanja pred in po optimizaciji pri enem ciklu odvoza odpadkov
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0
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Pred optimizacijo

Čas [min]

Po optimizaciji

Primerjava stanja pred optimizacijo pri enem ciklu odvoza odpadkov in po optimizaciji
združenih naročil
Tabela 21 prikazuje obstoječo stanje pri enem ciklu odvoza odpadkov iz zbiralnic in
optimizirano stanje združenih naročil. Zaradi združitve naročil smo največje skrajšanje
razdalje, časa in stroškov dosegli prav tu. Od prevožene razdalje v obstoječem stanju se
je pot za združena naročila skrajšala za 51,4 %. Program je po optimizaciji združenih
naročil zmanjšal finančni strošek za 51,5 %. Opazimo, da se je rezultat z vidika
porabljenega časa poti odvoza odpadkov izboljšal za 25,2 %.

Blaž Selan: Načrtovanje poti odvoza odpadkov v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov
87

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Tabela 21: Primerjava stanja pred optimizacijo pri enem ciklu odvoza odpadkov in po
optimizaciji združenih naročil

Razdalja [km]

Finančni strošek
[€]

Čas [min]

288,9

615,4

1.684

Optimizirano
stanje vseh naročil
skupaj

140

298,2

1.260

Izboljšanje v %

51,4

51,5

25,2

Obstoječe stanje

Na spodnji sliki 43 smo grafično prikazali zmanjšanje prevožene razdalje kot rezultat
optimizacije v programu ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst. Podatki vključujejo
prevoženo razdaljo za en cikel odvoza odpadkov iz zbiralnic. Ugotovimo, da je program
uspel znižati prevoženo razdaljo za več kot polovico, kar je posledica združitve naročil.
Takšno zmanjšanje prevožene razdalje je posledica združitve naročil in možnostjo, da
program sam izbira med vsemi naročili in med večjim številom komunalnih prevoznih
sredstvev.
Slika 43:Prikaz prevožene razdalje med stanjem pred in stanjem po optimizaciji
500

288.9
250
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0
Razdalja [km]
Obstoječe stanje
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Na sliki 44 smo grafično prikazali zmanjšanje finančnega stroška, kot posledica
optimizacije. Podatki vključujejo finančni strošek komunalnega prevoznega sredstva za
en cikel praznjenja zbiralnic za papir in kartonsko embalažo. Ugotovimo, da se je
strošek znižal za več kot polovico, kar je posledica združitve naročil.
Slika 44: Prikaz finančnega stroška med stanjem pred in stanjem po optimizaciji
750
615.4
500
298.2
250

0
Finančni strošek [€]
Obstoječe stanje

Optimizirano stanje združenih naročil

Slika 45 vizualno ponazarja zmanjšanje skupnega časa odvoza odpadkov po izračunu v
programu ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst. Slika prikazuje skupen čas odvoza
odpadkov za en cikel praznjenja zbiralnic za papir in kartonsko embalažo. Ugotovimo,
da je program uspel znižati skupni čas za četrtino, kar je posledica združitve naročil. Po
optimizaciji so se pokazali za četrtino boljši rezultati pri prevoženi razdalji in pri
finančnih stroških kot pri porabljenem času. Pri prevoženi razdalji in finančnih stroških
ni omejitve, pri času pa je delovni dan omejen na osem-urni delavnik, zato se je rezultat
optimizacije po času manj znižal.
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Slika 45: Prikaz skupnega časa odvoza odpadkov med stanjem pred in stanjem po
optimizaciji
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Dobljeni rezultati optimizacije so v okviru pričakovanega, kajti v primeru večjih količin
naročil in možnostjo izbire med vsemi naročili dobimo pet krat boljšo rešitev, saj
program tako pride najbolj do izraza. Pri relativno majhni količini naročil in izbiri samo
enega komunalnega prevoznega sredstva je tudi število možnosti, ki jih ima program na
voljo, manjše. Z združitvijo naročil se je racionalnost voženj povečala, saj prevozno
komunalno sredstvo pobira odpadke na zelo majhnem in zgoščenem območju ali pa na
velikem in razkropljenem območju, kar se pozna na znižanju prevožene razdalje in
posledično tudi finančnih stroških. Rezultat kaže, da bi podjetje lahko veliko naredilo za
boljšo izkoriščenost naročil, vendar bi za to morali ustrezno preoblikovati in prilagoditi
urnik pobiranja naročil. Naročila bi bilo potrebno prilagajati dnevu pobiranja odpadkov.
Če se je isto naročilo pobiralo v DAN 1 in DAN 3 bi se sedaj pobiralo le enkrat in le
tisti dan, ki ga program določi. Prav tako bi se naročilo, ki se je pobiralo v DAN 4, sedaj
pobiralo tisti dan, ki ga določi program (na primer DAN 3). Za ažurno vodenje evidenc
o tem, koliko je zabojnik res poln in koliko je dejanska potreba po dvakratnem
praznjenju zabojnika v enem obhodnem ciklu odvoza papirja in kartonske embalaže v
občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, bi podjetje moralo izvesti občasne
meritve. Za kakovostne podatke bi bilo potrebno občasno preverjanje in popisovanje
stanja zabojnikov na terenu. To bi se izvajalo za tista naročila, ki so se pobirala več kot
enkrat na štirinajst dni, se pravi večkratno v enem obhodnem ciklu. Kontroliralo bi se
zasedenost zabojnikov in nujnost večkratnega praznjenja. Če bi bili zabojniki res polni
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in bi bil potreben večkraten odvoz, bi se zbiralnico dopolnilo z večjim ali dodatnim
zabojnikom.
V zaključku primerjav smo podali tudi letno prevoženo razdaljo, letni skupen čas
pobiranja odpadkov in letne stroške vožnje komunalnega prevoznega sredstva pred
optimizacijo, po njej in po optimizaciji združenih naročil. Odvoz papirja in kartonske
embalaže za občine Velenje, Šoštanj in Šmartno poteka štiri dni v dveh tednih, torej se
letno odvažata papir in kartonska embalaža iz zbiralnic 100 delovnih dni.
Tabela 22: Letna primerjava obstoječega in optimiziranega stanja pri enem ciklu
odvoza odpadkov in optimizaciji združenih naročil

Razdalja [km]

Finančni strošek
[€]

Čas [min]

7.222,5

15.385

42.100

Optimizirano
stanje enega cikla

6.587,5

14.030

36.850

Optimizirano
stanje združenih
naročil

3.500

7.455

31.500

Obstoječe stanje

Iz zgornje tabele 22 lahko razberemo, da znaša izboljšanje po optimizaciji združenih
naročil, z vidika skupne prevožene razdalje za letni odvoz papirja in kartonske embalaže
iz zbiralnic, 51,4 %, kar znaša 3.722,5 kilometrov letno. Z vidika finančnega stroška za
letni odvoz znaša 51,5 %, kar je 7.930 € letno. Z vidika skupno porabljenega časa za
letni odvoz pa smo izračunali 25,2 % izboljšanje oziroma 10.600 minut, kar znaša
približno 22 delovnih dni letno.
Vidimo, da smo v primeru optimizacije združenih naročil uspeli znižati prevoženo
razdaljo, finančni strošek in tudi skupen čas, kar je posledica združitve naročil. Torej je
prihranek po optimizaciji z združenimi naročili izredno dober. Finančni strošek smo
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prikazovali skozi celotno primerjavo pred in po optimizaciji, kjer smo za izračun
upoštevali prevožene kilometre in strošek prevoženega kilometra (2,13 €/km), ki smo ga
izračunali v poglavju o obstoječem stanju podjetja.
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5 VREDNOTENJE PRIMERNOSTI PROGRAMA ARCGIS
IN EKSTENZIJE NETWORK ANALYST ZA
NAČRTOVANJE POTI ODVOZA ODPADKOV
GIS je hitro razvijajoče se tehnološko področje, ki je del informacijske in
komunikacijske tehnologije. Za delo s programom ArcGIS in ekstenzijo Network
Analyst smo uporabljali povprečen računalnik in operacijski sistem Windows 10.
Programska oprema ArcGIS 10.2 je na voljo vsem uporabnikom brezplačno za obdobje
dveh mesecev. V našem primeru je bil čas, ki ga je program potreboval za izvedbo
optimizacije, zadovoljiv. Računanje novih poti v programu ArcGIS z ekstenzijo
Network Analyst je v primeru 160 naročil trajalo okoli 3 minute, za približno 550
naročil pa 10 minut, kar pomeni, da se z večanjem števila naročil eksponentno veča tudi
čas izračuna optimizacije s programom.

