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POVZETEK 

V doktorski disertaciji raziskujemo zapleten logistični sistem zimske službe v proučevanem 

podjetju. Vzpostavimo osnovne modele za podporo odločanju in nadzor v zimski službi ter jih 

tudi prototipno informacijsko podpremo, kar nam omogoči izvedbo empiričnih 

ekonometričnih analiz na realnih podatkih iz plužne sezone 2011/2012. Pri tem kvantitativno 

ovrednotimo možne prihranke na posameznih plužnih planih, obravnavamo sistemske 

optimizacije plužnih akcij s prerazporeditvijo virov posipnega materiala na različne lokacije 

in izvedbo intervencij pri izpadu vozil med akcijo. Raziskava bo pripomogla k optimiranju 

stroškov obravnavanega podjetja in posledično k zniževanju negativnih vplivov na okolje. 

Vpeljava učinkovite informatizacije za sisteme zimskih služb je v svetovnem merilu velik 

izziv.  

Ključne besede: zimska služba, optimizacija voženj, logistični sistem, optimiranje stroškov, 

vplivi na okolje. 

 

SUMMARY 

In dissertation a complex logistics system of the winter service at the studied company is 

addressed. Models for decision support and monitoring in winter service are established and 

using the prototype information support empirical econometric analyses are carried out on 

real data from the season 2011/2012. Possible savings on plowing plans are estimated through 

quantitative evaluation, systemic optimization with different salting material depot locations 

and optimizations of interventions during a vehicle-in-action break down are addressed. The 

results of the research will help the company at the winter service cost reduction and reducing 

the environmental impact. Implementation of efficient information models for winter service 

is still a big challenge on global level. 

Keywords: winter service, route optimization, logistic system, cost optimization, 

environmental impact. 
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1 

1 UVOD 

Predmet obravnave doktorske disertacije bosta proučitev možnosti vzpostavitve modela za 

nadzor logističnih aktivnosti, povezanih s prometnimi tokovi, in zasnova odločitvenega 

modela za optimizacijo in učinkovito upravljanje logističnega procesa v podjetju na primeru 

zimske službe. Tema, ki bo obravnavana, spada na področje logističnih procesov in 

operacijskih raziskav. 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Velika večina logističnih sistemov predstavlja zaradi svoje kompleksne strukture in načina 

vedenja izziv strokovnjakom s področja logistike, ekonomije, informatike in matematike. 

Izsledki številnih raziskav s področja menedžmenta, ekonomije in logistike lahko prispevajo k 

velikim prihrankom in povečanju konkurenčnosti z vidika učinkovitosti, minimizacije 

stroškov, kakovosti, preglednosti ter zanesljivosti. Dva izmed temeljnih problemov in izzivov 

logistike sta učinkovita in koristna izraba podatkov v informacijskem sistemu, saj lahko le 

tako dosegamo ustrezno povečanje konkurenčnosti. Ker spada temeljna dejavnost 

obravnavanega podjetja na področje izvajanja gospodarskih javnih služb, za katere je 

značilno, da se vsa dela pridobivajo na osnovi izvedenega javnega naročila, je nivo 

konkurenčnosti podjetja v svojem okolju zelo pomemben. 

Pojem »informatizacija logističnih procesov« dandanes presega zgolj sisteme za sledenje 

vozilom in obdelavo osnovnih tehničnih podatkov v okviru opazovanega sledenja, saj je 

pomembna tudi inteligenca sistema, ki deluje v ozadju in s pomočjo katerega identificiramo 

vzorce masovnega obnašanja opazovanega sistema. To nam na makro nivoju omogoča 

uporabo orodij za analitiko in poročanje (angl. business intelligence), izvedbo za posamezni 

sistem specifičnih optimizacij ter načrtovanje, napovedovanje, simulacijo in sledenje 

obnašanja sistema v prihodnosti. 

Praktično vsi logistični sistemi so v nekem deležu informatizirani. Tipično pa se v večini 

logističnih sistemov pojavlja problem, da so bili zaradi manjših zmožnosti informatizacije v 

preteklosti informatizirani le določeni podsistemi ali pa so bili informatizirani le delno in 

njihove informacije niso bile povezane z vidika podatkovne uporabnosti. Takšne oblike 

informatizacije med sistemi ali znotraj sistemov sicer omogočajo sledljivost, a dejansko 

predstavljajo ozko grlo, saj na tem delu zmogljivih računalniških kapacitet ni mogoče 

učinkovito uporabiti. Iz izsledkov dosedanjih raziskav je razvidno, da bi bilo smiselno 

elektronsko slediti tudi podatkom, ki na prvi pogled delujejo kot nepomembni in v njihovi 

vsebini ni videti nekega globljega smisla, a bi v resnici tak popis zgodovine poslovanja 

omogočil celovitejše in bolj poglobljene analize ter podal vpogled v dogajanje na logistično-

organizacijskem nivoju. Postavitev dobrega upravljavskega in informacijskega modela je zato 

ključna, saj se lahko razpoložljivost oziroma primanjkljaj ključnih podatkov, ki se nabirajo ob 
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delovanju sistema več let, v prihodnosti izkaže kot konkurenčna prednost oziroma izguba             

le-te. V doktorski disertaciji bomo tako poseben poudarek namenili optimiranju izbranih 

podsistemov, kot so plani razvozov in razporejanje, obvladovanje ter angažiranje virov. 

Obstoječi logistični sistemi namreč že funkcionirajo, zato bi lahko bistvene spremembe ali 

optimiranje v takih (nelinearnih) kompleksnih sistemih, čeprav dobronamerno, zaradi 

soodvisnosti sprožilo neželene reakcije, kar bi lahko v primeru obravnavanega podjetja 

predstavljalo popolno ohromitev lokalnega prometa v širšem področju delovanja. Prav zato 

mora biti kakršno koli resnejše poseganje v logistični proces dobro premišljeno in temeljiti na 

poglobljeni analizi dejanskih podatkov iz preteklosti delovanja sistema in trenutnih okoliščin, 

kar omogoča ovrednotenje rizika in pridobitev. 

Poleg zajemanja podatkov predstavlja sistematično hranjenje podatkov infrastrukturno osnovo 

monitoring sistema kot osnove za izvajanje računalniške analize, simulacije in optimizacije. V 

okviru raziskave se bomo posvetili tudi načrtovanju podatkovnega modela sistema za 

hranjenje podatkov.  

Konsolidiran zajem in hranjenje podatkov nam omogočata učinkovit dostop do njih, tako da 

bomo lahko s pomočjo analiz z naprednimi matematičnimi orodji (analiza omrežij, 

podatkovno rudarjenje, statistika itd.) in s pomočjo ustreznih ekonomskih interpretacij 

pridobili informacije z dodano vrednostjo. Te nam bodo omogočale vpogled v kompleksen 

sistem z drugega zornega kota in s tem možnosti za identifikacijo potencialnih izboljšav, 

podporo odločanju ter identifikacijo kritičnih točk.  

Na osnovi pridobljenih podatkov bo opravljena natančna analiza transportne logistike 

obravnavanega podjetja in identificirane bodo ključne naloge v smeri ugotavljanja in 

odpravljanja potrat oziroma upravljanja procesov, ki pomagajo izboljšati celotne vrednosti 

ključnih kazalnikov učinkovitosti (angl. Key Performance Indicator – KPI). Identificirane 

strukturne in vedenjske lastnosti logističnega sistema bodo podlaga za oblikovanje mrež in 

odločitvenih modelov, ki bodo lahko menedžmentu podjetja služili za izboljšanje kakovosti 

obstoječih logističnih procesov na celovit način (identifikacija ozkih grl, skritih potencialov 

itd.) in predstavljali orodje za ocenjevanje racionalnosti uvajanja novih strategij in povezav. 

Na podlagi teh izsledkov bomo med raziskavo oblikovali model za nadzor in usmerjanje 

logističnih procesov (monitoring sistem). 

Poleg zajema in obdelave podatkov v informacijskem sistemu sta ključnega pomena tudi 

vizualizacija in sporočanje podatkov odgovornim (angl. reporting), ki jih lahko potem 

uporabijo kot podporo odločanju. Pri tem uporaba ustreznih tehnologij za prikazovanje in 

uporabo na konkretnih primerih odpira številne nove možnosti (centralni nadzorni sistemi, 

sistemi za poslovno inteligenco itd.). 

Lotili se bomo raziskave oziroma izziva, kako v relativno velikem logističnem sistemu na 

osnovi obstoječe baze podatkov vzpostaviti in nadgraditi model za nadzor ter zasnovati 
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odločitveni model za upravljanje logističnih procesov, povezanih s prometnimi tokovi in 

uporabo virov pri delovanju zimske službe podjetja. Raziskave tega tipa so v svetu sicer dokaj 

pogoste, a vsak logistični sistem predstavlja samosvoj in specifičen izziv. Bolj specifični 

napredni kompleksni logistični sistemi v svetu (npr. letalski prevozniki, distributerji) imajo že 

dlje časa visoko informatizirane nadzorne sisteme, s pomočjo katerih se v celoti spremljata in 

vodita dogajanje in poslovanje v podjetju, aktivnosti pa se regulirajo prek računalniških 

optimizacij. Seveda je vsaka taka potencialna rešitev zelo specifična, njena implementacija 

praviloma dolgotrajna, upoštevajo pa se prav vsi vidiki, od optimalnosti do robustnosti 

samega sistema. Robustnost sistema logističnih procesov predstavlja njegovo neobčutljivost 

na potencialne zunanje vplive in zanesljivost. 

Če povzamemo, bo osrednji raziskovalni problem doktorske disertacije oblikovanje 

odločitvenega modela za optimizacijo logistike, ki bo temeljil na premišljenem zajemu 

podatkov in obsežnih podatkovnih zbirkah ter bo postavljal temelje za pripadajoči model za 

nadzor virov in kompleksno usmerjanje logističnih tokov. To bomo dosegli prek analize 

obstoječega logističnega modela, podatkovnih zbirk, delovnih procesov in podatkovnih tokov 

ter razvozne mreže. Slednje bo podlaga za oblikovanje osnovnega modela. Ta model bomo v 

sodelovanju s strokovnjaki informatike podprli s prototipno programsko opremo za potrebe 

raziskav in znotraj njega izvedli analize na modelnih podproblemih s pomočjo orodij za 

analizo velikih podatkovnih zbirk in omrežij ter s pomočjo statističnih metod. Te analize nam 

bodo omogočile globlji vpogled in pridobitev informacij z dodano vrednostjo. Model nam bo 

služil kot podpora za doseganje učinkovitega, trajnostno naravnanega transporta in za razvoj 

logističnih storitev v podjetju ter tudi širše na lokalni ekonomiji ali kot prototipni model za 

obvladovanje večjih logističnih sistemov na lokalnem, nacionalnem ali globalnem nivoju. 

1.2 Namen, teoretična izhodišča in cilji raziskave 

Logistični sistemi predstavljajo kompleksne sisteme, ki raziskovalcem z različnih področij 

nudijo širok spekter izzivov. Učinkovito naslavljanje specifičnih problemov v tovrstnih 

logističnih sistemih odpira celo paleto potencialnih aplikacij v enostavnejših logističnih 

sistemih, ki vključujejo distribucijske sisteme, sisteme za vzdrževanje transportnega omrežja, 

komunalne sisteme, poštne sisteme ipd. 

1.2.1 Namen in teoretična izhodišča raziskave 

Ocena stanja v obravnavanem sistemu bo pokazala, da je za reševanje izzivov s področja 

oblikovanja odločitvenih modelov za upravljanje logističnih aktivnosti, povezanih s 

prometnimi tokovi in uporabo virov pri delovanju zimske službe, nujno potrebna uporaba 

znanstvenih metod in orodij. Prav zato bo osrednji namen doktorske disertacije dokazati, da je 

mogoče z uporabo primernega optimizacijskega modela v podjetjih, katerih dejavnost je 
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organiziranje in izvajanje logističnih procesov, prihraniti na stroških kot tudi zmanjšati 

obremenjenost okolja.  

Uporaba modeliranja in simulacij predstavlja potrditev uporabnosti znanstvenega pristopa in 

orodja v praksi, hkrati pa je odlična podlaga za tvorjenje novega znanja na podlagi zahtev iz 

uporabnega okolja. Tako se bo pri modeliranju izkazalo, da je dosedanjo uporabo znanih 

metod simulacije treba nadgraditi z novimi, inovativnejšimi pristopi, ki omogočajo prenos 

vseh za analizo potrebnih značilnosti resničnega logističnega sistema v digitalni model. 

Osnovni namen predlaganega modela optimizacije bo razviti postopek optimizacije 

logističnega sistema po tehnološkem in ekonomskem kriteriju hkrati. Tako razvit model 

optimizacije mora biti kar najbolj enostaven, saj ga je le takšnega mogoče učinkovito 

aplicirati v realne procese in ga uporabiti za učinkovitejše obvladovanje poslovnih procesov, v 

našem primeru logističnega procesa. 

Znotraj osnovnega velja izpostaviti še dva dodatna namena optimizacije. Prvi bo teoretične, 

drugi pa aplikativne narave. S teoretičnega vidika bo osrednji namen razvoj modela 

(postopka) optimizacije izvedbe čiščenja snega in posipa cest po tehnološkem in ekonomskem 

kriteriju, z aplikativnega vidika pa bo osrednji namen raziskave ta model aplicirati na primeru 

konkretnega podjetja, ki se ukvarja z organiziranjem in izvajanjem zimske službe. 

V skladu z opisanim bo cilj uvodnega dela doktorske disertacije oblikovati pregled 

najpomembnejših rezultatov in zaključkov številnih preteklih raziskav in ugotovitev s 

področja logistike in optimizacij. Proučili bomo logistiko in raziskave, povezane z 

delovanjem in upravljanjem logističnih procesov zimskih služb, ki vključujejo optimizacijo 

čiščenja (v nadaljevanju pluženja) in posipavanja cest z ustreznimi posipnimi materiali kot 

tudi podobne optimizacijske probleme, ki so povezani z vzdrževanjem cestnega omrežja. 

Uradno spadata problema pluženja in posipavanja v skupino tako imenovanih problemov 

CARP (angl. Capacitated Arc Routing Problem – problem uteženega usmerjanja povezav), ki 

spadajo na tisto področje matematičnih problemov, katerih obravnava in reševanje zahtevata 

uporabo teorije grafov in omrežij. V obsežni literaturi s področja kombinatorične optimizacije 

in operacijskih raziskav so tovrstni problemi znani tudi kot posplošen problem kitajskega 

poštarja, kjer namesto enega nastopa več poštarjev, ki morajo skupaj obiskati ciljne ulice 

oziroma naslove, pri čemer je kriterijev optimalnosti rešitve lahko več (najkrajša skupna pot, 

najmanjši maksimum dolžine posamezne poti, najkrajši čas, potreben za obhod, itd.). Za 

razliko od navadnega problema kitajskega poštarja, ki je rešljiv v linearnem času, so tovrstni 

problemi NP težki (Garey in Johnson 1979), kar med drugim pomeni, da ne obstaja natančen 

algoritem, ki bi imel pričakovano časovno zahtevnost v splošnem manjšo od eksponentne, 

zato je treba za njihovo reševanje uporabiti posebne, tako imenovane hevristične metode. Te 

metode so fleksibilne in omogočajo vključevanje dodatnih penalizacijskih členov v kriterijsko 

funkcijo, kar nam omogoča vključevanje različnih dodatnih kriterijev in omejitev ter s tem 

prilagoditev problema potrebam. Ključen problem delovanja zimskih služb je model za 
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podporo odločanju pri načinu izvajanja intervencij. Tipično se plužni plani z načrtovanjem, 

uporabo omenjenih algoritmov ali kombinacijo obojega določijo pred začetkom pluženja. 

Zahteve naročnikov so tipično podane v obliki časovnih mejnikov, torej do kdaj je treba 

določene ceste splužiti (v kolikšnem času po začetku pluženja), in z opredelitvijo prioritet. 

Tako imajo cestni odseki ali naslovi določene prioritete – višja ko je prioriteta, prej je treba 

takšne odseke splužiti. Izzivi delovanja zimske službe so vezani na doseganje teh mejnikov ob 

optimalni izrabi virov (število uporabljenih vozil, prevožene poti, število obratovalnih ur itd.). 

Ker gre za časovno kritično aktivnost v težkih vremenskih razmerah, tipično prihaja do 

nezaželenih dogodkov (npr. okvara vozila, blokada cestnega odseka, ovire na cestišču, 

ponovno zapadli sneg na že spluženih odsekih z visoko prioriteto itd.), zaradi katerih so 

potrebne intervencije, ki vključujejo preusmerjanje vozil iz vnaprej načrtovanih planov 

oziroma prerazporejanje.  

Zbrani sekundarni podatki pregleda literature in do zdaj objavljenih raziskav obravnavanega 

področja bodo predstavljali izhodišče za izvedbo poglobljene raziskave, s pomočjo katere bo 

zasnovan konceptualni model za učinkovit nadzor in podporo odločanju pri učinkoviti izvedbi 

intervencij. Ključne vloge v modelu bodo igrali organizacija in načini izrabe obstoječih in 

dopolnjenih podatkovnih zbirk (cestno omrežje in atributi cestnih odsekov, topologija, 

podatki o vozilih, zgodovina obnašanja vozil na omrežju prek GPS-sledenja, vremenski 

podatki), poznavanje in modeliranje ključnih procesov in specifik ter opredelitev kriterijske 

funkcije in njenih omejitev (robnih pogojev) za ustrezno inačico algoritma CARP, ki kar 

najbolje odraža realno stanje, zato rezultati vračajo kar se da kakovostne različice predlogov 

intervencijskih rešitev in tako nudijo kakovostno podporo odločanju. Na podlagi modela bo 

zasnovan prototip, na katerem bodo izvedene analize kakovosti modela, njegove potencialno 

mogoče izboljšave in verifikacija predlaganih rešitev. Hkrati bomo ugotavljali in primerjali 

vpliv različnih izborov parametrov kriterijske funkcije ter opazovali vplive v relaciji z 

ustreznimi ekonomskimi interpretacijami. Ob koncu raziskave bomo oblikovali skupne 

ugotovitve proučevanega področja in evalvirali primernost modela z vidika kakovosti 

predlaganih odločitev, s čimer bo model pripravljen za testiranje v praksi. Model bo zasnovan 

na rezultatih kvalitativne (analiza podatkovnih virov, procesov, ciljev itd.) in kvantitativne 

raziskave (uporaba geometrije omrežja, statističnih podatkov iz voženj vozil po omrežju, 

vrednotenje parametrov kriterijske funkcije glede na dobljene rezultate, potencialni 

ekonomski učinki, statistične obdelave pridobljenih podatkov itd.). Menimo, da ga bo z 

ustreznimi prilagoditvami mogoče razširiti tudi kot temelj za konstrukcijo splošnega modela 

in pripravo bolj poglobljenih raziskav s sorodnih področij (organizacija pregledniške službe 

vzdrževanja cest, zbiranje komunalnih odpadkov, razvozi pošiljk itd.). 

1.2.2 Predvideni cilji raziskave 

Cilje, ki jih bomo v sklopu doktorske disertacije poskušali doseči, lahko razdelimo na tiste, ki 

se nanašajo na teoretični del, in tiste, ki se nanašajo na empirični del disertacije. 
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V teoretičnem delu bomo: 

- pregledali pomembno domačo in tujo literaturo ter sistematično in celovito analizirali 

teoretična izhodišča optimizacij pri pluženju in posipavanju;  

- pregledali in kritično ovrednotili raziskave in modele, ki so že razviti, z namenom 

optimizacij pri pluženju in posipavanju; 

- izvedli identifikacijo in natančen opis relevantne organizacijske strukture obravnavanega 

podjetja in ključnih procesov; 

- izvedli analizo ključnih kazalnikov in oblikovali osnovna izhodišča za oblikovanje 

kriterijske funkcije in robnih pogojev (omejitev). 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in rezultatov lastne (kvalitativne) raziskave bomo razvili 

teoretični konceptualni model za podporo odločanju med izvajanjem službe pluženja in 

posipavanja, ki ga bomo v empiričnem delu doktorske disertacije (v kvantitativni raziskavi) 

testirali oziroma preverjali na konkretnem primeru in tako pripomogli k razvoju upravljavskih 

znanj in pristopov za uspešno in realnočasno upravljanje voznega parka vozil v kritičnih 

razmerah. Ovrednotili bomo ekonomske učinke modela v odvisnosti od izbora kriterijske 

funkcije in omejitev ter ob uporabi ustrezne kombinacije podatkovnih virov. Na koncu bomo 

identificirali raziskovalne smernice obravnavanega področja, ki bi jih veljalo v prihodnje še 

bolj poglobljeno raziskati. 

Cilji empiričnega dela bodo razdeljeni na tiste, ki jih bomo dosegli v sklopu kvalitativne 

raziskave, in na tiste, ki jih bomo dosegli v sklopu kvantitativne raziskave.  

Cilji kvalitativnega dela raziskave: 

- poglobljeno raziskati pomen različnih vidikov izvajanja zimske službe pluženja in 

posipavanja ter identificirati in modelirati pomembne procese ali dele procesov; 

- ugotoviti najpomembnejše kazalnike v procesih, ki služijo kot osnova pri opredelitvi 

ustreznih kriterijskih funkcij. 

Cilji kvantitativnega dela raziskave: 

- proučiti možnosti oblikovanja splošno sprejemljivega modela za podporo odločanju pri 

organiziranju zimske službe in intervencijah; 

- v sodelovanju s strokovnjaki na področju računalništva in informatike implementirati 

prototipni sistem za podporo odločanju pri izvajanju procesa zimske službe; 

- testirati in evalvirati prototipni sistem zajemanja podatkov ter okvantificirati ekonomske 

vidike prek doseganja izbranih kazalnikov; 

- na podlagi razpoložljivih podatkov modelirati sistem za nadzor in kompleksno 

usmerjanje logističnih tokov in povezanih virov (monitoring sistem);  

- identificirati možnosti za modelne optimizacije in sestaviti prototipne podsisteme, kjer 

bomo s pomočjo računalniško-matematičnih algoritmov izvedli specifične logistične 

optimizacije (optimiranje organiziranosti pluženja in posipavanja, distribuiranje delovne 
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sile in virov itd.); 

- nadgraditi model za uresničitev serije simulacij procesov logističnega sistema s ciljem 

maksimiranja tehnične in ekonomske učinkovitosti; 

- izvesti ekonometrično oceno rezultatov optimizacije; 

- preveriti raziskovalne hipoteze in evalvirati model. 

Med pomembnimi cilji doktorske disertacije velja izpostaviti tudi aplikacijo izsledkov 

izvedene raziskave v praksi. Z vidika menedžmenta bo raziskava prispevala k poglobljenemu 

razumevanju zmožnosti metod in orodij iz operacijskih raziskav ter poslovne inteligence pri 

učinkovitejšem upravljanju in doseganju večje konkurenčnosti. Rezultati raziskave bodo v 

oporo menedžmentu podjetja, saj predstavljajo izhodišče za oblikovanje menedžerskih 

strategij na podlagi izvedenega modela, kar prispeva k bistveno boljšemu obvladovanju 

intervencij pri izvajanju zimske službe. Slednje je ena od ključnih ovir za učinkovito 

skaliranje dotične ekonomske aktivnosti. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

Zastavljen model bo predstavljal osnovo za izvedbo eksperimentalnega prototipa, s katerim 

bo mogoče prek simulacij preverjati učinkovitost modela tako z vidika realnočasne 

preglednosti stanja in porabe virov (nadzorni vidik) kot tudi robustnosti v smislu izvajanja 

intervencij pri različnih, pogosteje pojavljajočih se možnih scenarijih (upravljavski vidik).  

Temeljna teza doktorske disertacije: 

 Zasnovati in vzpostaviti je mogoče odločitveni model, ki bo: 

- optimiral potrebne logistične poti in potreben čas izvedbe ter tako znižal stroške 

poslovanja; 

- povečal realnočasno preglednost stanja na terenu (podatki o omrežju, GPS-sledenje in 

sprotno prerazporejanje vozil) in omogočal pregledno izvajanje intervencij s pomočjo 

ustrezne računalniške podpore odločanju v procesu izvajanja zimske službe, tj. pluženja 

in posipavanja obravnavanega cestnega omrežja, s čimer se povečuje konkurenčnost 

podjetja v okolju; 

- na podlagi izvedene optimizacije logističnih poti in časov znižal negativne vplive na 

okolje iz naslova opravljanja opazovane dejavnosti. 

Z namenom potrditve temeljne teze raziskave bomo testirali v nadaljevanju navedene 

hipoteze. Te bodo preverljive v praksi in v proučevanem podjetju ter bodo izražale odnose 

med spremenljivkami. Raziskava bo temeljila na zbiranju informacij in podatkov v 

obravnavanem podjetju, ki bodo tvorili osnovo za testiranje hipotez. Hipoteze bodo empirično 

testirane z uporabo analitičnih in splošnih metod s področja teorije grafov, analize omrežij in 

statistike ter z uporabo parametričnih in neparametričnih metod za merjenje učinkovitosti. 
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Hipoteza 1 predpostavlja pozitivno povezavo med optimizacijo (skrajšanjem) potrebnih 

logističnih poti in časom potrebnim za izvedbo. Obseg potrebnih logističnih poti je namreč 

opredeljen s samimi plužnimi in posipnimi plani za izvedbo. Za realizacijo slednjih je 

potrebno opraviti tudi določen obseg logističnih poti, ki služijo kot povezave med odseki 

planov. Te poti pa lahko izvedemo po različnih kategorijah ali prioritetah cestišč in lahko se 

zgodi, da je kljub krajši povezovalni razdalji med dvema odsekoma zavoljo različne 

kategorije cestišča, ki opredeljuje dovoljeno hitrost vožnje, potreben daljši čas za izvedbo.  

Hipoteza 1 se neposredno navezuje na hipotezo 2, ki predpostavlja, da se bodo z ustvarjenimi 

skrajšanji dolžin potrebnih logističnih poti ob hkratnem skrajšanju časa, potrebnega za 

izvedbo poti, znižali tudi stroški poslovanja. Sama navedba deluje sicer samoumevno, vendar 

že enostavni primeri v praksi pokažejo, da slednjemu ni nujno tako. Glede na optimizacijski 

pristop je mogoče skrajšanje logističnih poti doseči tudi z izpuščanjem izvajanja storitev na 

določenih cestnih odsekih manjše prioritete oziroma špekulativnim enkratnim izvajanjem med 

prekrivajočimi se zaporednimi akcijami, kar se zaradi težavnosti razmer pri delu zimske 

službe pogosto dogaja. Tak pristop  skrajšanja logističnih poti privede zaradi zakonskih in 

pogodbenih obvez izvajalca javne gospodarske službe do nižjih prihodkov zavoljo manjšega 

obsega izvedenih del na eni strani in do potencialne penalizacije s strani naročnika ali 

nadzornega organa zaradi neizpolnjenih pogodbenih ali zakonskih obvez pri izvajanju zimske 

službe na drugi strani.  Krajši čas izvedbe bi lahko dosegli tudi z dvigom hitrosti vožnje pri 

izvajanju storitev, kar pa lahko negativno vpliva na porabo goriva in povzroča nekakovostno 

izvajanje (npr. neenakomerno posipavanje posipnega materiala, nenatančno izvajanje 

pluženja) ter s tem hkrati povečuje negativne vplive na okolje. Hipotezo nameravamo 

dokazati s predstavitvijo modela v katerem se empirično dokazljivo izognemo takšnim 

pristopom in demonstriramo prihranke. Hipotezi 1 in 2 bosta sledili iz optimizacijskega 

modela, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. 

V okviru hipoteze 3 bomo dokazali, da lahko z uporabo ustrezne računalniške podpore 

bistveno izboljšamo preglednost opravljenih storitev na podlagi ustreznega sistema za nadzor, 

poročanje in obveščanje tako naročnika kot tudi uporabnikov ter tako znižamo intenzivnost 

negativnih odzivov uporabnikov in obremenjenost zaposlenih iz naslova osebnega 

posredovanja informacij ter tudi olajšamo sistem za obračun opravljenih storitev. Današnji 

sistem obveščanja uporabnikov in naročnikov o opravljenih storitvah namreč temelji na 

osebnem posredovanju informacij, kar v praksi najpogosteje pomeni telefonsko posredovanje 

informacij. Slednje je zamudno in omejeno, saj lahko pooblaščena oseba posreduje 

informacijo samo enemu uporabniku ali naročniku naenkrat. Z uporabo ustrezne podpore pa 

bodo lahko informacije o izvedenih storitvah objavljene na spletu v realnem času in bodo tako 

takoj dostopne vsem uporabnikom. Dokazovanje hipoteze bo izvedeno prek identifikacije 

ključnih procesov in njihovega ovrednotenja prek izbranih kazalnikov, predlagane bodo 
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izboljšave in ustrezna informacijska podpora, to pa bo ovrednoteno prek kredibilne ocene, ki 

mora z dovolj veliko verjetnostjo izkazovati netrivialen potencial. Da bi izboljšave lahko 

neizpodbitno dokazali v praksi, bo treba v naslednjih letih (sezonah) izvesti evalvacijo na 

pridobljenih podatkih. V okviru doktorske disertacije bomo predstavili tudi načine in 

priporočila za izvedbo takih evalvacij.  

Ob uporabi modela optimizacije in njegovih pozitivnih učinkih na skrajšanje potrebnih 

logističnih poti in časa izvedbe bomo preizkusili tudi hipotezo 4, ki predpostavlja, da vpliva 

navedeno skrajšanje dolžin logističnih poti in potrebnih časov izvedbe pozitivno tudi na 

zniževanje obremenjevanja okolja. Zniževanje obremenjevanja okolja se zrcali tako z vidika 

zniževanja izpustov toplogrednih plinov zavoljo skrajšanja časa delovanja pogonskih 

motorjev kot tudi z vidika znižanja količine potrebnega posipnega materiala zavoljo 

skrajšanja logističnih poti in preprečevanja nepotrebnega večkratnega posipavanja s pomočjo 

boljšega nadzora. 

Če povzamemo v nekoliko bolj zgoščeni obliki, bomo temeljno tezo utemeljili z 

dokazovanjem naslednjih hipotez: 

- Hipoteza 1: Obstaja pozitivna povezava med optimizacijo (skrajšanjem) potrebnih 

logističnih poti in časom izvedbe akcij pluženja in posipavanja.  

- Hipoteza 2: Z ustvarjenim skrajšanjem dolžine potrebnih logističnih poti ob hkratnem 

skrajšanju časa za izvedbo bomo znižali stroške poslovanja.  

- Hipoteza 3: Z uporabo ustrezne računalniške podpore lahko bistveno izboljšamo 

preglednost opravljenih storitev na podlagi ustreznega sistema za nadzor, poročanje in 

obveščanje tako naročnika kot tudi uporabnikov. S tem znižamo intenzivnost negativnih 

odzivov uporabnikov in zmanjšamo dodatno delo, povezano s komunikacijo z njimi. 