Najprej bomo navedli omejitve zunanjih dejavnikov pri izvajanju optimizacije
transporta odpadkov, zaradi katerih se GIS realnemu svetu in dobljeni optimalni rešitvi
problema zmožen le približati. S programom ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst je
mogoče upodobiti realno omrežje v obliki statičnega modela cestnega omrežja. Vendar
se je treba zavedati, da naš model ne more zajeti vseh dejavnikov, ki se v realnosti lahko
pripetijo. V analizo je možno vključiti dinamične prometne podatke, kot so zastoji,
popravila in prometne nesreče. Program nudi za analizo določenega območja uporabo
preteklih ali trenutnih cestnih razmer. V Ameriki in večjih evropskih državah je na voljo
pregled prometa ali opravljanje analiz določenega območja z trenutnimi razmerami na
cesti. Program lahko upošteva spreminjajoče se razmere v prometu, ki temeljijo na
preteklih ali trenutnih opazovanjih. V Sloveniji je trenutno na voljo analiza, ki temelji
samo na preteklih prometnih informacijah. Informacije temeljijo na času in hitrosti
vožnje za vsako 15 minutno obdobje, ki je bilo izmerjeno za določeno območje.
Pomemben faktor v procesu odvoza odpadkov predstavljajo tudi delavci. Program ne
more definirati zmožnosti vsakega delavca, njegovih izkušenj, trenutnih sposobnosti in
njegovih zdravstvenih težav. Spremenljivi vremenski vplivi in stimulacija zaposlenih
bistveno prispevajo k različni produktivnosti in vnemi zaposlenih. Tudi zaradi uporabe
hevristike se lahko najboljši rešitvi le približamo (poiščemo rešitev blizu optimalne).
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V nadaljevanju bomo podali odgovore, zakaj je smiselno uporabiti program ArcGIS in
ekstenzijo Network Analyst za načrtovanje poti odvoza odpadkov. Za lažjo pot do
ugotovitve ali je ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst primerno orodje, bomo
posamezne komponente programa opisali in jih na koncu ovrednotili. Komponente, ki
jih bomo opisali so: zbirka tehnoloških orodij, uvoz podatkov, omejitve,
geovizualizacija in mobilna aplikacija Collector for ArcGIS.
Zbirka tehnoloških orodij: Program ArcGIS nudi dovršeno zbirko tehnoloških orodij, s
katerimi smo zbirali, shranjevali, iskali, analizirali in prikazovali prostorske podatke
stvarnega sveta za namen načrtovanja poti odvoza odpadkov. Razvoj GIS se je v
zadnjih 15 letih zelo spremenil. Revolucija se je zgodila na področju transporta v
zmogljivosti za zajem, shranjevanje, obdelavo podatkov, komunikacijo in zagotavljanje
informacij v realnem času. Ni se povečal samo obseg teh podatkov, temveč tudi njihova
razširjenost, postali so stranski produkt vsakdanjega življenja. V magistrskem delu smo
predstavili teoretična izhodišča obravnavanega problema, pripravo vhodnih podatkov in
delovanje računalniškega programa ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst. ArcMap je
glavna sestavina ArcGIS-ove zbirke programov za obdelavo prostorskih podatkov,
ogled, urejanje, ustvarjanje in analizo teh podatkov. Novejše različice nudijo
vizualizacijo podatkov tudi v 3D, torej iz vseh zornih kotov. V karto smo uvozili dva
podatkovna sloja; cestno omrežje in občine, ki sta izbrana pojava realnega sveta. Shrani
se lahko toliko kart, kot jih potrebujemo v projektu. Program nudi tudi kakovostno in
natančno predstavitev cestnega omrežja, saj vsebuje atribute, kot so ime in označba cest,
maksimalno hitrost, razdalje med posameznimi odseki, trenutne razmere na cesti in
analizo določenega območja.
Uvoz podatkov v program je enostaven, saj se vanj uvozi urejeno transportno mrežo,
karto in naročila, ki jih lahko naknadno poljubno urejamo in tudi dodajamo. Nekaj
problemov smo imeli s pretvorbo naročil v excelovi tabeli oziroma lokacij zbiralnic. Te
so bile v WGS koordinatnem sistemu. Ker program nima možnosti pretvarjanja
koordinate vsake lokacije posebaj, smo morali WGS koordinatni sistem, ki uporablja
decimalni zapis koordinatnih točk na spletni strani mkx.si pretvoriti. Tako smo dobili
zapis koordinatnih točk v metrih. Nato smo lahko ponovno uvozili koordinate zbiralnic,
tokrat v Gauß-Krügerjevem koordinatnem sistemu. Pretvorba je bila smotrna, saj smo
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projekcijski sloj izdelali v Gauß-Krügerjevem koordinatnem sistemu in je bil kasneje
tudi osnova pri urejanju omrežne podatkovne baze.
Omejitve: Pri dizajniranju omrežne podatkovne baze so se omejitve nanašale na
lastnosti cestnega omrežja. Program določi medsebojno povezovanje različnih
elementov, kot so križišča, robovi in zavijanja. Povezljivost omrežja smo nastavili za
cestni funkcijski razred tako, da se vse ulice med seboj povezujejo v končni točki
(endpoint). Višinski nivoji v omrežni podatkovni bazi opredeljujejo povezljivost. Dva
robova lahko sovpadata v končnih točkah (v x in y prostoru) ampak imata različen
višinski nivo (ena končna točka je višja od druge). Zato je njihova povezljivost
nastavljena na končno točko. Če je višinski nivo prezrt (ignoriran) se med seboj
povezujejo robovi. Torej, če se upoštava višinski nivo se robovi ne bodo povezali
(»Network dataset: Exercise 1« , b. l.). V nadaljevanju smo uvedli kategorizacijo cest in
tako vzpostavili hierarhijo za robove omrežja. Določili smo stroškovna atributa; časovni
atribut minute in dolžinski atribut metri, ki skrbita za kontrolo navigacije v omrežju.
Nato smo določili lastnosti in definirali atribute, da program pri načrtovanju nove poti
upošteva hierarhijo cest, enosmerne ceste, da se izogne neasfaltiranim cestam in da se
U-zavoji lahko izvajajo samo v slepih ulicah. Program nudi tudi številne možnosti
nastavljanja drugih omejitev. Nastavili smo omejitve vezane na omejitve komunalnega
prevoznega sredstva. To so bile maksimalna prostornina nadgradnje komunalnega
prevoznega sredstva, gibanje komunalnega prevoznega sredstva znotraj časovnih
okvirjev, čas vožnje in vanj vključen 45-minutni počitek oziroma malica v okviru osemurnega delavnika.
Geovizualizacija: program nudi možnosti za vizualno raziskovanje prostorskih
podatkov na podlagi interaktivnosti, dinamičnosti in upodobitve podatkov v treh
razsežnostih (3D). Zaradi naštetega je zagotovljeno bolj intuitivno in učinkovito
pridobivanje informacij o prostoru in izboljšano odločanje v okolju. Program s svojimi
različnimi prikazi rezultatov nudi popolni pregled nad dobljenimi rezultati optimizacije.
Uporabnik lahko vidi kartografski prikaz optimizirane poti pobiranja odpadkov, prav
tako vidi razčlenjeno optimizirano pot odvoza odpadkov korak za korakom, kjer je
zabeležen vsak premik in trajanje premika komunalnega prevoznega sredstva. Program
torej nudi natančen opis poti od ene do druge zbiralnice. Tako bi imelo podjetje PUPSaubermacher, d. o. .o. natančen pregled nad opravljeno potjo komunalnega prevoznega
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sredstva in križanjem poti z ostalimi komunalnimi prevoznimi sredstvi, ki praznijo
druge frakcije.

Mobilna aplikacija Collector for ArcGIS zbira in posodablja podatke zemljevidov.
Aplikacija je na voljo z uporabo pametnega mobilnika ali tabličnega računalnika.
Aplikacija nudi informacije o vsakodnevnih problemih, ki se dogajajo na cesti - od ovir
na cesti, nesreč, zastojev in zaparkiranih prevzemnih mest. Skrbi za izmenjavo
informacij med uporabniki za zadovoljitev različnih potreb. Uporabnik aplikacije
ustvari in deli informacije z ostalimi uporabniki o značilnostih območja. Uporabi
zemljevid in predloži pripombe ali pa se odzove na dogodke, ki so jih podali drugi
uporabniki o dogajanju s področja, ki ga je obiskal. Tako lahko tudi informira o
prometnih konicah, ki se zgodijo v občini Velenje med 6. in 7. uro zjutraj in med 14. ter
15. uro popoldne, ko je vožnja zamudnejša in počasnejša. Mobilne aplikacije v raziskavi
nismo uporabili, saj ima aplikacija v Sloveniji še zelo malo uporabnikov in zato ne more
nuditi vseh potrebnih informacij.
Tabela 23 prikazuje komponente, ki smo jih ovrednotili z ocenami odlično, dobro in
zadovoljivo. Lestvica s kriteriji: odlično pomeni, da pri uporabi programa ArcGIS in
ekstenzije Network Analyst za načrtovanje poti odvoza odpadkov ni bilo nobene
pomanjkljivosti, dobro pomeni, da je bila ena pomanjkljivost in zadovoljivo pomeni, da
je bila več kot ena pomanjkljivost.
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Tabela 23: Komponente, ki smo jih vrednotili pri ugotavljanju primernosti programa
Komponenta

Ocena

Zbirka tehnoloških orodij

Odlična

Uvoz podatkov

Dobro

Omejitve

Odlična

Vizualizacija

Odlična

Mobilna aplikacija Collector for
ArcGIS

Odlična

Menimo, da je program zaradi dovršene zbirke tehnoloških orodij, enostavnega uvoza
podatkov, možnostjo izbire zgoraj opisanih nastavitev parametrov in omejitev
optimizacijskega problema in možnostjo ohranjanja optimalne sekvence zbiralnic v
okviru poti odvoza odpadkov smotrn za izvajanje optimizacije odvoza odpadkov. Za
podjetje, ki deluje na področju osmih občin, je tudi dobrodošlo, da ima v ozadju
podporo nekega geografskega informacijskega sistema. Program je z najbolj uspešno
optimizacijo združitve naročil letni odvoz zmanjšal za več kot 50 %, skupno prevoženo
razdaljo in finančni strošek ( z vidika skupno porabljenega časa za letni odvoz) pa je
zmanjšal za 25 %, kar ni zanemarljiv podatek. Izboljšan rezultat z optimizacijo daje
smiselnost uporabi tega programa za odvoz odpadkov in spodbudo za izvedbo v praksi.
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ZAKLJUČEK
V magistrski nalogi smo poskušali s pomočjo GIS na konkretnem primeru načrtovati
pot odvoza papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic v občinah Velenje, Šoštanj in
Šmartno ob Paki v izbranem podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o. iz Velenja. Namen
magistrske naloge je z optimizacijo poti pobiranja odpadkov v podjetju pokazati, da je
možno z ustrezno programsko opremo in podatki izboljšati obstoječo pot pobiranja
odpadkov, in omenjeno podjetje seznaniti z rezultati raziskave.

V programu ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst smo najprej izvedli optimizacijo za
vse štiri dni odvoza papirja in kartonske embalaže iz zbiralnic. Pričakovanja o prevoženi
razdalji, času in prihranku poti po optimizaciji za en cikel odvoza odpadkov iz zbiralnic
so se izkazala za realna. Pričakovanja o skupni prevoženi razdalji, skupnem času in
finančni strošek so bila 15 %, dobljena skupna prevožena razdalja in finančni strošek sta
znašala 9 %, skupno porabljen čas pa 13 %, kar je zadovoljivo. Bistvo je zmanjšanje
stroškov komunalnega prevoznega sredstva, ki bi na leto znašalo 1.355 €.
V magistrski nalogi se je optimizacija združitve naročil izkazala za uspešno. Z
združitvijo naročil smo uspeli letno prevoženo razdaljo zmanjšati z 7.222,5 na 3.500
kilometrov. Finančne stroške za letni odvoz smo zmanjšali z 15.385 € na 7.455 €;
skupno porabljeni čas za letni odvoz smo zmanjšali z 42.100 na 31.500 minut. Iz vidika
prevožene razdalje in stroškovnega vidika to predstavlja 51 % na letni ravni, kar ni
zanemarljiv podatek. Prav tako smo zmanjšali skupno porabljen čas za 25 % na letni
ravni, kar znaša približno 22 delovnih dni na leto. Torej lahko potrdimo prvo tezo, v
kateri smo predvidevali vsaj 15 % zmanjšanje prevožene razdalje, časa in finančnih
stroškov. Na podlagi dobljenih rezultatov optimizacije bi bilo smotrno združiti naročila
in jim zamenjati oziroma prilagoditi urnik pobiranja naročil. V tem primeru program z
večjo količino naročil in možnostjo izbire med komunalnimi prevoznimi sredstvi pride
bolj do izraza. Rezultat kaže, da bi lahko podjetje veliko pridobilo z boljšo
prerazporeditvijo odvoza naročil, vendar bi za to morali ustrezno spremeniti dneve
pobiranja naročil. Kar bi za podjetje pomenilo, da mora biti pripravljeno na ažurno
vodenje evidenc in izvajanje občasnih meritev, preverjanje in popisovanje stanja
zabojnikov na terenu. Za dobljene rezultate optimizacije smo uporabili realne podatke,
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zbrane v podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o. Na primeru smo poskušali z uporabo
enega komunalnega prevoznega sredstva in lokacijami naročil ter z upoštevanjem vseh
predpostavk in omejitev prikazati mogoče finančne prihranke in zmanjšanje prevožene
razdalje ter časa poti. Dejstvo je, da se je uporaba optimizacijskih metod, združenih v
programu ArcGIS, pokazala za primerno in je občutno zmanjšala prevoženo razdaljo,
finančni strošek in skupni čas poti odvoza odpadkov. Izračunani prihranki, prevožena
razdalja in skupni čas poti so teoretični, realna višina prihrankov bi se lahko pokazala z
dejansko uporabo rešitve. Vendar pa primerljive raziskave kažejo, da se realni izračuni
lahko približajo teoretičnim v programu.
Vsi članki v slovenskem jeziku, ki smo jih navedli v začetku magistrske naloge
predstavljajo primere, kjer zgolj optimizirajo obstoječa stanja, brez uporabe
računalniških orodij. V svojih delih so z optimalnim razporedom odvoza odpadkov in
vzajemno pomočjo dveh vozil pri povečanem praznjenju odpadkov (Dolenc, 2010), z
nakupom dveh novih komunalnih vozil in uskladitvijo urnika odvoza odpadkov (Črnec,
2013), nadzorom nad zaposlenimi (Rosa, 2009), uspeli zmanjšati prevožene kilometre
za približno 15 %. V slovenskem prostoru je uporaba tehnologije GIS še vedno prisotna
predvsem v tradicionalnem GIS okolju kot so naravni viri, varovanje okolja,
infrastruktura, kartografija. Raziskave bi lahko potekale v smeri možnosti za povečanje
uspešnosti podjetij, ki na prvi pogled nimajo nič skupnega s prostorskimi podatki. V
Sloveniji je malo raziskav in praktičnih izvedb, ki opisujejo področje uporabe
tehnologije GIS v poslovnem okolju. V bodoče bi raziskave lahko potekale tudi v smeri
vsakdanje rabe in vse širšega kroga uporabnikov GIS.
V zadnjih letih so orodja za GIS postala zanimiva za vse širši krog uporabnikov,
predvsem zaradi hitrega razvoja informacijske in komunikacijske tehnologije, pojava
večpredstavitvenih vsebin, pametnih telefonov in večje ponudbe prostorskih podatkov.
GIS industrija je ena od pomembnejših trendov, ki prinaša udobje za življenje ljudi z
enostavnimi in hitrimi informacijami o prostorskih podatkih. GIS so vključeni v
lokacijske storitve, ki jih omogočajo GPS mobilne naprave. Uporabniki lahko z GPS
mobilnimi napravami poiščejo najbližjo restavracijo, bolnišnico ali pa se povežejo z
drugo mobilno napravo in z njo poiščejo prijatelje ali gasilce. Želje uporabnikov o
prostorskih podatkih in njenih informacijah postajajo vedno večje. Poleg tega pa nam
lahko nudijo informacije o zastojih, popravilih na cestah ali trenutnih vremenskih
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razmerah. Transport ima v svetu vedno pomembnejšo vlogo, predvsem zaradi vedno
večje gospodarske globalizacije, rasti in urbanizacije svetovnega prebivalstva ter
tehnologije. Vedno večji delež človeških dejavnosti poteka v virtualnem prostoru s
pomočjo informacijskih in komunikacijskih naprav, kot sta internet in mobilne naprave
(Miller, Shaw, 2015). GIS tehnologija je vedno bolj potrebna za racionalno in
učinkovito upravljanje infrastrukture. Sodobna tehnologija omogoča inteligentne
prometne infrastrukturne sisteme. Kar pomeni, da so na primer avtoceste opremljene z
inteligentnimi informacijskimi sistemi od senzorjev za štetje prometa do videokamer.
Izziv je te podatke pripeljati v GIS in oblikovati informacije, ki olajšajo delo. Uporabo
GIS v transportu je v 21. stoletju torej treba obravnavati z raziskovalnimi izzivi, ki se
ukvarjajo z dejavnostmi ljudi v virtualnem prostoru, če želimo uporabljati GIS, kot
pomoč pri načrtovanju prometnih sistemov, ki lahko služijo spreminjajočim se
potrebam naše družbe (Miller, Shaw, 2015).
V magistrskem delu smo prikazali načrtovanje poti odvoza odpadkov in prikazali
najboljšo možnost izvedbe rešitve z združitvijo naročil. Pri tem bi bilo potrebno
usklajevanje z naročniki, prilagoditev urnika obiskovanja zbiralnih mest, občasno
kakovostno preverjanje in popisovanje zbiralnic ter določena naložba v večji volumen
ali število zabojnikov. Vendar polovičen prihranek zagotavlja, da je načrtovanje poti
odvoza odpadkov s programom ArcGIS z ekstenzijo Network Analyst smotrna, saj nudi
tudi možnost razširitve optimizacije na področju ostalih občin in frakcij odpadkov ter
zajame ostala komunalna prevozna sredstva.
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Priloga 1: Prikaz primera optimizirane poti (DAN 1) z natančnimi navodili
korak za korakom