- Hipoteza 4: Navedeno zniževanje logističnih poti in potrebnih časov izvedbe vpliva 

pozitivno na zniževanje obremenjevanja okolja. Zniževanje obremenjevanja okolja se 

zrcali tako z vidika zniževanja izpustov toplogrednih plinov zavoljo skrajšanja delovanja 

pogonskih motorjev kot tudi z vidika znižanja količine potrebnega posipnega materiala 

zavoljo skrajšanja logističnih poti in preprečevanja nepotrebnega večkratnega 

posipavanja s pomočjo boljšega nadzora. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Zaradi kompleksnosti obravnavanega logističnega sistema bomo v raziskavi razvili in 

uporabili model, oblikovan na določenih poenostavitvah in predpostavkah, kar pa tipično 

implicira določene omejitve. 

1.4.1 Predvidene predpostavke 

Kljub dejstvu, da obravnavano podjetje zavoljo narave podatkov, ki predstavljajo poslovno 
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skrivnost družbe, zahteva diskretnost pri objavi njegovega imena, bodo predmet obravnave in 

analize stvarni podatki. Sklepi in zaključki raziskave bodo relevantni in predstavljeni v 

relativnih in ne absolutnih vrednostih. 

Izvajanje storitev zimske službe na lokalnih cestah spada v okvir dejavnosti gospodarske 

javne službe s področja vzdrževanja javnih prometnih površin in je kot tako v primeru 

obravnavanega podjetja urejeno s koncesijsko pogodbo. Obravnavano podjetje ima z lokalno 

skupnostjo sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za obdobje petnajstih let. Tako bodo 

določila koncesijske pogodbe, vezana na izvajanje zimske službe, predstavljala eno izmed 

predpostavk raziskave. Kot nadaljnje predpostavke bomo pri snovanju raziskave povzeli 

razpoložljivo logistično in informacijsko opremo za opravljanje zimske službe ter 

razpoložljive geografske podatke o cestnem omrežju in številu izvajalcev zimske službe. Iz 

razpoložljivih podatkov o cestnem omrežju bomo povzeli podatke o vertikalni in horizontalni 

signalizaciji ter obstoječo kategorizacijo cestnega omrežja. Iz obstoječe kategorizacije 

cestnega omrežja bomo predpostavljali širine cestišč, njihove posebnosti (npr. enosmerna 

cesta, dvopasovna cesta itd.) in hitrostne omejitve. Predpostavke bodo predstavljali tudi 

podatki, pridobljeni na osnovi opravljenih intervjujev z zaposlenimi v obravnavanem 

podjetju, z zunanjimi izvajalci in s predstavniki naročnika. Eno izmed pomembnejših 

predpostavk pri snovanju raziskave bo predstavljala tudi veljavna zakonodaja s cestnega in 

delovnopravnega področja, kjer bomo morali v model vnesti določila veljavne zakonodaje 

(npr. Zakon o cestah, Zakon o delovnih razmerjih itd.). 

V empiričnem delu doktorske disertacije se bomo v okviru kvalitativne raziskave seznanili s 

tehničnimi podatki posameznih delovnih strojev in opreme za izvajanje zimske službe, ki jih 

bomo zajeli kot predpostavko. Takšne podatke predstavljajo tipi vozil, njihove tehnične 

značilnosti (npr. hitrost pri opravljanju dela, nosilnost itd.) ipd.  

Pri izvajanju kvantitativnega dela raziskave se bomo seznanili tudi s predpostavko o podatkih 

iz hidrometeoroloških postaj, saj bomo v obravnavanem primeru opazovali področje skoraj 

800 km lokalnih cest na površini skoraj 150 km2
, za kar so na voljo podatki iz vsega treh 

različno lociranih hidrometeoroloških merilnih postaj. Sami podatki o količini padavin in 

zunanji temperaturi so v okviru izvajanja zimske službe zelo pomembni. Pri analizah, ki jih 

bomo izvedli v raziskavi, bo primerjava izvedena med dejansko izvedbo preteklih akcij in 

rezultati optimizacijskih algoritmov, ki bodo v obravnavanih modelih neodvisni od 

vremenskih razmer. Merilo bo dolžina prevoženih poti. Vremenske razmere bistveno vplivajo 

na čas izvedbe, ki je z vidika dela zimske službe prav tako pomemben, ocena časa pa je 

odvisna tako od stanja na cesti kot od vremenskih razmer, ki pa jih v modelih zaradi prevelike 

kompleksnosti ne bomo upoštevali. 

Dodatna predpostavka v optimizacijskih modelih bo povezana s povprečnimi hitrostnimi 

profili vozil na cestnih odsekih: pluženje s povprečno hitrostjo 10 km/h, ostala vožnja 30 

km/h, čakanje v križiščih je vračunano v odseke ipd. Posledično rezultati optimizacij ne bodo 
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časovno realistični. Kljub temu se bo v primerjavah rezultatov optimizacij z dejansko izvedbo 

izkazalo, da so te predpostavke zadovoljive. 

1.4.2 Predvidene omejitve 

Omejitev doktorske disertacije bo predvsem v obsežnosti in kompleksnosti problema zimske 

službe, saj gre v primeru opravljanja te službe za več omejitvenih dejavnikov hkrati. Tako bo 

eno izmed največjih omejitev predstavljal geografski obseg proučevanega področja izvajanja 

zimske službe. V primeru določanja področja delovanja se namreč pri izvajanju zimske službe 

za javnega naročnika srečamo z dvema medsebojno prepletenima cestnima mrežama, in sicer 

z mrežo lokalnih in mrežo državnih cest. Ta ureditev v Republiki Sloveniji bistveno vpliva na 

izvedbo optimizacije izvajanja takšne službe, in to ne glede na možnost, da bi lahko omenjeno 

storitev na nekem področju izvajalo isto podjetje za oba naročnika – lokalno skupnost na eni 

in državo na drugi strani. Sam način obračuna izvedenih storitev in pogoji izvajanja 

gospodarske javne službe so zelo strogi, zato bi bilo dokazovanje izvedenega dela – če bi 

izvajali storitve za oba naročnika hkrati z enako logistično opremo – brez podrobne 

informacijske podpore nemogoče. Pri našem raziskovalnem delu bomo zajeli tudi 

razpoložljive podatke o državnih cestah in tako pripravili osnovno platformo za razširitev 

modela optimizacije za izvajanje storitev zimske službe za oba potencialna naročnika hkrati. 

Nekaterih tem se bomo zaradi obsežnosti problema v teoretičnem delu lotili le v omejenem 

obsegu, potrebnem za razumevanje osnovnih izhodišč. Tako se bomo pri identifikaciji in 

opisu relevantne organizacijske strukture obravnavanega podjetja osredotočili predvsem na 

tisti del podjetja, ki je neposredno povezan z izvajanjem procesa zimske službe. Enako velja 

tudi za identifikacijo razpoložljivih virov podjetja in njihovega stanja ter za področje analize 

ključnih kazalnikov uspešnosti izvajanja dejavnosti zimske službe. 

V okviru empiričnega dela se bomo srečali z omejitvami pri zbiranju podatkov. Gre za 

podatke iz obstoječega sistema za sledenje vozil, saj ima obravnavano podjetje v vseh lastnih 

vozilih, s katerimi izvaja storitve zimske službe, vgrajene naprave za sledenje, ki žal ne 

razpolagajo z dovolj široko paleto vgrajene senzorike za oblikovanje kompleksnega 

optimizacijskega modela, kot takšne pa posredujejo podjetju zelo skope informacije, omejene 

zgolj na prevoženo pot in hitrost. Dodatno omejitev bo predstavljal paket prenosne količine 

podatkov, ki jo ima podjetje zakupljeno pri zunanjem izvajalcu za izvajanje sledenja. Na drugi 

strani pa bo predstavljalo omejitev tudi dejstvo, da obravnavano podjetje najema za izvajanje 

dejavnosti zimske službe tudi določene podizvajalce. Vsa njihova vozila žal niso opremljena s 

sledilnimi napravami, zato bomo morali nekatere analitične podatke o opravljenih poteh 

podizvajalcev povzemati po predloženi poslovni dokumentaciji obravnavanega podjetja, ki pa 

v večini primerov zajema zgolj podatke o datumu izvajanja storitve in številu opravljenih 

delovnih ur. 
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1.5 Raziskovalne metode 

Doktorska disertacija bo sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega.  

1.5.1 Raziskovalne metode teoretičnega dela doktorske disertacije 

V teoretičnem delu doktorske disertacije bo uporabljena metoda deskripcije, na podlagi katere 

bodo opisani in analizirani razpoložljivi podatki ter proučevani procesi. Iz nabora 

deskriptivnih metod bo uporabljena metoda deskripcije, namenjena opisovanju temeljnih 

vsebinskih vidikov, kot sta predstavitev uporabljenih podatkov in interpretacija dobljenih 

rezultatov ter ključnih ugotovitev. Prav tako velja izpostaviti metodo kompilacije, namenjeno 

proučevanju obstoječih referenčnih analiz in primerjave osrednjih ugotovitev različnih 

avtorjev. 

1.5.2 Raziskovalne metode empiričnega dela doktorske disertacije 

Teoretična spoznanja prvega dela doktorske disertacije bomo uporabili v drugem, empiričnem 

delu. Izvedli bomo komparativno analizo že uveljavljenih modelov in oblikovali načrt 

empiričnega dela raziskave. Iz nabora analitičnih metod velja izpostaviti razvoj podatkovnih 

modelov in struktur ob uporabi uteženih grafov z geometričnimi podatki cestnih odsekov, pri 

čemer bo treba določiti zahteve za algoritem, ki upošteva majhne napake pri vnosu robnih 

točk odsekov. V sistem bomo vključili ustrezno podatkovno bazo, ki poleg klasičnih vsebuje 

še geometrijske podatke (angl. Geographical information system – GIS), in ustrezno 

topologijo. Na odprtokodni podatkovni bazi PostgreSQL
1
 bomo oblikovali platformo, ki ima 

tudi dodatek PostGIS
2
 za podporo geografskim informacijskim sistemom. S posnetka 

podatkovne baze obravnavanega podjetja bomo povzeli pomembne podatke in jih izvozili ter 

poenotili v podatkovni bazi PostgreSQL. Popis bo vključeval prepisovanje obstoječih planov 

pluženja in posipa, popis izvedenih pluženj in posipov ter popis transportnih enot, ki izvajajo 

zimsko službo. Zahteven proces bo predstavljalo tudi geografsko določanje in usklajevanje 

koordinat cestnega omrežja (geometrije cestnih odsekov, križišč, lokacij strojev in potrebne 

službe. Za potrebe raziskave bomo v podjetju uporabili obstoječe GIS-podatkovne zbirke, ki 

jih bo treba nadgraditi s specifičnimi podatkovnimi nivoji in topologijo (informacijo o 

povezanosti, ki določa incidenco ali pojavnost v omrežju). Popisali in uskladili bomo več 

tisoč cestnih odsekov in križišč ter nekaj drugih geometrijskih objektov, ki se bodo pojavljali 

v opazovanem cestnem omrežju v opazovanem obdobju. Praviloma velja, da je natančnost 

vhodnih podatkov pri orodjih za optimizacijo in podporo odločanju ključnega pomena, zato 

bo potreben določen vložek v pripravo dovolj kakovostne zbirke podatkov o obravnavanem 

omrežju. 

                                                 
1
 PostgreSQL – odprtokodna relacijska podatkovna baza (http://www.postgresql.org/). 

2
 PostGIS – geoinformacijski dodatek za podatkovno bazo PostgreSQL. 
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V podatkovni model bodo vključeni tudi podatki o uporabi vozil za daljše obdobje prek  

GPS-sledi na vsakih nekaj sekund. Ključnega pomena bodo podatki o GPS-sledeh vozil v 

času akcij pluženja in posipavanja, saj nam bodo omogočali kvalitativno in kvantitativno 

analizo trenutnega stanja oziroma načina obravnave teh kompleksnih logističnih problemov. 

Iz teh podatkov bomo lahko po eni strani natančno analizirali dogajanje, po drugi strani pa 

dopolnili podatke o omrežju s pričakovanimi hitrostmi na določenih odsekih in z 

identifikacijo ključnih točk v omrežju, kjer prihaja do posebnih aktivnosti (npr. pluženje 

večjih križišč). Ker GPS-podatki predstavljajo vzorce pozicij vozil v določenih časovnih 

točkah, ki pa zaradi (ne)natančnosti GPS-sistema pogosto variirajo tudi do nekaj deset 

metrov, bo določena skrb posvečena algoritmom za čim bolj natančno določanje dejanske poti 

v omrežju. S pripravo kakovostne podatkovne osnove za omrežje bomo ta korak bistveno 

olajšali. Potencialni alternativni pristop bi lahko bil uporaba komercialnih rešitev na 

komercialnih zemljevidih (npr. Teleatlas, NavteQ), ki pa so zaradi poslovnih modelov preveč 

zaprti, da bi omogočali zahtevan nivo fleksibilnosti, in zato niso realna opcija (ne omogočajo 

urejanja cestnega omrežja, prilagoditve podatkovnega modela, vsiljujejo svoje rešitve za 

usmerjanje in ne omogočajo lastnega usmerjanja vozil – morda bi to celo omogočali, a pri 

izjemno visoki licenčnini in s tem povezanimi strogimi omejitvami uporabe).  

V proces raziskovanja bo treba vključiti strokovnjake s področja matematike in uporabljati 

poglobljene analitične in splošne metode s področja teorije grafov, analize omrežij in 

statistike. Analitične metode nam bodo omogočile vpogled v specifike problematike, ki bodo 

uporabljene pri oblikovanju hevristik. Cilj je iz podatkov v sistemu ekstrahirati čim več 

informacij z dodano vrednostjo, ki bodo predstavljale predhodno znanje o sistemu (angl. prior 

knowledge), in ga uporabiti za poenostavitev hevristik. 

Eno izmed najboljših orodij s področja analize omrežij je orodje Pajek. V priročniku, ki so ga 

pripravili de Nooy, Mrvar in Batagelj (2005), je natančno opisana funkcionalnost tega orodja; 

podani so praktični primeri iz analize socialnih omrežij, za nameček pa je podanega tudi nekaj 

teoretičnega ozadja. Po drugi strani knjiga Networks: an introduction (Newman 2010) 

predstavlja splošnejši in bolj teoretičen pregled analize omrežij, podaja opise omrežij z 

različnih področij, od socialnih do bioloških, ter teoretična ozadja in različne analitične 

algoritme s področja teh omrežij, celoto pa zaokroži z opisom omrežnih modelov in procesov 

v omrežjih. 

Razvoj optimizacijskega modela bo vključeval implementacijo sicer že znanih algoritmov za 

optimizacijo razvozov in iskanje najkrajših poti. Z uporabo obstoječih orodij bodo za potrebe 

implementacije modela izvedene nadgradnja, specializacija in integracija obstoječih 

algoritmov v celoto, ki eksperimentalno ustrezajo zahtevam modela. Ker pa želimo, da sistem 

v zadovoljivem času reši probleme velikosti, v kakršni se pojavljajo v praksi, bomo sproti 

vrednotili pomen in posledice uporabe določenih hevristik ter se na podlagi ustaljenih praks 

odločali bodisi za poenostavljanje hevristik bodisi za izvajanje na več računalnikih, kar 
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postaja z razvojem tako imenovanih rešitev računalništva v oblaku (angl. cloud computing) 

relativno dostopno. Z vidika operacijskih raziskav bo treba preizkusiti več optimizacijskih 

pristopov, z računalniškega vidika pa bo treba poskrbeti, da bodo implementacije čim bolj 

učinkovite. V ta namen bomo ustrezne računalniške programe zasnovali tako, da bo mogoče 

že izračunane podatke shraniti in kasneje ponovno uporabiti, hkrati pa za pohitritev hevristik 

uporabiti podatke, ki odražajo specifiko problema in so običajno rezultat osvojenih dobrih 

praks in podatkovnih analiz. Tako bomo za iskanje optimalnih rešitev uporabili metodo 

eksperimentalnega preizkušanja in uglaševanja enostavnejših algoritmov za optimizacijo 

dodeljevanja prevozov vozilom prek lokalne optimizacije z večkratnim startom, potencialno 

dopolnjeno s kakšno metahevristiko (npr. tabu iskanjem), kombinirano s kazenskimi 

metodami za preprečevanje kršenja omejitev (mehka penalizacija z dodatnimi členi v 

kriterijski funkciji). Glede na specifiko problema bo ustreznost členov v kriterijski funkciji po 

eni strani narekovala predhodna opredelitev kazalnikov, po drugi strani pa ustreznost rešitev, 

ki je določena eksperimentalno. Rezultat bo nekakšna eksperimentalna dobra praksa, ki je 

zaradi odvisnosti od vhodnih podatkov ni moč določiti drugače kot z izvajanjem 

eksperimentov in simulacij. S pomočjo tega bomo na podlagi izkušenj izbrali način za čim 

hitrejši izračun ob dovolj kakovostnih rezultatih. Poseben poudarek bo na fleksibilnosti, ki je 

ključna zaradi intervencij in narave obravnavanega problema. Bistvena pospešitev programa 

bo tako predvidoma dosežena s skrbnim vodenjem že izračunanih ocen bližnjih rešitev in z 

njihovimi delnimi spremembami. Pri razvoju algoritmov se bomo v okviru raziskave 

osredotočili predvsem na dokazovanje možnosti za optimiranje in manj na učinkovitost same 

implementacije algoritmov, kar pa je dejansko računalniški raziskovalni izziv, ki bo 

pomemben pri potencialni kasnejši komercialni uporabi modela.  