1

Route: Komunalno prevozno sredstvo 1
1: Start at Location 1
2: Go southeast on KOROŠKA CESTA toward
GORENJSKA CESTA / POD PARKOM CESTA
3:

Turn right at POD PARKOM CESTA to stay on
KOROŠKA CESTA
4: Turn left on TOMŠIČEVA CESTA
5: Arrive at Location 75, on the right

49517,1 m

5 hr 19 min

615,8 m

1 min

127,6 m

< 1 min

136,5 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

6: Depart Location 75
78,7 m < 1 min

7: Continue east on TOMŠIČEVA CESTA
8: Arrive at Location 87, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

9: Depart Location 87
10: Continue east on TOMŠIČEVA CESTA 11: Make

0,9 m

< 1 min

sharp left on ŠERCERJEVA CESTA 12: Continue

149,9 m

< 1 min

on KIDRIČEVA CESTA

105,3 m

< 1 min

98,4 m

< 1 min

71,1 m

< 1 min

13:

Turn right at KERSNIKOVA CESTA to stay
on KIDRIČEVA CESTA
14: Turn left on STRITARJEVA CESTA
15: Arrive at Location 121, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

16: Depart Location 121
17: Continue north on STRITARJEVA CESTA 18:

57,4 m

< 1 min

Turn left on ŠLANDROVA CESTA

119,3 m

< 1 min

19: Turn right on KERSNIKOVA CESTA

84,9 m

< 1 min

20: Turn left to stay on KERSNIKOVA CESTA
21: Arrive at Location 123, on the right

13,4 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

22: Depart Location 123
23: Continue west on KERSNIKOVA CESTA
24: Make U-turn and go back on KERSNIKOVA
CESTA
25: Turn right to stay on KERSNIKOVA CESTA 26: Turn
left on VOJKOVA CESTA

58,7 m

< 1 min

72,1 m

< 1 min

134,1 m

< 1 min

11,1 m

< 1 min

27: Arrive at Location 122, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

28:Depart Location 122
29:Continue east on VOJKOVA CESTA

102,1 m

< 1 min

30:Make sharp right on STRITARJEVA CESTA

128,6 m

< 1 min

144,6 m

< 1 min

31:Turn right on KIDRIČEVA CESTA
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32: Arrive at Location 124, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

33: Depart Location 124
34: Continue west on KIDRIČEVA CESTA 35:
Continue on POD PARKOM CESTA
36:

At roundabout, take the first exit to
proceed on AŠKERČEVA CESTA

63,1 m < 1 min
23,9 m < 1 min
199,6 m < 1 min
1 min

37: Arrive at Location 125, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

38: Depart Location 125
39: Continue north on AŠKERČEVA CESTA
40: Arrive at Location 126, on the right

127,6 m < 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

41: Depart Location 126
42: Continue north on AŠKERČEVA CESTA 43:

78,5 m

< 1 min

Turn right on STANETOVA CESTA 44: Turn left

248,7 m

< 1 min

on JERIHOVA CESTA

195,8 m

< 1 min

45: Arrive at Location 127, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

46: Depart Location 127
47: Continue west on JERIHOVA CESTA
48: Make U-turn and go back on JERIHOVA
CESTA
49: Turn left on STANETOVA CESTA
50: Arrive at Location 128, on the right

23,1 m

< 1 min

218,9 m

< 1 min

2,4 m

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

51: Depart Location 128
52: Continue southeast on STANETOVA CESTA
53: Turn right at GUBČEVA CESTA to stay on
STANETOVA CESTA
54: Bear left on ŠLANDROVA CESTA 55:
Continue on KAJUHOVA CESTA
56: Turn left to stay on KAJUHOVA CESTA
57: Arrive at Location 111, on the right

278,2 m

< 1 min

59,1 m

< 1 min

39,3 m

< 1 min

33 m

< 1 min

45 m

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

58:Depart Location 111
59:Continue east on KAJUHOVA CESTA
60:Continue on TAVČARJEVA CESTA
61:Turn left on TAVČARJEVA CESTA and immediately
turn right on GREGORČIČEVA CESTA

113,2 m < 1 min
46,8 m < 1 min
444,8 m < 1 min
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62: Make sharp left on ŠMARŠKA CESTA

35,1 m < 1 min

63: Arrive at Location 113, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

64: Depart Location 113
65: Go west on ŠMARŠKA CESTA 66:
Turn left on GUBČEVA CESTA

352,8 m

< 1 min

6,2 m

< 1 min

67: Arrive at Location 115, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

68: Depart Location 115
69: Continue southwest on GUBČEVA CESTA 70: Turn
left on GREGORČIČEVA CESTA

11 m

< 1 min

366,2 m

< 1 min

71: Arrive at Location 112, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

72: Depart Location 112
73: Continue south on GREGORČIČEVA CESTA 74:
Turn left on EFENKOVA CESTA
75:

Turn right on EFENKOVA CESTA and
immediately turn left on ŠALEK

114,4 m < 1 min
195,1 m < 1 min
38,4 m < 1 min
1 min

76: Arrive at Location 57, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

77: Depart Location 57
78: Continue northeast on ŠALEK
79: Turn left on DUŠANA KVEDRA ULICA
80: Arrive at Location 66, on the right

483,2 m

< 1 min

48,3 m

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

81: Depart Location 66
82: Continue north on DUŠANA KVEDRA ULICA 83:
Turn right on KOSOVELOVA ULICA

120,4 m

< 1 min

108,8 m

< 1 min

84: Arrive at Location 67, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

85: Depart Location 67
86: Continue east on KOSOVELOVA ULICA 87:
Turn right on ŠALEK
88:

Turn left on ŠALEK and immediately turn
right on ŠALEK

144,8 m < 1 min
306 m < 1 min
253,9 m < 1 min
1 min

89: Arrive at Location 61, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

90: Depart Location 61

90 m < 1 min

91: Continue south on ŠALEK
92: Arrive at Location 62, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
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Service Time: 1 min