Za potrebe izvedbe modelov bo potrebno vsaj okvirno poznavanje področja kombinatoričnih 

optimizacij, kar omogoča kakovostnejšo komunikacijo z informatiki. Na področju optimizacij 

se moramo zavedati, da so praktično vsi algoritmi iz kombinatorične optimizacije, ki se jih 

nameravamo lotiti (razvozi, razporejanje virov), že v najenostavnejši različici NP težki (Garey 

in Johnson 1979). To je v praksi nesprejemljivo, zato uporabljamo hevristične algoritme, ki na 

premišljen način preiskujejo prostor potencialnih rešitev. Bolj ko je način preiskovanja 

učinkovit in prilagojen konkretnemu tipu problemov, natančnejšo rešitev lahko dobimo. 

Najbolj osnovne hevristike temeljijo na lokalni optimizaciji. Sistematične strategije za 

upravljanje hevrističnih algoritmov imenujemo metahevristike, te pa vključujejo, na primer, 

simulirano ohlajanje, tabu iskanje, genetske (evolucijske) algoritme, »hill climbing« itd. 

(Glover in Krochenberger 2003). 

Za razumevanje področja hevristične optimizacije v logistiki je pomembna družina podobnih 

problemov, za katere je razvitih že veliko hevrističnih pristopov, primernih za razumevanje in 

obravnavanje problematike v okviru doktorske disertacije – to so problemi razvoza (angl. 

Vehicle routing problem – VRP). Različni prijemi zanje so povzeti v pregledni knjigi The 

vehicle routing problem (Toth in Vigo 2002). Pomembnejši prijemi na tem področju 
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vključujejo genetske algoritme (Alvarenga, Mateus in de Tomi 2007; Baker in Ayechev 

2003), tabu iskanje (Taillard idr. 1997) in hibridne algoritme (de Oliveira in Vasconcelos 

2008). Pomembne vire za VRP vključujejo še Vigo (1996), Christofides, Mingozzi in Toth 

(1981), Clarke in Wright (1964) ter Bertsimas in Van Ryzin (1991). Vsekakor pa je treba za 

poznavanje in razumevanje problema razvozov in algoritmov VRP poznati tudi dela Bodina 

in Goldena (1981) ter Gana, Maja in Wuja (2007). V osnovi algoritmi VRP optimirajo razvoz 

blaga iz enega ali več skladišč na več lokacij z danim voznim parkom vozil ob določenih 

omejitvah, pri čemer se tipično optimira skupna prevožena pot vozil. Načeloma se lahko 

razvozi oziroma logistični procesi načrtujejo tudi brez uporabe hevrističnih algoritmov, kar 

opisujejo dela Fawcetta, McLeisha in Ogdena (1992) ter Ghiannija, Laporta in Musmanna 

(2003), vendar se ob uporabi algoritmov VRP to izvede s pomočjo dodatnih členov v vsoti 

kriterijske funkcije, ki se jih primerno uteži, in če trenutna konfiguracija v prostoru rešitev 

odstopa od posameznega kriterija za omejitev, ta člen prispeva relativno visoko kazen. S tem 

se prostor za preiskovanje rešitev sicer razširi, a velikokrat se izkaže, da nam to sploh 

omogoča, da pridemo do dopustnih rešitev (takih, pri katerih so členi za penalizacijo ničelni). 

Variacije problema VRP vključujejo problem s časovnimi okni (Braysy in Gendreau 2005 in 

2008). Z vidika razvoja hevristik pa so pomembna znanja razvita na problemu trgovskega 

potnika, in sicer na več različicah (Croes 1958; Brest in Žerovnik 2005). 

Pri današnji procesorski moči so omenjene hevristike že dovolj učinkovite za praktično 

uporabo. Z naraščajočim dostopom do večje računalniške moči na zahtevo prek računalniških 

oblakov (npr. Amazon, Microsoft AzureCloud itd.) je mogoče optimizacije še pohitriti. 

Z vidika središča (model za upravljanje in podporo odločanju) doktorske disertacije ni 

pomembno poznavanje omenjenih algoritmov z vidika njihove implementacije, temveč z 

vidika poznavanja problematike, kar bo omogočilo, da model ne bo ostal le na teoretičnem 

nivoju, temveč bo prek uspešne komunikacije tudi empirično preverjen v praksi. Avtor 

disertacije se je seznanil z uporabo optimizacijskih algoritmov že v sklopu sodelovanja na 

aplikativnem razvojnem projektu (Strašek idr. 2010) in ob raziskovalnem delu v okviru 

magistrskega študija (Koletnik 2010). 

V delu raziskave, ki bo ekonomske narave, bo pozornost usmerjena na področje 

mikroekonomike oziroma se bo nanašala na analizo tehnične in stroškovne učinkovitosti. 

Razvoj metodološkega okvira za analizo tehnične in stroškovne učinkovitosti je povezan z 

deli Farella (1957), ki je na osnovi prispevkov Debreua (1951) in Koopmansa (1951) razvil 

enostavno metodo merjenja učinkovitosti poslovanja podjetja pri upoštevanju več inputov in 

več različic outputa hkrati. Ta metodološki okvir temelji na parametričnih metodah merjenja 

učinkovitosti – gre za ekonometrično ocenjevanje tako imenovanih mejnih kriterijskih 

funkcij. Drugi metodološki okvir merjenja učinkovitosti pa je predstavljala neparametrična 

metoda, tako imenovana analiza podatkovnega ovoja. 

Na osnovi omenjenih rezultatov in izsledkov bodo oblikovane končne ugotovitve in 
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evalvacija primernosti modela. Oblikovali bomo tudi smernice za nadaljnje raziskave. 

1.6 Prispevek k znanosti 

Izvirni znanstveni prispevek doktorske disertacije bo predstavljalo oblikovanje lastnega 

modela za učinkovito upravljanje kompleksnega logističnega sistema, ki bo bistveno povečal 

učinkovitost aktivnosti in odprl možnosti za skaliranje. Z akademskega vidika bo zahteval 

specifičen in predvsem z vidika realnočasnega odločanja izvajanja zimske službe izredno 

zanimiv konkreten problem, prek katerega bo razvit dovolj širok teoretski in aplikativni model 

za podporo odločanju in upravljanju, ki bo prek poenostavitev uporaben v več različnih 

enostavnejših logističnih sistemih in aktivnostih (pregledniška služba za vzdrževanje cestne 

mreže, komunalne storitve, poštne storitve itd.). 

V zadnjem času se zaradi dostopnosti vse bolj zmogljive strojne opreme in razvoja tehnologij 

na različnih področjih pojavljajo želje po izgradnji vedno bolj popolnih (nadzornih) 

kompleksnih sistemov, ki so osnova za tako imenovana pametna infrastrukturna omrežja 

(angl. smart cities). Takojšnja cilja teh sistemov sta seveda modeliranje in upravljanje 

nadzorovanih sistemov, dolgoročna cilja pa sta zbiranje pomembnih podatkov in 

identificiranje informacij z dodano vrednostjo. Kljub temu da gre za zelo specifične kontrolne 

sisteme, ki so prilagojeni opazovanemu področju, pa je za njihov razvoj potreben daljši 

razvojnoraziskovalni proces, saj temelji na izkušnjah uporabnikov opazovanih kompleksnih 

sistemov. Razvoj takih nadzornih sistemov praviloma zahteva preplet interdisciplinarnih 

znanj s področja opazovane vsebine. V primeru te doktorske disertacije bo tako šlo za preplet 

znanj menedžmenta, ekonomije, matematike in statistike ter računalništva in informatike. 

Rezultati oziroma izsledki takšnih raziskav gredo v smeri vzpostavitve učinkovite podatkovne 

zbirke, ustreznega kontrolnega modela in informatizacije procesov nadzora. Pridobljeni 

izsledki so osnova za nadaljnje raziskave, ki so osredotočene na odkrivanje zakonitosti v 

opazovanih podatkih in na odkrivanje informacij z dodano vrednostjo. Že sam namen 

vzpostavitve kontrolnega sistema v proučevanem primeru je osnova za razvoj bolj specifičnih 

in učinkovitejših analitičnih in optimizacijskih metod. Ker so praviloma metode, razvite v 

sklopu primerljivih raziskav, zaradi specifičnosti posameznih opazovanih sistemov izvirne, 

bosta tudi v primeru doktorske disertacije izvirna pristop in model. Predvidevamo, da bodo 

razvite metode in pridobljene izkušnje pomembno vplivale na razvoj upravljavskih in 

matematičnih modelov, algoritmov ter znanj, ki bodo na osnovi razvitih metod ob še 

zmogljivejših računalnikih in novih tehnologijah v prihodnosti konvergirali k inteligentnim 

nadzornim sistemom in sistemom za upravljanje – v konkretnem primeru bodo vplivali na 

organizacijo dela v zimski službi. Doktorska disertacija bo prispevala tudi nova spoznanja k 

učinkovitejši informatizaciji in poslovanju obravnavanega podjetja ter bo tako odpirala tudi 

nove možnosti za izboljšanje poslovanja. 

Predvidevamo, da bodo kompleksni sistemi, ki se bodo dovolj zgodaj lotili vzpostavljanja 
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takšnih monitoring sistemov, imeli v prihodnosti organizacijsko in konkurenčno prednost, saj 

bodo upravljavci imeli več izkušenj, sistemi pa že dovolj zbranih podatkov za razne 

optimizacije, simulacije in predikcije ob uporabi strojnega učenja ter umetne inteligence. 

Zapisi o pretekli zgodovini kompleksnih sistemov so informacijsko bogastvo, ki se ga pridobi 

le skozi čas. S tega vidika bosta vzpostavitev podatkovne baze in zasnova optimizacijskega 

modela na konkretnem in specifičnem primeru predstavljali izvirni deli.  

Gleda na to, da bo v raziskavo vključeno podjetje, ki opravlja gospodarsko javno službo, 

imajo aktivnosti v smeri doseganja namena in ciljev raziskave tudi širši vpliv na prihodnost 

delovanja podjetja in storitev, ki jih ponuja in jih tudi vsi potrebujemo. Upravičeno si lahko 

obetamo, da bo izboljšanje delovnih procesov vplivalo tudi na izboljšanje kakovosti in 

učinkovitosti izvajanja javne službe ter delovnih pogojev zaposlenih. Prav tako nameravamo 

za podatkovne zbirke, ki jih bomo vzpostavili oziroma organizirali v okviru raziskave, 

identificirati možnosti za izrabo v lokalni skupnosti, predvsem pri povezanih storitvah, ki bi 

lahko bile v pomoč lokalni ekonomiji (npr. urejanje prometa, pobiranje odpadkov, dostava 

pošte itd.). 

V doktorski disertaciji bodo nadgrajena obstoječa znanja, ki so prenosljiva in uporabna za 

obravnavo podobnih primerov podjetij v Sloveniji in tujini. Zastavljen in predstavljen bo 

zgled, kako bi se lahko vzpostavil učinkovit in napreden ter informacijsko podprt sistem, ki bi 

prispeval k racionalnejši izrabi virov, bil odziven v primeru izjemnih dogodkov, spodbujal 

trajnostni razvoj in povečeval skrb za okolje (zmanjševanje porabe goriva, zniževanje 

izpustov toplogrednih plinov, optimalnejša poraba posipnega materiala, boljša kakovost 

izvajanja komunalnih storitev itd.). 
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2 TEORETIČNE OSNOVE O LOGISTIČNIH PROCESIH 

Izvor besede logistika se v strokovni in znanstveni literaturi opredeljuje z dvema razlagama. 

Del stroke zagovarja izvor besede z grškima izrazoma »lagos« oziroma »logicos« (računati, 

pravilno misliti, biti razumen), drugi del pa s tem, da beseda logistika izhaja iz francoskega 

glagola »loger« (nastaniti, namestiti, preskrbeti). Z vidika tematike, obravnavane v doktorski 

disertaciji, se osredotočamo na vlogo in pomen poslovne logistike, drugih vrst logistike pa ne 

obravnavamo. V nadaljevanju je predstavljena teorija, ki razčleni logistiko na njene 

podsisteme.  

2.1 Vloga in pomen logistike 

Vse od nastanka človeštva se je pojavljala težnja po premagovanju prostora in časa, saj je 

človeštvo že v svoji zgodnji evolucijski dobi spoznalo, da en sam posameznik oziroma ena 

sama družinska celica ne zmore zadovoljevati vseh svojih potreb. Njen razmah se je začel kot 

del vojaške vede tisočletja nazaj. V več kot dva tisoč let stari knjigi Umetnost vojne avtorja 

Sun Cuja (1996), ki v svetovnem merilu velja za eno najvplivnejših in najpomembnejših knjig 

o strategiji, lahko zasledimo tudi citate o logistiki: »Zato si pameten general prizadeva 

oskrbovati se pri sovražniku. Vsak zaplenjeni kilogram sovražnikove hrane odtehta dvajset 

kilogramov od doma pripeljane hrane.« 

Razvoj sodobne poslovne logistike lahko po Požarju (2002) razdelimo na štiri 

najpomembnejša obdobja:  

- obdobje pred letom 1950: za obdobje sodobne logistike pred letom 1950 je značilno 

opredeljevanje logistike s fizično distribucijo in njeno razlikovanje od trženja na strani 

povpraševanja; 

- obdobje med 1950 in 1970: največji razvoj logistike se je začel v šestdesetih letih 

preteklega stoletja v ZDA. Peter Drucker (1962) je v tistem času zapisal, da je logistika 

neraziskan »temen kontinent«. Takrat so še namreč v ZDA logistiko enačili s fizično 

distribucijo oziroma prenašanjem in skladiščenjem gotovih proizvodov po principu 

»B2C« (angl. business to custumer – od proizvajalca do kupca); 

- obdobje med 1970 in 1990: v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja je trend razvoja 

zajel urejanje notranjih poti surovin, polizdelkov in izdelkov ter tako uvedel pojma 

notranja logistika in logistični oddelki v podjetjih. Obdobje po letu 1970 pojmuje 

logistiko kot povezovalni skupek dejavnosti podjetja, ki se odvijajo skozi poslovne 

procese. Pri tem različni avtorji navajajo celo vrsto z logistiko povezanih procesov, 

začenši pri naročilih, razvoju proizvodov, planiranju, analizi uspešnosti poslovanja, 

integraciji dejavnosti, podpori kupcem, skrbi za okolje, strateškemu in operativnemu 

menedžmentu itd. Seveda pa je vsem avtorjem (Požar 2002, Stock in Lambert 2001) 

skupno, da je največja teža logistike vezana na naročila, in to tako od kupcev kot 

prodajalcev; 
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- obdobje po letu 1990: zadnje obdobje logistike, ki traja od leta 1990 naprej, je samo 

nadaljnja stopnja integracije in iskanja sinergij med poslovnimi procesi. Zanj je značilno, 

da se meje med poslovnimi procesi stapljajo in poslovne funkcije povezujejo. V okviru 

tega se oblikujejo dobavne oziroma logistične verige (Požar 2002). O dobavnih verigah 

govorimo takrat, ko so predmet obravnave vse funkcije podjetja, o logistični verigi pa 

takrat, ko je poudarek na logistični dejavnosti. 

 

Slika 1: Svetovni razvoj logistike 

Vir: Prirejeno po Požar 2002, 9. 

Iz zapisanega lahko povzamemo, da je poslovna logistika poslovna funkcija podjetja, katere 

cilj je kontinuirano zagotavljanje ustreznih logističnih objektov glede na čas, količino, 

kakovost in prostor. Zavoljo svoje kompleksnosti in predvsem zavoljo povečanih stroškov 

nabave in distribucije ter vpliva svetovne globalizacije gospodarstva je logistika postala zelo 

pomembna dejavnost podjetja, ki mora biti sestavni del njegove strategije. Iz različnih študij 

je razvidno, da znaša delež logistike v razvitih tržnih gospodarstvih 10–12 % bruto 

družbenega proizvoda (BDP). Ocenjena vrednost logističnega trga v Sloveniji, pridobljena na 

podlagi analogne metodologije, je leta 1998 znašala 2 mrd. USD oziroma približno 1,55 mrd. 

EUR, kar je predstavljalo 12-odstotni delež BDP-ja (Trendi razvoja transporta … 1999, 11). 

Velja poudariti, da se je vrednost logističnega trga iz leta v leto večala, in tako je bil po 

navedbah Komisije EU (Commission of the European Communities 2006, 3) globalni 

logistični trg leta 2005 ocenjen na 5.400 mrd. EUR oziroma 13,8 % svetovnega BDP-ja. 

Zavoljo pomembnega deleža poslovne logistike v BDP-ju vpliva ta na vse pomembne 

ekonomske kategorije, kot, na primer, na stopnjo inflacije, obrestne mere, produktivnost itd. 

Izboljšanje produktivnosti posameznega narodnega gospodarstva ima pozitivne učinke na 

cene blaga in storitev, vrednost valute, konkurenčnost na globalnih trgih, dobiček, 

razpoložljivost kapitala in gospodarsko rast. Vsi ti dejavniki skupaj pa omogočajo zniževanje 

stopnje brezposelnosti v posameznem narodnem gospodarstvu (Lambert, Stock in Ellram 

1998). 

Pri opredeljevanju pomenov poslovne logistike je nujno treba vpeljati njeno razmejevanje 
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glede na vidik opazovanja. Tako lahko ločimo pomen poslovne logistike z vidika narodnega 

gospodarstva in z vidika podjetja. Z vidika narodnega gospodarstva ima poslovna logistika 

vpliv na celotno gospodarstvo, saj skozi oblikovanje tehničnega, ekonomskega, pravnega in 

socialnega okolja vpliva na vse poslovne subjekte in ne zgolj na posamičen pravni subjekt. Z 

vidika posameznega pravnega subjekta pa je poslovna logistika dolgo predstavljala zgolj 

instrument racionalizacije poslovanja, kjer je nabavna logistika predstavljala oskrbni, 

distribucijska pa dobavni servis. Spremembe na trgu, dodatno pospešene z globalizacijo 

svetovnega gospodarstva, pa so v ospredje pomena logistike uvrstile kakovost logističnih 

storitev, saj ta neposredno vpliva na tržno uspešnost in dobiček podjetja. Spremembe razmer 

na trgu se kažejo z (Stock in Lambert 2001): 

- razmahom raznolikosti proizvodov, njihovo vedno krajšo življenjsko dobo in z vse bolj 

diferenciranimi zahtevami kupcev; 

- razvojem konceptov sinhroniziranih nabav (angl. just in time) in dobav po potrebah 

kupcev (angl. supply on demand); 

- presežkom ponudbe, ki spodbuja povečanje pozornosti, posvečene željam kupcev, 

povezanih z logističnimi značilnostmi blaga (npr. pakiranje). 

 

Slika 2: Sprememba pomembnosti podjetniške logistike 

Vir: Becker in Rosemann 1993, 10. 

Spremenjene tržne razmere so hkrati vplivale tudi na spremembe v logističnih podsistemih in 

tako naloga nabavne logistike ni več zgolj oskrba z blagom, temveč dolgoročna integracija 

dobaviteljev v logistično verigo. Na področju distribucijske logistike pa zaostrovanje 

konkurence vpliva na izboljšanje oskrbe kupcev, in to tako s terminskega kot tudi z 

vsebinskega vidika, kjer se skozi možnost dodatnega diferenciranja proizvodov ustvarjajo 
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nove temeljne zmožnosti podjetja (angl. core competences). Te nove temeljne zmožnosti 

podjetja, ki na področju logistike ustvarjajo konkurenčno prednost, pa privedejo logistiko iz 

podporne v temeljno funkcijo podjetja, katere naloge so planiranje, koordiniranje, krmiljenje 

in kontroliranje celotne logistične verige. S tem pa se iz osnovne naloge področja logistike, ki 

je zmanjševanje stroškov poslovanja, njen vpliv razširi tudi na prihodkovno stran podjetja, 

kjer v okviru svojega vplivnega področja maksimira razliko med prihodki in stroški. 

Zraven omenjenih konkurenčnih prednosti in pozitivnih ekonomskih učinkov pa lahko 

logistika prinaša še dodatne koristi za podjetje, ki se kažejo skozi dodano vrednost proizvoda, 

ki presega v proizvodnji doseženo oblikovno koristnost, in se imenujejo prostorska koristnost, 

časovna koristnost in koristnost posesti. 

Seveda pa izboljševanje logistike ne prinaša samo pozitivnih učinkov, saj lahko z nenehnim 

povečevanjem obsega trgovanja, transporta, pretovora in drugih aktivnosti logistike s sabo 

prinaša tudi povečanje nevarnosti in poslovnih tveganj. K povečevanju tveganj dodatno 

prispeva globalizacija svetovnega gospodarstva. Globalizacija z brisanjem meja in selitvami 

proizvodnje na Daljni vzhod povečuje verjetnosti poškodb, kraj, nesreč, terorističnih napadov 

in drugih tveganj. Da bi se izognili tveganjem, obstaja na trgu veliko število različnih oblik 

transportnega zavarovanja, kar pa zvišuje stroške poslovanja. 

2.2 Logistični menedžment 

Najpogostejša opredelitev logističnega procesa je logistični menedžment, ki se ga v strokovni 

javnosti poimenuje z veliko različnimi nazivi: poslovna logistika, logistika, menedžment 

materialov, fizična distribucija, distribucija, industrijska logistika, menedžment dobavne 

verige ipd. Vodilno strokovno združenje za logistiko The Council of logistics management 

(CLM 2010), ki združuje več kot 15.000 članov, opredeljuje logistični menedžment kot 

sestavni del v procesu dobavne verige, katerega naloga je načrtovanje, izvajanje in 

nadzorovanje učinkovitega pretoka in skladiščenja blaga, storitev ter z njimi povezanih 

informacij (od njihovega izvora do končne porabe), in sicer z namenom zadovoljevanja potreb 

naročnikov.3 Takšna opredelitev logističnega menedžmenta se lahko uporablja za subjekte 

proizvodne in storitvene dejavnosti, vključno z javno upravo, bankami, zavarovalnicami, 

zdravstvenimi ustanovami, šolstvom, trgovci na drobno in grosisti.  

V okviru logističnega menedžmenta se odvija mnoštvo aktivnosti. Delimo jih lahko na 

vhodne ali »input« logistike ter procesne in izhodne ali »output« logistike. Med »inpute« 

logističnega procesa uvrščamo vse vrste virov (človeški, naravni, finančni in informacijski). 

Tako logistični menedžment spremlja celoten proces od nabave surovin do polizdelkov ter 

dobave končnih izdelkov kupcem. Na strani »outputov« logistični menedžment vključuje 

konkurenčne prednosti podjetja, začenši pri trženjski naravnanosti, organizacijski 

                                                 
3
 Council of Logistics management, http://cscmp.org/digital/glossary/glossary.asp. 
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učinkovitosti, nato pa vse do optimizacije časovne in krajevne uporabnosti ter učinkovite 

dostave stranki. Delovanje logističnega menedžmenta najlaže ponazorimo s sliko 3. 
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2.3 Cilji in elementi logistike 

Za reševanje logističnih problemov je smiselno upoštevati logistični pristop. Gre za pristop, ki 

upošteva naslednja načela (Požar 1998, 13): 

- sočasno je treba upoštevati celoten tok materiala in informacij, ne pa samo tisti del toka, 

ki ga natančno proučujemo; to pa pomeni, na primer, da se pri proučevanju nabavne 

logistike upošteva tudi to, kako se bo materialni in informacijski tok nadaljeval v notranji 

ali pa celo v distribucijski in poprodajni logistiki; 

- upoštevati je treba vpliv vseh vpletenih subjektov v logistični verigi (dobavitelj, 

proizvajalec, trgovec, prevoznik, špediter, carina, pristanišče, porabnik idr.); 

- upoštevati je treba interese vseh oddelkov v podjetju, ki pa so lahko nasprotni (oddelki za 

trženje, proizvodnjo, finance idr.); pri tem je treba doseči za podjetje najkoristnejši 

kompromis; 

- v bolj zapletenih primerih je treba pritegniti zunanje strokovnjake (svetovalna podjetja), 

zlasti če logistični problem zahteva znanje in izkušnje, ki jih podjetje nima. 

Ne glede na pristop k reševanju problema pa veljajo v logistiki za osnovne naslednji cilji 

(povzeto po Stock in Lambert 2001; Logožar 2004; Mulcahy 2007): 

- zniževanje logističnih stroškov, ki v strukturi prodajne cene proizvoda znašajo tudi do  

30 % cene, poteka z uporabo različnih metod optimizacije (npr. skrajševanje poti in 

časov, povečevanje pretočnosti blaga, zniževanje obsega zalog, pravilno pakiranje, 

uvedba primerne informacijske podpore, uporaba sodobne mehanizacije ipd.); 

- izboljševanje kakovosti logističnega servisa (npr. upoštevanje časovnih oken naročnikov, 

zviševanje časovne natančnosti dobav, uvedba storitev od vrat do vrat); 

- varstvo okolja, ki zavoljo vedno ostrejših okoljevarstvenih zahtev in zavez postaja vedno 

pomembnejši dejavnik logistike; nanj najbolj vplivajo trije elementi: skladiščenje (izraba 

prostora), transport (uporaba okolju prijaznih transportnih sredstev z minimalnimi izpusti 

CO2, in minimalnim hrupom ter obremenitvami vode v okolju) in pakiranje (povratna 

embalaža, možnost njenega recikliranja); 

- humanizacija dela: logistična dejavnost je povezana z mnoštvom poklicnih bolezni, zato 

je treba pri organizaciji dela posvetiti pozornost ergonomiji dela in uvedbi sodobnih 

pripomočkov za delo. 

V praksi se uporablja členitev elementov logističnega sistema na zunanji in notranji transport, 

skladiščenje, zaloge, manipuliranje z blagom, informacije, komunikacijo ter kontrolo in kadre. 

Medtem ko spadajo notranji in zunanji transport, skladiščenje in manipuliranje z blagom med 

sestavne dele logističnega procesa, pa so zaloge lahko rezultat tudi drugih poslovnih funkcij 

podjetja. Pravočasne informacije, ustrezna komunikacija in dosledna kontrola so ob sočasno 

ustrezno izobraženih in izurjenih kadrih osnova za sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev 

za nemoten potek logističnega procesa. 
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2.3.1 Zunanji transport 

Zunanji transport v podjetju skrbi za dovoz surovin, nedokončanih proizvodov, 

polproizvodov, sestavnih delov in drugih materialov ter za odvoz gotovih proizvodov. K 

zunanjemu transportu zraven navedenega prištevamo tudi prevoz kadrov. Podjetje mora pri 

izbiri optimalne vrste zunanjega transporta upoštevati lokacije svojih proizvodnih obratov ter 

lokacije dobaviteljev in kupcev. Razpoložljive vrste zunanjega transporta so: cestni, zračni, 

pomorski in železniški transport, transport po notranjih vodah, transport po ceveh in 

multimodalni ali kombinirani transport. Zadnji se v času globalizacije kaže kot 

najpomembnejši, saj je pogosto samo vrsta transportnega sredstva za prenos pošiljke od 

dobavitelja do končnega naročnika premalo. Poznamo več oblik kombiniranega transporta: 

kombinirani transport (angl. combined transport), multimodalni transport (angl. multimodal 

transport), kontejnerski transport in oprtni sistem. Kontejnerski je najbolj transportno 

univerzalen, saj se lahko uporablja pri vseh vrstah transporta. Merilo za ugotavljanje njegove 

uporabnosti je razmerje med vrednostjo in težo ter med razpoložljivim volumnom in težo. 

Značilnost oprtnega sistema transporta je, da vozilo, ki prvo prevzame prevoz tovora, na 

transportni poti postane tovor drugemu transportnemu sredstvu skupaj s prevzetim tovorom 

(npr. kamioni na železniških vagonih).  

Zunanji transport (dovoz surovin, kadrov itd.) ni primarna komponenta v doktorski disertaciji 

obravnavanega logističnega sistema zimske službe, zato tej komponenti logističnega sistema 

obravnavanega podjetja nismo posvetili večje pozornosti. 

2.3.2 Notranji transport 

Brez notranjega transporta proizvodni proces v podjetju ni mogoč, saj je njegova osnovna 

naloga oskrba vseh oddelkov in služb znotraj podjetja s potrebnim materialom in odvoz vseh 

pri delu nastalih viškov za nemoten potek poslovnih procesov podjetja. Notranji transport in 

njegova organiziranost se morata zato prilagajati organiziranosti podjetja. Optimizacija 

notranjega transporta lahko poteka tako skozi količine potrebnega blaga za transport kot tudi 

skozi količino potrebnih transportnih poti, ki jih mora blago skozi svoj proizvodni proces do 

konca opraviti. Transportne poti morajo biti kratke, varne za zaposlene in omogočati hiter 

prenos blaga. 

V doktorski disertaciji je poudarek prav na tej komponenti, torej na notranjem transportu. 

Izvajanje zimske službe je namreč storitveni proces obravnavanega podjetja. Poudarek je na 

minimiziranju transportnih poti, ki nimajo dodane vrednosti (tako imenovana jalova vožnja), 

ter na učinkovitem upravljanju in nadzoru transportnega sistema izvajalcev zimske službe. V 

okviru zimske službe je pomemben še dodaten vidik notranjega transporta, ki je povezan z 

odvozom snega, ki pa ni v primarnem središču raziskave, izvedene v doktorski disertaciji. 
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2.3.3 Skladiščenje 

Skladiščenje v mednarodni literaturi zasledimo pod terminom »warehousing« in ga lahko 

opredelimo kot del logističnega sistema podjetja, v katerem to shranjuje vse vrste blaga, od 

surovin, polizdelkov, nadomestnih delov pa do končnih izdelkov, ali kot vmesno točko na poti 

dobrin, tj. od izvora do končne porabe. Njegova naloga je, da poleg hranjenja predmetov 

zagotavlja potrebne informacije za menedžment o stanju in razpoložljivosti skladiščenih 

predmetov. Pomen skladiščenja se je skozi obdobja razvoja ekonomije, predvsem pa z 

globalizacijo svetovnega gospodarstva izredno povečal in iz nekoč nepomembnega dela 

logistične funkcije podjetja zrasel v enega izmed najpomembnejših. V okviru skladiščenja se 

namreč opravlja več ekonomskih funkcij (časovna, prostorska, kakovostna, količinska, 

zaščitna in kreditna), zato je možnosti za optimizacijo pri skladiščenju veliko. 