93: Depart Location 62

79,5 m < 1 min

94: Continue south on ŠALEK
95: Arrive at Location 63, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

96: Depart Location 63
97: Continue southwest on ŠALEK 98: Make sharp right
to stay on ŠALEK
99: Make U-turn and go back on ŠALEK
100: Arrive at Location 52, on the right

201,4 m

2 min

159,3 m

< 1 min

27 m

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

101: Depart Location 52 102: Continue south
on ŠALEK
103: Turn right to stay on ŠALEK 104: Turn right
to stay on ŠALEK
105: Continue on EFENKOVA CESTA 106: Turn
right on ŠALEK

148,3 m

< 1 min

80,2 m

< 1 min

143,6 m

< 1 min

30,6 m

< 1 min

216,8 m

< 1 min

107: Arrive at Location 59, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

108: Depart Location 59

41,2 m < 1 min

109: Continue northeast on ŠALEK
110: Arrive at Location 58, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

111: Depart Location 58

106,2 m < 1 min

112: Continue northeast on ŠALEK
113: Arrive at Location 60, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

114: Depart Location 60

153,6 m < 1 min

115: Continue northeast on ŠALEK
116: Arrive at Location 65, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

117: Depart Location 65
118: Continue northeast on ŠALEK 119: Continue

307,3 m

< 1 min

50,8 m

< 1 min

on SELO
1 min

120: Arrive at Location 68, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

121: Depart Location 68

25,4 m

< 1 min

122: Continue northeast on SELO

13,5 m

< 1 min

123: Turn left to stay on SELO
1 min

124: Arrive at Location 69, on the right
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Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

125:

Depart

Location

69

126:

Continue west on SELO
127: Make U-turn and go back on SELO 128:
Turn left to stay on SELO
129: Turn right to stay on SELO 130:
Turn right on 4
131: Continue on ŠALEK
132: Arrive at Location 64, on the right

145 m

< 1 min

158,5 m

< 1 min

147,1 m

< 1 min

72,6 m

< 1 min

133 m

< 1 min

294,7 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

133: Depart Location 64
134: Continue southwest on ŠALEK
135: Continue on 4
136: Turn right on ŠALEK and immediately turn left
on ŠALEK

10,5 m

< 1 min

105,4 m

< 1 min

459,1 m

5 min
1 min

137: Arrive at Location 51, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

138: Depart Location 51
139: Continue southwest on ŠALEK

41,7 m

< 1 min

71,6 m

< 1 min

80,2 m

< 1 min

Turn left to stay on ŠALEK 143:

154,8 m

< 1 min

Continue on GORIŠKA CESTA

528,1 m

1 min

169,4 m

< 1 min

140: Turn right on ŠALEK and immediately turn left
on ŠALEK
141: Turn right to stay on ŠALEK 142:

144: Turn right on KOŽELJSKEGA ULICA
145: Arrive at Location 43, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

146: Depart Location 43
147: Continue west on KOŽELJSKEGA ULICA
148: Arrive at Location 44, on the right

74,5 m < 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

149: Depart Location 44
150: Go northwest on KOŽELJSKEGA ULICA
151: Arrive at Location 45, on the right

46,8 m < 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

152: Depart Location 45
153: Go southwest on KOŽELJSKEGA ULICA
154:

89,4 m

< 1 min

59,9 m

< 1 min

29,8 m

< 1 min

Make sharp right to stay on KOŽELJSKEGA

ULICA

155: Continue on IV CESTA
156: Arrive at Location 47, on the right

1 min
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Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

157: Depart Location 47
158: Continue north on IV CESTA 159:

23,3 m < 1 min

Continue on III CESTA 160: Continue

92,7 m < 1 min

on II CESTA

69,3 m < 1 min

161: Turn left at I CESTA to stay on II CESTA
162: Turn right and immediately turn left on I
CESTA

102 m < 1 min
163,2 m < 1 min
1 min

163: Arrive at Location 40, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

164: Depart Location 40
165: Continue northwest on I CESTA
166: Turn right on KOPALIŠKA CESTA and
immediately turn left on GORIŠKA CESTA
167: Turn right on ŠALEK
168: Turn left at SPLITSKA ULICA to stay on
ŠALEK

15,9 m < 1 min
135,2 m < 1 min
75,6 m < 1 min
40,8 m < 1 min
1 min

169: Arrive at Location 50, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

170: Depart Location 50 171: Continue
north on ŠALEK

100,4 m

< 1 min

172: Make sharp left to stay on ŠALEK 173: Turn

80,2 m

< 1 min

right to stay on ŠALEK 174: Continue on

143,6 m

< 1 min

EFENKOVA CESTA 175: Continue on

98,3 m

< 1 min

PRISOJNA CESTA

35,2 m

< 1 min

1,5 m

< 1 min

176: Turn left to stay on PRISOJNA CESTA
177: Arrive at Location 53, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

178: Depart Location 53
1,5 m < 1 min

179: Continue southwest on PRISOJNA CESTA
180: Arrive at Location 54, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

181: Depart Location 54
182: Continue southwest on PRISOJNA CESTA
183: Arrive at Location 55, on the right

132 m < 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

184: Depart Location 55
185: Go southeast on PRISOJNA CESTA

50,7 m

< 1 min

186: Turn right on EFENKOVA CESTA
187: Arrive at Location 56, on the right

102,2 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00

1 min
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Service Time: 1 min

188: Depart Location 56
189: Go west on EFENKOVA CESTA

333,2 m

190: Arrive at Location 96, on the right

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

191: Depart Location 96
192: Continue west on EFENKOVA CESTA

46,6 m

< 1 min

193: Turn left on KIDRIČEVA CESTA

281 m

< 1 min

129,8 m

< 1 min

10,6 m

< 1 min

194: Turn left at PREŠERNOVA CESTA to stay on
KIDRIČEVA CESTA
195: Turn left on KARDELJEV TRG
196: Arrive at Location 106, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

197: Depart Location 106
198: Continue north on KARDELJEV TRG

59,2 m

199: Arrive at Location 107, on the right

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

200: Depart Location 107
201: Continue north on KARDELJEV TRG

47,1 m

202: Arrive at Location 108, on the right

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

203: Depart Location 108
204: Go back south on KARDELJEV TRG

117,3 m

< 1 min

205: Turn right on KIDRIČEVA CESTA

129,8 m

< 1 min

206: Turn left at PREŠERNOVA CESTA to stay on
KIDRIČEVA CESTA

162,3 m

< 1 min

207: Continue on KOPALIŠKA CESTA

427,5 m

1 min

208: Make U-turn and go back on KOPALIŠKA
CESTA

277,8 m

< 1 min

209: Arrive at Location 33, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

210: Depart Location 33
211: Continue northwest on KOPALIŠKA CESTA
212: Turn left on ŠALEŠKA CESTA

149,7 m

< 1 min

45,3 m

< 1 min

213: Arrive at Location 109, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

214: Depart Location 109
215: Continue west on ŠALEŠKA CESTA
216: Arrive at Location 110, on the right

3,6 m

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

217: Depart Location 110
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218: Continue west on ŠALEŠKA CESTA

113 m < 1 min

219: Arrive at Location 26, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

220: Depart Location 26
221: Arrive at Break

45 min

Time Window: 09:00 - 11:00 Service
Time: 45 min

222: Depart Break
223: Continue southwest on ŠALEŠKA CESTA
224: Arrive at Location 32, on the right

291,2 m < 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

225: Depart Location 32
226: Continue southeast on ŠALEŠKA CESTA
227: Make U-turn and go back on ŠALEŠKA
CESTA
228: Make sharp left to stay on ŠALEŠKA CESTA
229: Arrive at Location 28, on the right

121,7 m

< 1 min

346,7 m

< 1 min

9,4 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

230: Depart Location 28
62 m < 1 min

231: Continue west on ŠALEŠKA CESTA
232: Arrive at Location 29, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

233: Depart Location 29
234: Continue southwest on ŠALEŠKA CESTA
235: Arrive at Location 25, on the right

174,9 m < 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

236: Depart Location 25
237: Go southwest on ŠALEŠKA CESTA 238:
Continue on 4
239: At roundabout, take the second exit to
proceed on STARI TRG
240: Bear left on ŽAROVA CESTA
241: Turn left to stay on ŽAROVA CESTA
242: Make U-turn and go back on ŽAROVA
CESTA