Z vidika delovanja zimske službe se problem skladiščenja v poenostavljeni obliki pojavi pri 

skladiščih oziroma nalagališčih za posipni material, ki so razporejena prek celotnega 

področja, ki ga upravlja zimska služba.  

2.3.4 Zaloge 

Zaloge v sodobni ekonomiji povzročajo stroške v slehernem poslovnem procesu. Njihova 

višina je odvisna od načina izbora obsega zalog. Tako poznamo več vrst zalog: varnostne, 

operacijske, signalne in maksimalne. Optimalen izbor vrste vodenja zalog se lahko doseže 

samo ob tvornem sodelovanju vseh oddelkov in prikazu vseh nasprotujočih si ciljev oddelkov 

podjetja. Podatek o zalogah je tesno povezan s skladiščenjem. 

V primeru naše raziskave se srečamo z zalogami posipnega materiala (natrijev klorid, sol, 

pesek, gorivo itd.), ki je neizogiben za uspešno opravljanje zimske službe. 

2.3.5 Manipuliranje z blagom 

Manipuliranje z blagom je vmesni člen med skladiščenjem, notranjim in zunanjim 

transportom ter je tisti dejavnik logističnega sistema, ki poglavitno vpliva na kakovost in 

hitrost logistične storitve. Ločimo dve vrsti manipulacijskih operacij: neposredne logistične 

manipulacije (npr. pretakanje, iztakanje, merjenje, pregledovanje kakovosti, prekladanje 

blaga, pakiranje, paletizacija in kontejnerizacija, komisioniranje itd.), ki pomenijo pretok 

blaga v neposrednem logističnem toku (Požar 1985, 26), in posredne logistične manipulacije, 

ki so potrebne za nemoten pretok blaga in izvajanje s tem povezanih administrativnih 

postopkov (npr. carinjenje, fitopatološki in veterinarski pregledi, kontrola kakovosti itd.). 

Kot ključni neposredni logistični manipulaciji v delovanju zimske službe lahko identificiramo 

nalaganje in razlaganje posipnega materiala ter nalaganje in razlaganje snega pri odvozih. 
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2.3.6 Informacije, komunikacija in kontrola 

Vloga informacijskega sistema je horizontalna in vertikalna integracija podjetja z namenom 

izboljšanja pretoka informacij v najširšem možnem krogu zainteresiranih subjektov znotraj in 

zunaj podjetja (dobavitelji, kupci). Sodobni informacijski sistemi omogočajo nadzor nad 

izvajanjem poslovnih strategij, nudijo podporo za strateške odločitve vodstva podjetja, so 

usmerjeni k izpolnjevanju potreb in zahtev kupcev, upoštevajo pogoje in zmožnosti 

dobaviteljev, se hitro odzivajo na spremembe v okolju, so adaptivni na procesne spremembe v 

podjetju, zagotavljajo ustrezne in kakovostne informacije ob pravem času (po navadi »real 

time«) za notranje in zunanje deležnike ter izvajajo optimizacijske procese ob upoštevanju 

vhodnih podatkov. 

Ta komponenta logistike igra v okviru raziskave, izvedene za namene doktorske disertacije, 

eno od pomembnejših vlog, saj je prav kakovosten in potrebam obravnavanega podjetja 

prilagojen nabor informacijskih rešitev ključna komponenta za izvedbo tovrstnih raziskav. Te 

raziskave zahtevajo zmogljivo podatkovno analitiko, kakovostno poročanje rezultatov v obliki 

kazalnikov in vizualizacij, učinkovit zajem senzorskih podatkov s terena, izvajanje 

kompleksnih optimizacij ter njihovo evalvacijo. 

2.3.7 Kadri 

Kaltenekar (1993) ugotavlja: »Pravilna kadrovska zasedba vseh delovnih mest je ključ, ki 

odpira vrata k uspešnemu delovanju podjetja.« Ob tem dodaja: »Strokovnjak v tej službi mora 

uspešno planirati, organizirati, voditi in kontrolirati celotno logistično poslovanje in ga 

pravilno vključiti v celoto. Njegov interes je čim bolj usklajeno delovanje ob čim večji 

produktivnosti in čim nižjih stroških.«  

Seveda pa tudi za področje logističnih sistemov veljajo splošne zakonitosti, vezane na kadre, 

kot je, na primer, ta, da je treba za zasedanje delovnih mest imenovati kadre s primerno 

izobrazbo, kompetencami in izkušnjami. Vodilni kadri v logistiki morajo obvladovati 

multikompleksna znanja, saj organizacija logističnega procesa zahteva poznavanje notranjih 

tokov v podjetju, tehnologije podjetja, ekoloških značilnosti dobrin, ekonomije itd.  

Za učinkovito delovanje zimske službe je ključnega pomena visoko usposobljen kader na 

terenu in v dežurni službi, ki je sposoben upravljati delovanje zimske službe v težkih 

razmerah. Kompleksnost sistema in pritisk javnosti v času težkih razmer dodatno otežita 

okoliščine delovanja zimske službe. V okviru doktorske disertacije se ukvarjamo z razvojem 

modelov, s katerimi se bo ta kompleksnost s pomočjo ustrezne informacijske tehnologije lažje 

obvladovala. Ne glede na to pa je vedno treba imeti rezervno možnost za primer, če bi v 

težkih razmerah informacijska podpora iz kakršnih koli razlogov odpovedala. Vozniki plužnih 

planov se že pred sezono seznanijo s plani in osvežijo načine voženj. To jim omogoča, da so 
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ne glede na kritičnost situacije dokaj avtonomni pri izvajanju voženj. Kot bomo videli v 

nadaljevanju, bi s pomočjo informacijske podpore lahko olajšali izvajanje zimske službe in ga 

optimirali, da pa bi ostalo robustno in zanesljivo, bo treba še vedno z ustreznim 

usposabljanjem zagotoviti alternativne in zanesljive načine izvedbe. 

2.4 Stroški logistike 

Optimizacija skupnih stroškov z namenom zagotavljanja najvišje možne stopnje 

dobičkonosnosti je primarni cilj slehernega podjetja. Pri izvajanju optimizacije nikakor ne 

moremo mimo stroškov logistike, o katerih je pisal tudi Davis (2005). Njihovo zmanjševanje 

ima svoje posebnosti, saj vključuje celovito obravnavanje vseh logističnih stroškov, torej brez 

osredotočanja na posamezno kategorijo, saj lahko zmanjšanje posamezne kategorije povzroči 

povečanje skupnih stroškov podjetja oziroma ima negativen učinek na poslovanje. Pogoj za 

izvedbo optimizacije stroškov logistike je uvedba nadzora oziroma sistema zbiranja natančnih 

podatkov o stroških logistike, zato v nadaljevanju opredelimo in opišemo bistvene kategorije 

logističnih stroškov, ki jih Stock in Lambert (2001) opredeljujeta  kot:  

- stroški ravni storitev za kupca; 

- stroški transporta; 

- stroški skladiščenja; 

- stroški obdelave naročil in stroški informacijskega sistema; 

- stroški sklopovnih količin proizvodnje; 

- stroški zalog.  

Skupine stroškov skladiščenja, transporta in zalog predstavljajo glavnino stroškov logistike. 

Preostale skupine stroškov so težje opredeljive. Tudi glede na cilje raziskave, zastavljene v 

doktorski disertaciji, predstavljajo stroški transporta najpomembnejšo kategorijo, ki jo tudi 

podrobneje obdelamo, medtem ko druge kategorije predstavimo le na kratko. 

Stroški ravni storitev za kupca 

Stroški ravni storitev za kupca vključujejo: 

- stroške izgubljene prodaje (tekoča prodaja in oportunitetni stroški možnih prihodnjih 

prodaj); 

- stroške izpolnitve naročil; 

- stroške podpore proizvodom in storitvam; 

- stroške rokovanja z vrnjenim blagom.  

Solomon (2004) ocenjuje, da nezadovoljni oziroma razočarani kupci svoje nezadovoljstvo s 

proizvodom ali opravljeno storitvijo v povprečju zaupajo devetim drugim potencialnim 

kupcem. Prav zato je zelo težko izmeriti pravo višino stroška storitev za kupca. Ne glede na 

navedeno je najboljši pristop k meritvi pravilne višine stroška storitev za kupca tisti, ki v 
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ospredje postavlja zahteve kupca in pri tem upošteva, kako bodo na te zahteve vplivali izdatki 

na drugih področjih trženja. Pri navedeni kategoriji stroškov je poudarek na zmanjševanju 

skupnih stroškov ob upoštevanju zahtev kupcev. Zavoljo dejstva, da vse skupine stroškov 

logistike delujejo v medsebojni odvisnosti in tako zagotavljajo višjo raven storitev za kupca, 

potrebuje logistični menedžment podjetja ustrezne podatke o vseh skupinah stroškov logistike 

(Stock in Lambert 2001, 30). 

Stroški obdelave naročil in informacijskega sistema 

V okvir skupine stroškov obdelave naročil in informacijskega sistema spadajo: 

- stroški obdelave naročil kupcev; 

- stroški distribucijskih zvez; 

- stroški načrtovanja povpraševanja.  

Investicije v informacijsko tehnologijo in podporo za obdelavo naročil so ključnega pomena 

pri zagotavljanju podpore storitev za kupce ter pri obvladovanju in nadziranju stroškov. 

Stroški obdelave naročil zajemajo: 

- stroške posredovanja naročil; 

- stroške dostave naročil; 

- stroške evidentiranja naročil; 

- stroške preverjanja naročil; 

- stroške obdelave naročil.  

V okvir stroškov obdelave naročil vključujemo tudi notranje in zunanje stroške, nastale z 

obveščanjem zunanjih partnerjev in kupcev o odpremi ali razpoložljivosti blaga. V zadnjih 

letih je bilo vloženih veliko naporov in sredstev v izboljšanje informacijskih sistemov, ki 

omogočajo integracijo podatkov med pošiljatelji in prejemniki (mobilne tehnologije, satelitski 

prenos, črtne kode, QR-kode
4
, SSCC-kode

5
, tehnologija za odčitavanje itd.). Takšni 

informacijski sistemi omogočajo tako pošiljatelju kot prejemniku blaga sledenje statusa 

pošiljke skozi vse faze pošiljanja, torej od izvora do končnega naslovnika (tako imenovani 

»track and trace« sistemi). Kot navaja Kranjec (2007), bi se moralo podjetje lotiti 

informatizacije logistične dejavnosti v skladu s svojimi strateškimi cilji in na njihovi podlagi 

graditi svoje poslovne procese za celotno podjetje. Strokovna javnost ugotavlja, da 

zmanjševanje stroškov ne enoto materialnega toka ne sme biti edini cilj prenove informacijske 

podpore logistike. Podjetja, katerih cilja sta visoka odzivnost in prilagodljivost za manjša in 

specifična naročila, kar sta v bistvu cilja večine slovenskih podjetij, morajo minimirati 

pretočne čase od prejema naročila do njegove izpolnitve, kar upravičuje nekoliko višjo 

stopnjo stroškov logistike od minimalnih. Pomembni vidiki informatizacije logističnih 

procesov so še obvladovanje vse bolj naraščajoče kompleksnosti prek sprotne in natančne 

                                                 
4
 Quick Response Code – matrična oziroma dvodimenzionalna črtna koda. 

5
 Serial Shipping Container Code – 18-mestna številčna koda. 
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analitike, kar omogočajo orodja poslovnega obveščanja (angl. BI – business intelligence), ki 

hkrati rešujejo tudi probleme naraščajočih potreb po raznovrstnem poročanju zaradi vedno 

strožje regulative. 

Učinkovita informatizacija delovanja zimske službe je tudi ena od pomembnejših komponent 

z vidika izvedbe raziskav, podobnih raziskavi, izvedeni v okviru te doktorske disertacije. 

Vodstvo obravnavanega podjetja se zaveda, da učinkovita informatizacija po eni strani temelji 

na znanju in izkušnjah zaposlenih, po drugi strani pa zaradi specifik delovanja podjetja 

zahteva prilagojen razvoj. Prav zato se podjetje vključuje v razvojnoraziskovalne projekte, 

subvencionirane s strani EU in države, kjer v sodelovanju s strokovnjaki s področja 

računalništva in aplikativne matematike prek razvojnih projektov razvija nove inovativne 

rešitve. Sodelovanje prek takega projekta je potekalo prav v času naše raziskave, kar je 

omogočilo razvoj inovativnih prototipnih orodij, potrebnih za izvedbo raziskav, rezultati pa 

bodo omogočali boljšo kontrolo nad stroški in izvedenimi storitvami. 

Stroški sklopovnih količin 

Stroški sklopovnih ali delnih količin (angl. lot quantitycosts) so stroški, povezani s 

proizvodnimi in nabavnimi stroški, ki nastanejo zavoljo proizvodnih dejavnosti in količin 

naročanja. Njihova višina se spreminja s spremembo obsega serijske proizvodnje ter s 

spremembo obsega in pogostosti naročil. Stroški sklopovnih količin zajemajo stroške 

organizacije proizvodnje (čas za zagon proizvodnje, izmet zavoljo zagona, neučinkovitost 

proizvodnje zavoljo spremembe dobavitelja ali proizvodnje linije), stroške izgube kapacitet 

zavoljo zastojev, stroške notranjega transporta in stroške razlik v nabavnih cenah zavoljo 

spremenjenih količin. Stroškov sklopovnih količin ne smemo nikoli obravnavati ločeno 

oziroma posebej, saj vplivajo na številne druge skupine stroškov (npr. na stroške zalog, 

transportne stroške, stroške informacijske podpore itd.). 

Stroški transporta 

Transport omogoča premagovanje prostora za dobrine in storitve iz enega geografskega 

področja do drugega in doseže svoj namen v trenutku, ko dobrine prispejo na ciljno področje 

pravočasno in v svoji namenski obliki, količini, stanju ali kakovosti izvedbe. Na tak način 

prispeva transport k uresničitvi cilja zadovoljenja potreb strank. Ne glede na navedeno pa 

predstavlja transport pomemben element v tržnem konceptu, saj skozi premagovanje prostora 

in časa omogoča tržni uspeh dobrinam in storitvam. Transportna funkcija ima zavoljo 

omejene razpoložljivosti in ustreznosti ter višine stroškov prevoza velik vpliv na poslovne 

odločitve o krajih proizvodnje, prodaji in skladiščenju posameznega proizvoda. Sam transport 

pa predstavlja eno od stroškovno najvišjih kategorij logističnih stroškov in mora biti vračunan 

v prodajno ceno proizvodov. To velja predvsem za proizvode nižje dodane vrednosti, kot so 

surovine (npr. razsuti tovor – gramoz, surova nafta, premog itd.). Pri visokotehnoloških 

proizvodih, kjer je dodana vrednost praviloma visoka (npr. roboti, računalniki, mikročipi in 
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elektronske komponente), predstavljajo transportni stroški le majhen odstotek končne 

prodajne cene. V splošnem pomenu lahko dejavnike transportnih stroškov razdelimo na 

dejavnike, povezane s proizvodom, in dejavnike, povezane s trgom. 

Dejavnike, ki so povezani s proizvodom in vplivajo na stroške transporta, delimo na štiri 

kategorije: 

- gostota; 

- prostornina; 

- način rokovanja; 

- odgovornost. 