26,9 m < 1 min
25,4 m < 1 min
61,4 m < 1 min
163,9 m < 1 min
431,6 m < 1 min
12,4 m < 1 min
1 min

243: Arrive at Location 41, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

244: Depart Location 41
245: Continue west on ŽAROVA CESTA

419,3 m < 1 min

246: Turn right to stay on ŽAROVA CESTA

163,9 m < 1 min

247: Continue on STARI TRG
8,9 m < 1 min
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248: At roundabout, take the second exit to
proceed on FRANTIŠKA FOITA CESTA

147,7 m

< 1 min

249: Arrive at Location 22, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

250: Depart Location 22
251: Continue northwest on FRANTIŠKA FOITA
CESTA

271,4 m

< 1 min

252: Turn right on TALCEV CESTA

105,9 m

< 1 min

218,5 m

< 1 min

253: Turn right on PREŠERNOVA CESTA and
immediately turn right on PREŠERNOVA
CESTA
254: Arrive at Location 21, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

255: Depart Location 21
256: Continue east on PREŠERNOVA CESTA 257: Turn
right to stay on PREŠERNOVA CESTA

73,1 m

< 1 min

3,6 m

< 1 min

258: Arrive at Location 20, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

259: Depart Location 20
260: Continue southeast on PREŠERNOVA
CESTA

78,4 m

< 1 min

261: Make U-turn and go back on PREŠERNOVA
CESTA

134,5 m

< 1 min

262: Turn right at JENKOVA CESTA to stay on
PREŠERNOVA CESTA

100,3 m

< 1 min

263: Arrive at Location 23, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

264: Depart Location 23
265: Continue east on PREŠERNOVA CESTA
266: Turn left on MLADOSTI TRG and immediately
turn left on MLADOSTI TRG
267: Continue on VODNIKOVA CESTA
268: Turn right to stay on VODNIKOVA CESTA
269: Make U-turn and go back on VODNIKOVA
CESTA

355,4 m

< 1 min

96,9 m

1 min

53,1 m

< 1 min

74,8 m

< 1 min

10,8 m

< 1 min

270: Arrive at Location 90, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

271: Depart Location 90
272: Continue south on VODNIKOVA CESTA
273: Turn left to stay on VODNIKOVA CESTA
274: Continue on MLADOSTI TRG
275: Continue on VODNIKOVA CESTA

63,9 m

< 1 min

53,1 m

< 1 min

44,8 m

< 1 min

198,3 m

< 1 min

276: Turn left on KIDRIČEVA CESTA
10

277: Turn right on EFENKOVA CESTA 278:
Turn left on TAVČARJEVA CESTA
279: Turn right to stay on TAVČARJEVA CESTA
280: Continue on GUBČEVA CESTA
281: Arrive at Location 114, on the right

129,3 m

< 1 min

288,3 m

< 1 min

34,2 m

< 1 min

104,1 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

282: Depart Location 114
283: Go north on GUBČEVA CESTA
284: Make sharp left at NA GRIČU CESTA to stay
on GUBČEVA CESTA
285: Make sharp left at STANETOVA CESTA to stay
on GUBČEVA CESTA
286: Continue on STANETOVA CESTA 287:
Turn right on ŠLANDROVA CESTA

28,8 m

< 1 min

215,8 m

< 1 min

61,3 m

< 1 min

59,1 m

< 1 min

41,2 m

< 1 min

288: Arrive at Location 116, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

289: Depart Location 116
290: Continue west on ŠLANDROVA CESTA 291: Turn
right to stay on ŠLANDROVA CESTA

97,6 m

< 1 min

41,5 m

< 1 min

292: Arrive at Location 118, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

293: Depart Location 118
294: Continue north on ŠLANDROVA CESTA
295: Arrive at Location 117, on the right

23,9 m

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

296: Depart Location 117
297: Go back south on ŠLANDROVA CESTA
298: Arrive at Location 119, on the right

55,2 m

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

299: Depart Location 119
300: Continue south on ŠLANDROVA CESTA 301:
Continue on ČUFARJEVA CESTA
302: Continue on KAJUHOVA CESTA
303: Arrive at Location 120, on the right

53,9 m

< 1 min

40,3 m

< 1 min

3,7 m

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

304: Depart Location 120
305: Continue south on KAJUHOVA CESTA
306: Turn left on KIDRIČEVA CESTA and
immediately turn right on JURČIČEVA
CESTA
307: Arrive at Location 81, on the right

42 m

< 1 min

139,1 m

< 1 min
1 min
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Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

308: Depart Location 81
309: Continue south on JURČIČEVA CESTA 310:

15,4 m

< 1 min

184,4 m

< 1 min

Turn right on ŠERCERJEVA CESTA
1 min

311: Arrive at Location 82, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

312: Depart Location 82
313: Continue west on ŠERCERJEVA CESTA
314: Turn left at KIDRIČEVA CESTA to stay on
ŠERCERJEVA CESTA

57,3 m < 1 min
1,9 m < 1 min
1 min

315: Arrive at Location 83, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

4,5 m < 1 min

316: Depart Location 83
1 min

317: Continue south on ŠERCERJEVA CESTA
318: Arrive at Location 84, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

54,5 m < 1 min

319: Depart Location 84
1 min

320: Continue south on ŠERCERJEVA CESTA
321: Arrive at Location 76, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

45,9 m < 1 min

322: Depart Location 76
1 min

323: Continue south on ŠERCERJEVA CESTA
324: Arrive at Location 77, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

43 m

< 1 min

326: Go south on ŠERCERJEVA CESTA 327:

117,5 m

< 1 min

Turn left on TOMŠIČEVA CESTA 328: Turn

207,3 m

< 1 min

325: Depart Location 77

right on JENKOVA CESTA

1 min

329: Arrive at Location 17, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

330: Depart Location 17

103 m

< 1 min

331: Continue south on JENKOVA CESTA 332:

95,1 m

< 1 min

Turn right on PREŠERNOVA CESTA

1 min

333: Arrive at Location 19, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

10,7 m < 1 min

334: Depart Location 19

1 min

335: Continue west on PREŠERNOVA CESTA
336: Arrive at Location 18, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min
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337: Depart Location 18
338: Go west on PREŠERNOVA CESTA 339:
Turn right on TALCEV CESTA
340: Turn right to stay on TALCEV CESTA 341:
Continue on JENKOVA CESTA

80,1 m

< 1 min

221 m

< 1 min

186,5 m

< 1 min

102,3 m

< 1 min

342: Arrive at Location 88, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

343: Depart Location 88
344: Go east on JENKOVA CESTA
345: Turn left to stay on JENKOVA CESTA 346:
Turn right on BRAČIČEVA CESTA

31,8 m

< 1 min

145,5 m

< 1 min

48,6 m

< 1 min

347: Arrive at Location 79, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

348: Depart Location 79
349: Continue east on BRAČIČEVA CESTA
350: Turn right at JURČIČEVA CESTA to stay on
BRAČIČEVA CESTA

46,9 m

< 1 min

37,1 m

< 1 min

351: Arrive at Location 80, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

352: Depart Location 80
353: Continue south on BRAČIČEVA CESTA 354:
Turn left on ZIDANŠKOVA CESTA
355: Turn left on TOMŠIČEVA CESTA and
immediately turn left on TOMŠIČEVA
CESTA

11 m

< 1 min

155,8 m

< 1 min

79,3 m

< 1 min

356: Arrive at Location 94

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

357: Depart Location 94
358: Arrive at Location 93

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

359: Depart Location 93
360: Go back south on TOMŠIČEVA CESTA 361: Turn
right to stay on TOMŠIČEVA CESTA

43,5 m

< 1 min

154 m

< 1 min

362: Arrive at Location 92, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

363: Depart Location 92

129,8 m

< 1 min

175,7 m

< 1 min

48,2 m

< 1 min

364: Continue west on TOMŠIČEVA CESTA
365: Turn left on JENKOVA CESTA and immediately
turn right on JENKOVA CESTA
366: Continue on TALCEV CESTA
367: Arrive at Location 73, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00

1 min
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Service Time: 1 min

368: Depart Location 73
369: Continue west on TALCEV CESTA
370: Arrive at Location 74, on the right

98,4 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

371: Depart Location 74
372: Go southwest on TALCEV CESTA 373: Turn

39,8 m

< 1 min

right to stay on TALCEV CESTA 374: Continue

105,3 m

< 1 min

on KOROŠKA CESTA 375: Bear right on POD

201,7 m

< 1 min

65,7 m

< 1 min

147,4 m

< 1 min

PARKOM CESTA
376: Turn left to stay on POD PARKOM CESTA
377: Arrive at Location 13, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

378: Depart Location 13
379: Continue northwest on POD PARKOM
CESTA
380: Turn left to stay on POD PARKOM CESTA
381: Arrive at Location 14, on the right

98 m

< 1 min

19,2 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

382: Depart Location 14
383: Continue west on POD PARKOM CESTA
384: Make U-turn and go back on POD PARKOM
CESTA

132,8 m

< 1 min

152 m

< 1 min

385: Turn left to stay on POD PARKOM CESTA 386:

202,7 m

< 1 min

130,1 m

< 1 min

277,2 m

< 1 min

Turn left on KOROŠKA CESTA
387: Turn right on SIMONA BLATNIKA CESTA
388: Arrive at Location 2, on the left
Service Time: 6 min

389: Depart Location 2
390: Continue northwest on SIMONA BLATNIKA
CESTA

6 min

149,5 m

< 1 min

391: Arrive at Location 72, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

392: Depart Location 72
393: Continue west on SIMONA BLATNIKA
CESTA
394: Continue on RUDNIŠKA CESTA
395: Turn right to stay on RUDNIŠKA CESTA
396: Arrive at Location 70, on the right

652,3 m

1 min

1137,6 m

1 min

333,4 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

397: Depart Location 70
398: Continue northwest on RUDNIŠKA CESTA

192,5 m

< 1 min
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399: Turn left to stay on RUDNIŠKA CESTA 400:
398,3 m

1 min

498,8 m

1 min

401: Turn left to stay on DRUŽMIRJE

326,4 m

< 1 min

402: Turn left to stay on DRUŽMIRJE 403:

335,6 m

< 1 min

44 m

< 1 min

518,1 m

< 1 min

133,9 m

< 1 min

123,4 m

< 1 min

left on PRELOŠKA CESTA 408: Turn left on

104,8 m

< 1 min

PARTIZANSKA CESTA 409: Continue on

85 m

< 1 min

PRELOŠKA CESTA 410: Continue on

71,4 m

< 1 min

1115,5 m

< 1 min

527,1 m

2 min

430,2 m

1 min
1 min

Continue on DRUŽMIRJE

Continue on 425
404: Continue on PARTIZANSKA CESTA
405: At roundabout, take the first exit to
proceed on 425
406: Continue on ŠPEGLOVA ULICA 407: Turn

RUDNIŠKA CESTA
411: Turn left to stay on RUDNIŠKA CESTA
412: Make U-turn and go back on RUDNIŠKA
CESTA
413: Arrive at Location 71, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

414: Depart Location 71
415: Continue south on RUDNIŠKA CESTA 416: Turn

96,9 m

< 1 min

left to stay on RUDNIŠKA CESTA 417: Continue

266,6 m

< 1 min

on SIMONA BLATNIKA CESTA 418: Turn left on

1079 m

2 min

KOROŠKA CESTA

130,1 m

< 1 min

143,8 m

< 1 min

419: Turn left on GORENJSKA CESTA
420: Arrive at Location 10, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

421: Depart Location 10

14,7 m < 1 min

422: Continue northwest on GORENJSKA CESTA
423: Arrive at Location 2, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

424: Depart Location 2
425: Arrive at Location 1

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

426: Depart Location 1
427: Go back east on GORENJSKA CESTA 428:

158,5 m

< 1 min

Turn right on KOROŠKA CESTA

340,1 m

< 1 min

429: Turn right at POD PARKOM CESTA to stay on
KOROŠKA CESTA

159,3 m

< 1 min

127,3 m

< 1 min

430: Make U-turn and go back on KOROŠKA

CESTA
431: Arrive at Location 12, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
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432: Depart Location 12
433: Continue northeast on KOROŠKA CESTA
434: Turn right at POD PARKOM CESTA to stay on
KOROŠKA CESTA
435: Turn left on POD PARKOM CESTA
436: Arrive at Location 86, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

32 m

< 1 min

85,2 m

< 1 min

27,9 m

< 1 min

Time: 1 min

1 min

437: Depart Location 86
438: Continue northeast on POD PARKOM
CESTA
56,3 m < 1 min
439: Arrive at Location 85, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

440: Depart Location 85
441: Continue northeast on POD PARKOM
CESTA
442: At roundabout, take the first exit to
proceed on POD PARKOM CESTA
443: Continue on KIDRIČEVA CESTA 444:
Turn right on JENKOVA CESTA
445: Arrive at Location 78, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

25,7 m

< 1 min

48 m

< 1 min

255,8 m

< 1 min

206,7 m

< 1 min

Time: 1 min

1 min

446: Depart Location 78
447: Continue south on JENKOVA CESTA 448:
Turn left on TOMŠIČEVA CESTA

56,3 m

< 1 min

449: Arrive at Location 89, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

133 m

< 1 min

Time: 1 min

1 min

450: Depart Location 89
451: Continue east on TOMŠIČEVA CESTA
452: Arrive at Location 95, on the right

293,3 m < 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

453: Depart Location 95
454: Continue east on TOMŠIČEVA CESTA 455:
Turn right on KIDRIČEVA CESTA
456: Arrive at Location 97, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

78,4 m

< 1 min

98 m

< 1 min

Time: 1 min

1 min

457: Depart Location 97
458: Continue south on KIDRIČEVA CESTA 459:
Turn right on VODNIKOVA CESTA
460: Arrive at Location 98, on the right

38,9 m

< 1 min

83,2 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min
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461: Depart Location 98
462: Go southwest on VODNIKOVA CESTA
Turn left on MLADOSTI TRG and
immediately turn left on PREŠERNOVA
CESTA
464: Turn right to stay on PREŠERNOVA CESTA
465: Arrive at Location 100, on the right

115,1 m

< 1 min

136,5 m

2 min

21,7 m

< 1 min

463:

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

466: Depart Location 100
467: Continue east on PREŠERNOVA CESTA
468: Arrive at Location 101, on the right

63,9 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

469: Depart Location 101
470: Continue east on PREŠERNOVA CESTA 471:

36,9 m

< 1 min

129,8 m

< 1 min

472: Turn right on KARDELJEV TRG 473:

162,8 m

< 1 min

Turn left on ŠALEŠKA CESTA 474:

347,6 m

< 1 min

Turn right on GORIŠKA CESTA 475:

276,4 m

< 1 min

Turn right on I CESTA

88,9 m

< 1 min

476: Continue on II CESTA

69,3 m

< 1 min

477: Turn left on III CESTA
478: Arrive at Location 46

114,9 m

< 1 min

Continue on KIDRIČEVA CESTA

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

479: Depart Location 46
480: Go back northwest on III CESTA
481: Make sharp left at II CESTA to stay on III
CESTA

114,9 m

< 1 min

92,7 m

< 1 min

53,2 m

< 1 min

483: Continue on KOŽELJSKEGA ULICA

154,5 m

< 1 min

484: Turn left to stay on KOŽELJSKEGA ULICA
485: Arrive at Location 42

112,8 m

< 1 min

482: Continue on IV CESTA

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

486: Depart Location 42
487: Go back west on KOŽELJSKEGA ULICA 488: Turn

112,8 m

< 1 min

right to stay on KOŽELJSKEGA ULICA 489: Turn

94,6 m

< 1 min

right to stay on KOŽELJSKEGA ULICA

362 m

1 min

490: Arrive at Location 39, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

491: Depart Location 39
492: Go northeast on KOŽELJSKEGA ULICA
493: Turn right on GORIŠKA CESTA

18,2 m

< 1 min

518,7 m

1 min
17

494: Turn left at V BEVČE CESTA to stay on
GORIŠKA CESTA

37,4 m

< 1 min

495: Arrive at Location 37, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

496: Depart Location 37
497: Continue west on GORIŠKA CESTA
498: Arrive at Location 38, on the right

110,8 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

499: Depart Location 38
500: Go west on GORIŠKA CESTA
501: Arrive at Location 36, on the right