Glede na kraj nastanka lahko transportne stroške ločimo na direktne ali neposredne in 

indirektne ali posredne. Neposredni stroški transportne dejavnosti so tisti stalni (amortizacija 

transportnih sredstev, strošek financiranja osnovnih sredstev, zavarovalnine itd.) in 

spremenljivi stroški (energenti, vzdrževanje, delovna sila), ki nastajajo znotraj transportne 

dejavnosti. Predvsem spremenljivi transportni stroški v zadnjem času turbulentno vplivajo na 

višino skupnih transportnih stroškov, saj je raven cen energentov izredno nestabilna in 

prevozniki pogosto uporabljajo spremenljive cene transporta v odvisnosti od cene energenta. 

Posredni stroški transporta so pogojeni z boljšim ali slabšim funkcioniranjem transportnih 

služb. Sem spadajo izgube zavoljo zamud pri dostavi blaga, poškodbe materiala in ljudi, 

ležarine, potrebe po dodatnih obratnih sredstvih itd. 

V doktorski disertaciji se prvenstveno osredotočamo na zniževanje transportnih stroškov pri 

delovanju zimske službe, kjer transportna aktivnost omogoča dostavljanje storitve na vse 

obravnavane cestne odseke. Glede na to, da transportni stroški predstavljajo največjo 

kategorijo, je smiselnost njihovega optimiranja še toliko večja. 

Stroški skladiščenja 

Izvor stroškov skladiščenja najdemo v hrambi oziroma skladiščenju dobrin določeno časovno 

obdobje. Ker na stroške skladiščenja vplivajo tudi obseg in tehnično-fizikalne značilnosti 

zalog, v praksi zelo težko ločimo skladiščne stroške od stroškov zalog. Skladiščni stroški so v 

večji meri spremenljivi stroški, saj so skoraj vse vrste skladiščnih stroškov posredno ali 

neposredno odvisne od uskladiščenih površin. Skladiščne stroške delimo na tri skupine 

stroškov:  

- stroški uskladiščenega materiala; 

- stroški delovanja skladišča; 

- stroški skladiščnega prostora. 

Zaloge materiala povzročajo stroške uskladiščenega materiala. Stroške delovanja skladišč 

predstavljajo stroški delovne sile, stroški skladiščnih naprav in stroški, vezani na upravljanje 

in vodenje skladišč. Po Lambertu, Stocku in Ellramu (1998, 157) se stroški skladiščnega 
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prostora nanašajo na štiri osnovne vrste skladišč: 

- tovarniška skladišča; 

- javna skladišča; 

- najeta ali zakupna skladišča; 

- zasebna skladišča. 

Stroški tovarniških skladišč so v večini primerov stalni. V primeru, da so ti stroški 

spremenljivi, so spremenljivi s količino izdelkov, ki se pretaka skozi skladišče ali 

proizvodnjo, in ne s količino uskladiščenih izdelkov.  

Stroški javnih skladišč so vezani na količine izdelkov, ki so preneseni v in iz skladišča 

(manipulativni stroški), in na količino uskladiščenih izdelkov (stroški skladiščenja). 

Manipulativni stroški se ocenjujejo ob posameznem dogodku (prenos v ali iz skladišča), 

stroški skladiščenja pa se ugotavljajo občasno ali periodično (tedensko, mesečno, letno). Če se 

podjetje odloči za izbiro javnega skladišča za hrambo svojih izdelkov oziroma zalog, mora 

vrednost stroškov takšnega skladiščenja pripisovati vrednosti naložb v zaloge izdelkov. 

Najeta ali zakupna skladišča so tista skladišča, ki jih podjetja najamejo samo za določeno 

časovno obdobje. Zavoljo narave najema so stroški najetih skladišč po večini stalni, saj je 

njihova višina določena s pogodbo o najemu za celotno časovno obdobje, za katero se najema. 

Obstaja pa seveda možnost, da se najemnik in najemodajalec dogovorita drugače in temu 

primerno prilagodita pogodbeno razmerje. 

Zasebna skladišča ali skladišča v lasti podjetja podjetju v veliki meri predstavljajo stalni 

strošek, in to kljub dejstvu, da se lahko del njih spreminja s proizvodnjo. Zajemati morajo vse 

stroške, ki jih lahko izločimo v primeru zaprtja zasebnega skladišča. Logožar (2004, v Hafner 

2006) navaja, da je učinkovito gospodarjenje z zalogami eden od ključnih dejavnikov pri 

zmanjševanju stroškov skladiščenja. 

Pri delovanju zimske službe se koncept skladiščenja pojavi pri upravljanju z zalogami 

posipnega materiala in skladišči oziroma nalagališči za posipni material. Pri tem gre za 

enostavnejšo skladiščno dejavnost z enim tipom zalog, ki ne predstavlja posebej 

problematične komponente sistema.  

Stroški zalog 

Logožar (2004, 94) navaja, da mora proizvajalec, ki izdeluje večje število proizvodov, te 

proizvajati v točno določenem zaporedju. Hkrati to pomeni, da lahko v primeru, če 

določenega materiala zmanjka, to povzroči zaustavitev proizvodnje v določenem segmentu in 

s tem stroške. S povečano zalogo se sicer povečajo stroški, a se hkrati zagotovi nemoten 

proces proizvodnje.  

Zaloge predstavljajo za večino proizvajalcev, prodajalcev in grosistov najvišjo posamično 
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bilančno postavko. Z vidika logističnega sistema zimske službe so zaloge posipnega materiala 

povezane z učinkovitostjo izvajanja posipa in morajo biti večje, če je ta neučinkovit. Podobno 

je z gorivom, pri katerem pa zaradi široko razpredene mreže bencinskih črpalk na problem 

zalog ne naletimo, saj lahko želene količine goriva dobimo po isti ceni praktično takoj in 

kadar koli se pojavi potreba.  

Kot je bilo ugotovljeno, predstavljajo zaloge pomemben del sredstev posameznega podjetja. 

Prevelika količina zalog lahko zmanjšuje dobičkonosnost podjetja na dva načina: 

- čisti dobiček se lahko zmanjša za neposredne stroške zalog v primeru, da se podjetje 

poslužuje izključno financiranja zalog s strani bank ali drugih finančnih institucij; 

- skupna sredstva se povečajo z deležem naložb v zaloge, kar zmanjšuje obračanje 

sredstev, kot končni rezultat pa dobimo zmanjšanje donosnosti sredstev in neto vrednosti 

donosa. 

Zavoljo dejstva, da ima vsako okolje svoje edinstveno poslovno okolje, mora vsako podjetje 

samo zase ugotoviti svoje logistične stroške in težiti k njihovemu skupnemu zmanjšanju, 

seveda ob upoštevanju potreb in zahtev kupcev. Stroški vzdrževanja zalog morajo zajemati 

samo tiste stroške, ki se spreminjajo sorazmerno s količino zalog in jih lahko razvrstimo v eno 

izmed naslednjih štirih skupin:  

- stroški kapitala; 

- stroški servisiranja zalog; 

- stroški skladiščnega prostora; 

- stroški tveganja z zalogami. 

Vzdrževanje zalog veže nase določeno količino obratnega kapitala, ki bi sicer lahko bil 

uporabljen za druge naložbe podjetja – to drži ne glede na izvor kapitala. Pri vsakem izračunu 

donosnosti zalog je zato treba upoštevati oportunitetni strošek kapitala, ki predstavlja stopnjo 

donosa, ki bi jo lahko dosegli s kakšno drugačno rabo tega istega kapitala. Veliko število 

podjetij zato išče poti do zmanjševanja obsega zalog, saj vodstvo spoznava, da velike zaloge 

ne zagotavljajo dodane vrednosti podjetju. Določene panoge v izjemnih okoliščinah (npr. 

industrija predelovanja sadja) terjajo kratkoročno financiranje sezonskega povečanja zalog. 

Razlog za to so sezonska opravila, ki jih ne moremo vnaprej načrtovati in morajo biti 

opravljena v točno določenem obdobju (npr. obiranje, pakiranje in shranjevanje sadja do 

naslednje sezone zrelosti). V takšnem primeru je povečanje zalog kratkoročno in dejanski 

strošek zadolževanja je sprejemljiv. Za grosiste in prodajalce na drobno je gotovinska 

vrednost zalog tekoči nadomestitveni strošek zalog, vključno s plačanimi stroški transportov. 

Za proizvajalce je ustrezen strošek zalog tisti, ki je neposredno povezan z njihovim 

proizvajanjem in pripravljanjem za prodajo. Sezonskost zalog posipnega materiala se pojavlja 

tudi v dejavnosti izvajanja zimske službe. 

Strošek servisiranja zalog vključuje davke in zavarovanja zalog proti požaru in kraji, ki so 
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nastali kot posledica hrambe zalog. Stopnja davkov na zaloge se razlikuje od države do 

države. V nekaterih državah so zaloge oproščene davka, v nekaterih pa znaša obdavčitev 

zalog vse do 20 % ocenjene vrednosti zalog.  

Stroški skladiščnega prostora zajemajo stroške, povezane s prostorom, ki ga zavzemajo 

zaloge. Sem spadajo amortizacija skladiščne stavbe, obratovalni stroški skladišča (energija, 

gretje, hlajenje, čiščenje), stroški vzdrževanja in stroški zaposlenih v skladišču. 

Strošek tveganja z zalogami se načeloma razlikuje glede na dejavnost podjetja, za vsa podjetja 

pa velja, da ti stroški zajemajo stroške zastaranja, poškodb, kraje in premestitve zalog.  

Stroški zastaranja nastopijo z vsako enoto zaloge, ki se je moramo znebiti, ker je ne moremo 

prodati po redni ceni. Strošek zastaranja predstavlja v primeru prodaje po znižani ceni ali 

odpisa razliko med redno ceno in doseženo znižano ceno ali odpisom. Stroške zastaranja 

prikazujemo v postavki »strošek proizvedenega ali prodanega blaga«. 

Stroški poškodb spadajo med proizvodne stroške, ker bodo obstajali ne glede na stanje zalog. 

Med stroške poškodb štejemo tiste stroške, ki so nastali med odpošiljanjem blaga. 

Stroški kraje zalog so najbolj sporna postavka stroškov zalog. Oblasti v ZDA menijo, da so 

kraje zalog veliko večji problem kot poneverjanje denarja, saj so pogostejše, vežejo nase 

večjo zahtevo po organiziranosti in jih je zelo težko nadzorovati. Kraje zalog so pogosto lahko 

tudi rezultat slabega vodenja evidenc, neustrezne in pomanjkljive informacijske podpore ter 

nedelujočega sistema nadzora. Medtem ko se nam, kar se tiče zimske službe, kraje posipnega 

materiala (sol, pesek itd.) večinoma ni treba bati, saj posipni material v vsakem primeru konča 

na cestišču in s tem opravi svojo funkcijo, pa je kraja goriva veliko bolj pereč problem, ki pa 

ga je moč omejiti zgolj z vodenjem strožje evidence in s stalnim izvajanjem analiz porabe. 

Kombiniranje podatkov iz GPS-sledenja, podatkov o količinah in časih točenja ter podatkov o 

predvideni povprečni porabi nam omogoči relativno enostaven in učinkovit sistem nadzora. 

Pri tem mora biti zajem tovrstnih podatkov avtomatičen, in sicer prek senzorjev ali 

tehnologije za avtomatično evidentiranje na točkah izvedbe. Ena od pomembnejših tez naše 

raziskave je, da je za obvladovanje logističnega sistema zimske službe nujno vzpostaviti 

dober senzorski sistem in dobro analitiko, ki bo omogočala obravnavo slehernih anomalij. 

Tipično se ob uvedbi tovrstne kontrolne tehnologije neracionalne rabe virov hipoma 

zmanjšajo za 10–20 % zaradi občutka udeleženih, da bo neracionalna raba ali celo zloraba po 

uvedbi nadzora bistveno lažje identificirana in dokazljiva. 

Stroški premestitve zalog nastanejo v trenutku, ko se zavoljo tržne situacije določene zaloge 

prepeljejo iz ene lokacije na drugo, da bi preprečili njihovo zastaranje, zniževanje cen ali 

pospešili njihovo prodajo. Pogosto se namreč dogaja, da določen izdelek, ki se dobro prodaja 

v enem gospodarskem okolju, v drugem sploh ne uživa povpraševanja. 
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3 OPTIMIZACIJSKI ALGORITMI IN METODE 

Optimizacijski algoritmi in analitične metode na logističnih podatkih imajo v naši raziskavi 

posebno vlogo. Kot je že bilo navedeno v uvodu, osrednji namen disertacije ni v tem, da bi 

avtor raziskave samostojno generiral uporabljene algoritme, temveč jih razumel in smiselno 

implementiral z vidika njihove uporabnosti, kar je bistveno za reševanje takšnih problemov 

interdisciplinarne narave, kot je naš obravnavani problem. V tem duhu so v nadaljevanju 

navedeni opisi algoritmov in uporabljenih analitičnih metod, tj. z vidika strokovnjaka s 

področja ekonomije in menedžmenta, kar je za potrebe raziskav, opredeljenih v doktorski 

disertaciji, več kot zadovoljivo. 

3.1 Uporabljeni algoritmi za optimizacijo plužnih planov 

Cestna omrežja tipično modeliramo s pomočjo podatkovne strukture grafa. Graf tvorijo 

vozlišča in povezave med njimi. Povezave predstavljajo cestne odseke. Uteži na povezavah 

tipično predstavljajo dolžine cestnih odsekov. Množica problemov v logistiki je opisljiva v 

obliki optimizacijskih problemov na grafih. Eden od takih problemov je tudi problem 

kitajskega poštarja, kjer je poštar baziran v eni lokaciji in mora v enem obhodu obiskati 

(prehoditi) predpisano množico povezav. Posplošen problem kitajskega poštarja vključuje več 

poštarjev v potencialno več bazah, ki morajo skupaj obdelati množico povezav. Množico si je 

treba najprej razdeliti, potem pa za posameznega poštarja izračunati potek poti, ki bo 

zagotovila obhod vseh dodeljenih povezav iz množice. 

V okviru raziskave smo uporabljali dva hevristična algoritma za reševanje problema 

kitajskega poštarja. Prvi algoritem je izvajal optimizacijo vožnje enega vozila na enem 

plužnem planu. Drugi algoritem je nadgradnja tega algoritma, in sicer za primer, ko imamo 

več vozil, ki imajo vsaka zase dodeljen plužni plan. Poleg pluženja svojega plana morajo 

navedena vozila splužiti še en plan (simuliramo izpad enega vozila) tako, da si njegovo 

izvedbo ustrezno razdelijo. Kriterijska funkcija algoritmov je vedno skupna prevožena 

razdalja, pri čemer se pri drugem algoritmu dodatno (mehko) penalizira neuravnoteženost.  

V nadaljevanju smo se posvetili opisu delovanja prvega algoritma. Znano je, da hevristični 

algoritmi večinoma ne najdejo optimalne rešitve, temveč zgolj »dovolj dobre« rešitve. V 

našem primeru smo uporabili lokalno optimizacijo in paralelno iskanje z več instancami, 

trenutno pa ne uporabljamo nobenih metahevristik (npr. tabu, genetsko programiranje ipd.). 