134,2 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

502: Depart Location 36
503: Continue west on GORIŠKA CESTA 504: Turn
right on SPLITSKA ULICA

111 m

< 1 min

60,6 m

< 1 min

505: Arrive at Location 35, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

506: Depart Location 35
507: Go northwest on SPLITSKA ULICA 508: Turn
right on X CESTA

79,6 m

< 1 min

83,2 m

< 1 min

509: Arrive at Location 34, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

510: Depart Location 34
511: Continue northeast on X CESTA 512: Turn left
to stay on X CESTA 513: Bear left on ŠALEK

514: Continue on NA VRTAČE CESTA 515:
Bear right on GORIŠKA CESTA
516: Turn right to stay on GORIŠKA CESTA 517: Turn
left on ŠALEŠKA CESTA
518: Arrive at Location 48, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

68,6 m

< 1 min

385,2 m

< 1 min

30,7 m

< 1 min

162,7 m

< 1 min

72,9 m

< 1 min

208,8 m

< 1 min

126,9 m

< 1 min
1 min

Time: 1 min

519: Depart Location 48
520: Continue west on ŠALEŠKA CESTA
521:

Turn right on KARDELJEV TRG and
immediately turn right on ŠTANTETOVA
ULICA

220,7 m

< 1 min

162,3 m

< 1 min

522: Arrive at Location 105, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

523: Depart Location 105
524: Continue north on ŠTANTETOVA ULICA
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525: Arrive at Location 104, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

526: Depart Location 104
527: Continue northeast on ŠTANTETOVA ULICA

211,1 m

528: Arrive at Location 49

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

529: Depart Location 49
530: Go north on ŠTANTETOVA ULICA

72,7 m

< 1 min

531: Continue on EFENKOVA CESTA

64,6 m

< 1 min

532: Turn right to stay on EFENKOVA CESTA

61,2 m

< 1 min

533: Make U-turn and go back on EFENKOVA
CESTA

61,2 m

< 1 min

534: Turn left to stay on EFENKOVA CESTA

64,6 m

< 1 min

195,2 m

1 min

535: Continue on ŠTANTETOVA ULICA
536: Arrive at Location 102, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

537: Depart Location 102
538: Continue south on ŠTANTETOVA ULICA

15,5 m

539: Arrive at Location 103, on the right

< 1 min
1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

540: Depart Location 103
541: Continue southwest on ŠTANTETOVA
ULICA

210,6 m

< 1 min

542: Turn right on KARDELJEV TRG

117,9 m

< 1 min

543: Turn left on KIDRIČEVA CESTA

129,8 m

< 1 min

544: Continue on PREŠERNOVA CESTA

122,5 m

< 1 min

7,4 m

< 1 min

545: Turn left to stay on PREŠERNOVA CESTA
546: Arrive at Location 99, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
Service Time: 1 min

547: Depart Location 99
548: Continue west on PREŠERNOVA CESTA

77 m

< 1 min

549: Turn left at MLADOSTI TRG to stay on
PREŠERNOVA CESTA

93,8 m

1 min

550: Turn right on TITOV TRG

10,2 m

< 1 min

551: Turn left on ŠALEŠKA CESTA

51 m

< 1 min

552: Make U-turn and go back on ŠALEŠKA
CESTA

51 m

< 1 min

553: Turn right on TITOV TRG

10,2 m

< 1 min

554: Turn left on PREŠERNOVA CESTA

10,3 m

< 1 min

555: Arrive at Location 27, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00
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556: Depart Location 27
557: Continue north on PREŠERNOVA CESTA
558: Turn left at MLADOSTI TRG to stay on
PREŠERNOVA CESTA
559: Turn left on RUDARSKA CESTA
560: Turn left to stay on RUDARSKA CESTA
561: Arrive at Location 30, on the right

83,6 m

1 min

220,9 m

< 1 min

119,4 m

< 1 min

54,8 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

562: Depart Location 30
563: Continue east on RUDARSKA CESTA
564: Make U-turn and go back on RUDARSKA
CESTA

21,2 m

< 1 min

46,7 m

< 1 min
1 min

565: Arrive at Location 31, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

566: Depart Location 31
567: Continue west on RUDARSKA CESTA 568: Turn

29,3 m

< 1 min

right to stay on RUDARSKA CESTA 569: Turn left

119,4 m

< 1 min

on PREŠERNOVA CESTA

136,3 m

< 1 min

570: Arrive at Location 24, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

571: Depart Location 24
572: Continue west on PREŠERNOVA CESTA 573:
Turn right on JENKOVA CESTA

98,4 m

< 1 min

187,5 m

< 1 min

574: Arrive at Location 91, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

575: Depart Location 91
576: Continue north on JENKOVA CESTA 577:
Turn left on TOMŠIČEVA CESTA
578: Continue on SIMONA BLATNIKA CESTA
579: Arrive at Location 16, on the right

122,9 m

< 1 min

333,5 m

< 1 min

181,2 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

580: Depart Location 16
581: Continue northwest on SIMONA BLATNIKA
CESTA

172,1 m < 1 min
1 min

582: Arrive at Location 15, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

583: Depart Location 15
584:

Continue northwest on SIMONA BLATNIKA

CESTA
585:

Turn right to stay on SIMONA BLATNIKA

194,9 m
161,4 m

< 1 min
< 1 min

CESTA
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586: Turn left on KOROŠKA CESTA and

303,9 m < 1 min

immediately turn left on SUBOTIŠKA
CESTA

1 min

587: Arrive at Location 11, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

588: Depart Location 11
589: Continue northwest on SUBOTIŠKA CESTA
590: Make U-turn and go back on SUBOTIŠKA
CESTA
591: Turn left on KOROŠKA CESTA
592: Arrive at Location 9, on the right

18,3 m

< 1 min

258,9 m

< 1 min

120 m

< 1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service

1 min

Time: 1 min

593: Depart Location 9
594: Continue north on KOROŠKA CESTA
595: At roundabout, take the second exit to
proceed on KOROŠKA CESTA
596: Turn right on STANETOVA CESTA 597:
Turn left on JERIHOVA CESTA

196,1 m

< 1 min

117,3 m

< 1 min

266,6 m

< 1 min

120,3 m

< 1 min

120,3 m

< 1 min

44,9 m

< 1 min

598: Make U-turn and go back on JERIHOVA

CESTA
599: Turn right on STANETOVA CESTA
600: Arrive at Location 129, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

601: Depart Location 129
602: Continue west on STANETOVA CESTA 603: Turn
right on ERJAVČEVA CESTA 604: Continue on
LEVSTIKOVA CESTA 605: Turn right on NA

47,1 m < 1 min
11,1 m < 1 min
234,6 m < 1 min

JEZERO CESTA 606: Turn left to stay on NA

234,8 m < 1 min

JEZERO CESTA 607: Turn left to stay on NA

130,3 m < 1 min

JEZERO CESTA
608: Turn left at ŠKALE to stay on NA JEZERO

CESTA

199,2 m < 1 min
291,7 m < 1 min
1 min

609: Arrive at Location 3, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

610: Depart Location 3
611: Continue southeast on NA JEZERO CESTA 612:
Turn right to stay on NA JEZERO CESTA 613:
Continue on KOROŠKA CESTA

22,3 m

< 1 min

59,9 m

< 1 min

5,8 m

< 1 min

614: Arrive at Location 4, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service
Time: 1 min

615: Depart Location 4

89,6 m < 1 min

616: Continue south on KOROŠKA CESTA
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617: Turn left to stay on KOROŠKA CESTA

75,1 m < 1 min

618: Arrive at Location 5, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

619: Depart Location 5
620: Go southeast on KOROŠKA CESTA 621: Take
roundabout

70,3 m

< 1 min

12,2 m

< 1 min

622: Arrive at Location 6, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1

1 min

min

623: Depart Location 6

30,1 m < 1 min

624: At roundabout, take the first exit to proceed on
KOROŠKA CESTA

1 min

625: Arrive at Location 7, on the right
Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

626: Depart Location 7

39,4 m < 1 min

627: Continue south on KOROŠKA CESTA
628: Arrive at Location 8, on the right

1 min

Time Window: 07:30 - 14:00 Service Time: 1
min

629: Depart Location 8

630: Finish at Location 1
Total time: 5 hr 19 min

Distance: 49517,1 m
Start time: 08:30
Finish time: 13:49
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