Izkazalo se je, da je ob utilizaciji obstoječe dostopne procesorske moči takšen pristop 

popolnoma zadosten za prikaz potencialov optimizacije. Z uporabo metahevristik bi algoritme 

lahko še dodatno izboljšali, kar bi potencialno prispevalo k še nekaj odstotkom prihrankov, 

vendar bi bila cena za to precej daljši čas računanja. Zaradi potrebe po eksperimentiranju z 

različnimi scenariji in po hitrem odzivu na izpad vozil (in druge intervencije) smo se odločili, 

da je v tej fazi ugodnejša hitrejša, čeprav morda ne najbolj optimalna metoda. 
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Kot vhod v optimizacijo dobimo podatke, pridobljene na podlagi izvedenih intervjujev z 

zaposlenimi in iz internih dokumentov obravnavanega podjetja: 

- plužni plan z zahtevami po številu pluženj za vsak cestni odsek v planu za vsako izmed 

obeh smeri (za neki odsek, na primer, dvakrat v eno smer ter nikoli v drugo smer). Cestni 

odseki imajo bodisi prvo bodisi drugo prioriteto; 

- bazo, iz katere začne akcijo vozilo z maksimalno količino posipnega materiala. Količino 

posipnega materiala merimo v kilometrih plana, ki ga lahko splužimo in posipamo v eni 

zanki. Predpostavljamo, da vozilo ob pluženju tudi posipava in količina posipnega 

materiala omejuje trajanje oziroma dolžino ene zanke, saj se mora vozilo, ko porabi 

posipni material, vrniti v bazo in sol napolniti; 

- maksimalno količino kilometrov posipavanja – v optimizacijskem modelu se tudi 

predpostavi, da je intenziteta soljenja ves čas enaka in da se posipava le tam, kjer se tudi 

pluži. 

Rezultat algoritma je zaporedje zank, s katerimi v popolnosti obdelamo vse odseke v planu, 

glede na zahteve za število pluženj v vsaki smeri posameznega odseka. 

Hevristični algoritem za optimizacijo zank je sestavljen iz dveh algoritmov lokalne 

optimizacije transporta na grafih: algoritma prihrankov (angl. savings algorithm) in 

randomiziranega optimizacijskega algoritma za reševanje usmerjenega problema trgovskega 

potnika. Randomizacija je naključno izbiranje enot (v našem primeru poti), pri čemer je vsem 

enotam zagotovljena enaka možnost priti v vzorec, in sicer ob hkratnem pogoju, da nobena 

lastnost ne vpliva na njen izbor.  

Algoritem prihrankov je ena od najpogosteje uporabljanih metod za reševanje transportnih 

problemov. V programu ga uporabljamo za dodeljevanje pluženih oziroma posipanih odsekov 

zankam. Algoritem deluje po naslednjem načelu: na začetku se za vsak pluženi odsek ustvari 

lastna zanka, ki gre od baze do odseka, spluži odsek in se vrne v bazo. Zanke se nato 

zaporedoma združujejo, in sicer vedno tisti dve, ki z združitvijo dasta največji prihranek 

prevožene dolžine. Pri tem se upoštevajo omejitve za število odsekov v zanki (v našem 

primeru največja količina posipnega materiala, ki jo je mogoče peljati s sabo). Tak algoritem 

je zelo hiter in daje razmeroma kakovostne rezultate. Za izboljšanje rezultatov se postopek 

večkrat izvede z randomiziranimi vhodnimi podatki. Večkratni zagon je pospešen s pomočjo 

paralelnega izvajanja na večjedrnih procesorjih. 

Usmerjeni problem trgovskega potnika je namenjen optimizaciji vrstnega reda pluženih 

odsekov znotraj vsake zanke. Vrstni red je sicer do neke mere optimiran že med 

dodeljevanjem odsekov v algoritmu prihrankov, vendar ga je z dodatno optimizacijo mogoče 

še izboljšati. Algoritem deluje na naslednji način: naključno se izbere strnjeno podzaporedje 

odsekov v zanki. To podzaporedje se vzame iz zanke in naključno premeša. Nato se 
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zaporedoma vsak odstranjen odsek optimalno doda nazaj v zanko. Postopek se večkrat ponovi 

(primerno število ponovitev je recimo število vseh odsekov v zanki). Rezultati tovrstne 

optimizacije so nekoliko manj impresivni kot pri neusmerjenem problemu trgovskega 

potnika, kjer obstajajo zelo učinkovite metode, na primer z uporabo hevrističnega algoritma 

3-optimizacija (Lin in Kernighan 1973), ki pa zahtevajo obračanje smeri vožnje po povezavah 

in zato niso primerne za optimizacijo na usmerjenih grafih. Tipično ta del optimizacije 

izboljša rezultate za 4–5 %. 

V optimizacijskem modelu predpostavljamo, da najprej v celoti splužimo povezave prve 

prioritete in se šele nato lotimo druge. Tako se pred koncem prve prioritete prevožene 

povezave druge še ne štejejo kot plužene. Povezava se šteje za spluženo, ko ustrezno večkrat 

prevozimo povezavo v ustreznih smereh. Dodatna predpostavka je, da plužimo s hitrostjo 10 

km/h, na vmesnih odsekih pa vozimo s hitrostjo 30 km/h. Čakanja na križiščih ne 

upoštevamo. S tega vidika naš optimizacijski model ni časovno realističen. Če bi to želeli, bi 

morali narediti analizo hitrostnih profilov, ki je zaradi spremenljivih pogojev na cesti v času 

akcij in posledično relativno omejenega obsega GPS-vzorcev otežena. Iz analiz voženj je 

razvidno, da so na spluženih hitrejših cestah hitrosti tudi bistveno večje kot 30 km/h. Akcije 

pluženj vključujejo tudi nekaj parkirišč, česar pa v trenutno analizo nismo vključili, saj pri 

pluženju parkirišč niso smiselne kakšne optimizacije voženj – priti je treba na parkirišče, 

pluženje parkirišča je v veliki meri časovno nepredvidljivo zaradi konfiguracije in potencialne 

zasedenosti z avtomobili. Če povzamemo, lahko s pomočjo našega modela in algoritma 

relativno kredibilno optimirano skupno prevoženo pot, izračun trajanja voženj pa je zgolj 

približen in informativen. 

Pomembna komponenta pred izvedbo optimizacije je ocena količine posipnega materiala, ki 

je na vozilu ob vstopu v vsako novo zanko. Dejansko bi to informacijo lahko dobili iz 

karakteristik vozila, obstaja pa tudi merilo, kakšna je optimalna količina posipnega materiala 

na kvadratni meter. Na ta podatek se ne moremo zanašati zaradi različnih nastavitev 

posipalnikov. Najpomembnejši podatek bi bila povprečna poraba posipnega materiala glede 

na prevožen kilometer, ki bi se izračunala iz zank, če bi bil ta podatek na voljo, a žal ni. V 

nadaljevanju v ta namen predstavimo pristop, ki bo zadovoljiv za potrebe ocene možnosti za 

optimizacijo, za realno uporabo v praksi pa se je treba zanašati na karakteristike vozil 

(volumen kesonov za posipni material) in izkustveno normo. 

3.2 Uporabljene analitične metode 

Analitične metode, uporabljene v raziskavi, so vključevale avtomatsko in ročno računalniško 

obdelavo podatkov, izračun določenih statistik ter vizualizacijo rezultatov. Na začetku je bilo 

treba iz obstoječih digitalnih zemljevidov, ki so na voljo v enem od standardnih GIS-formatov 
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(npr. ESRI.shp datoteke), sestaviti graf cestnega omrežja, torej določiti dejanske odseke in 

vozlišča. Originalno so podatki v takem GIS-formatu organizirani kot geometrijski objekti z 

dodatnimi atributi, ne vsebujejo pa podatka o povezanosti v omrežju. Geometrijske odseke je 

bilo treba smiselno razdeliti, ustrezno kalibrirati in premakniti v nekaj točkah, določiti 

vozlišča (križišča) ter sestaviti podatkovno strukturo omrežja. Strukturo grafa je bilo treba 

natančno pregledati in analizirati, kar je vključevalo identificiranje nepovezanih odsekov in 

njihovega podvajanja. Obstoječi GIS-podatki niso vključevali celotnega cestnega omrežja, 

zato je bilo treba nekaj cest tudi dorisati. Ker so bile za opazovano območje na voljo še dokaj 

sveže ortofoto slike, to ni predstavljalo večjih težav. V čiščenje omrežja je bilo treba vložiti 

veliko dela, saj je od kakovosti podatkov v omrežju odvisna kredibilnost vseh nadaljnjih 

izračunov. Informatiki, ki so sodelovali v raziskavi, so ob tem implementirali nekaj dodatnih 

orodij, ki so delo bistveno olajšala. 

Pri analizi obstoječih podatkov je pomembna rekonstrukcija prevožene oziroma plužene poti 

iz posnetkov GPS-vzorcev za vozila. GPS-vzorci vsebujejo koordinato, čas posnetka in hitrost 

vozila v trenutku posnetka. Problem rekonstrukcije ni tako enostaven, kot se zdi na prvi 

pogled, saj so v koordinatah GPS-vzorcev napake (običajno do petindvajset metrov, včasih pa 

tudi do petdeset), poleg tega so bili vzorci posneti samo vsakih petnajst sekund ali še redkeje, 

kar pomeni, da je treba pot med vzorci rekonstruirati s pomočjo iskanja najkrajše poti po 

grafu med dvema vzorcema. 

V resnici sta problema iskanja popravljenih GPS-točk in rekonstrukcije poti med sabo tesno 

povezana. Popravljanje GPS-vzorcev temelji na iskanju točke na grafu (tj. na cestnem 

omrežju), ki je najbližja točki iz GPS-vzorca – to točko imenujemo projekcija. Vendar pa 

najbližja točka ni nujno prava, saj se zaradi napake pri meritvi pogosto zgodi, da najbližja 

točka pade na eno od stranskih cest namesto na cesto, po kateri je vozilo dejansko peljalo. 

Uporabimo hevristično metodo, ki poleg razdalje od GPS-točke do projekcije upošteva še 

prevoženo razdaljo med zaporednima projekcijama in jo primerja z največjo razdaljo, ki jo je 

vozilo lahko prevozilo v času med zaporednima GPS-vzorcema. Glede na to hevristiko 

poiščemo najverjetnejšo projekcijo med vsemi točkami na cestnem omrežju, ki so od 

koordinate GPS-vzorca oddaljene manj kot petdeset metrov. 

Ker v GPS-podatkih ni zabeleženo, kdaj je vozilo plužilo in kdaj samo peljalo, je treba tudi ta 

podatek približno rekonstruirati. Pri tem si pomagamo s plužnim planom, dodeljenim 

določenemu vozilu, in predpostavimo, da je vozilo plužilo vsakič, ko je peljalo po eni od cest, 

ki so v njegovem planu. 
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4 INFORMACIJSKO PODPRTO MODELIRANJE 

Za izvedbo raziskave, ki temelji na dveh večjih podatkovnih zbirkah (GPS-sledi in  

GIS-zemljevidi) v lasti obravnavanega podjetja, je bilo nujno pridobiti ali razviti primerna 

orodja za obdelavo in analizo podatkov. Na začetku raziskave je bil izveden pregled orodij, ki 

so dostopna prek spleta. Iskali smo specifična orodja, ki po eni strani omogočajo urejanje 

cestnega omrežja, po drugi strani možnost izvoza omrežja kot grafa za uporabo v algoritmih, 

po tretji strani projiciranje GPS-vzorcev na urejene zemljevide in na koncu še možnost analize 

zaporedja prevoženih odsekov (dolžine poti, razbitja na zanke, izračun kazalnikov, 

vizualizacija). 

V letih 2011 in 2012 je v obravnavanem podjetju potekal razvojnoraziskovalni projekt, 

povezan z integracijo omenjenih podatkovnih virov in prototipnim razvojem orodij, ki bi 

omogočila obvladovanje omenjenih podatkovnih zbirk. S strani obravnavanega podjetja je 

raziskave in razvoj vodil in usmerjal avtor doktorske disertacije. Aktivnosti v projektu so bile 

v pomembnem delu motivirane tudi s cilji naše raziskave, saj je prav analiza potencialov 

optimizacij pri delovanju zimske službe kot tudi drugih logističnih podsistemov ključnega 

pomena za nadaljnje korake. In prav informacijsko obvladovanje omenjenih podatkovnih 

zbirk v kombinaciji s tekočimi podatki o delovnih procesih predstavlja pomemben korak v 

smeri učinkovite informatizacije logističnega sistema za prihodnost. Obravnavano podjetje se 

je zaradi določenih specifik v sodelovanju z javnimi in zasebnimi raziskovalnimi institucijami 

lotilo lastnega razvoja rešitev za informacijsko obvladovanje stanja infrastrukture, procesov in 

aktivnosti.  

Prototipno orodje, ki omogoča izvedbe ekonometričnih analiz, potrebnih za dosego namena in 

ciljev doktorske disertacije na izbranem logističnem sistemu, mora ustrezati naslednjim 

zahtevam: 

- omogoča vključitev obstoječih GIS-podatkovnih zbirk, ki se že leta gradijo v geodetski 

službi podjetja; 

- omogoča urejanje cestnega omrežja, kar vključuje odseke in križišča, njihove atribute 

(npr. širina ceste, število pasov, usmeritev itd.) ter povezanost med odseki prek križišč. 

Omrežje se tako ureja kot podatkovna struktura grafa, ki vsebuje vozlišča in povezave, 

pri čemer vozlišča tipično predstavljajo križišča, povezave pa cestne odseke; 

- omogoča realnočasovni in zgodovinski pregled GPS-sledi iz zbirke sledi za vsa vozila, 

opremljena z GPS-sledilniki; 

- omogoča identificiranje prevoženih odsekov iz GPS-vzorcev (tj. projiciranje  

GPS-vzorcev na cestno omrežje); 

- omogoča razdelitev voženj na zanke, ki se začnejo in končajo v bazi ali na lokacijah za 

nalaganje posipnega materiala (v splošnem pa na poljubnih lokacijah v vozliščih grafa 

omrežja); 

- omogoča izračun različnih, v nadaljevanju opredeljenih kazalnikov voženj; 
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- omogoča urejanje plužnih planov, tj. izbor odsekov in dodatnih atributov (npr. prioritete, 

število voženj v vsaki smeri); 

- omogoča optimiranje voženj za podane plužne plane pri omejitvah na količini možnega 

posipnega materiala v eni zanki vožnje; 

- omogoča vizualizacijo zank, projiciranih GPS-poti, rezultatov optimizacij (torej 

zaporedja zank) in vizualizacije pokritosti planov oziroma količine voženj čez posamezne 

odseke na izbranih plužnih planih. Vizualizacije morajo biti primerne za vključitev v 

poročila za namene interpretacij s strani vodstva in upravljavcev ter podpore odločanju; 

- omogoča generacijo preglednic s kazalniki, ki je primerna za uporabo v poročilih; 

- omogoča priklop na podatkovne vire ponudnikov GPS-sledenja; 

- omogoča planiranje voženj (ročno ali kot rezultat optimizacij) in njihovo pošiljanje na 

potovalne računalnike v vozilih, ki so po eni strani opremljena z GPS-sledilniki, po drugi 

strani pa z aplikacijo za navigacijo. 

Ena od pomembnejših nalog avtorja in vodje raziskave pri obravnavanem podjetju je 

usmerjanje strokovnjakov s področja informatike pri razvoju prototipnega orodja, ki bo po eni 

strani omogočalo kakovostno izvedbo raziskave v tej doktorski disertaciji, po drugi strani pa 

bo dobra osnova za nadaljnje korake v obravnavanem podjetju, in sicer v smeri vzpostavitve 

informacijske podpore nove generacije. Ta tip informatizacije spada v domeno tako 

imenovanih »smart networks« (angl. tudi smart grids in smart cities). Zanaša se na moderne 

tehnologije računalništva v oblaku (angl. cloud computing) in mobilne tehnologije (sledilne 

naprave, pametni telefoni za komunikacijo) ter na programske pristope tako imenovanega 

področja poslovne inteligence (angl. business intelligence), ki vključuje orodja za zajem, 

hranjenje, obdelavo in poročanje podatkov. Zajem podatkov tipično poteka prek priključkov 

(angl. connectors) na različne podatkovne zbirke (podatkovne baze poslovnih informacijskih 

sistemov, GIS-podatkovne zbirke, GPS-sledi vozil, podatki o poslovnih procesih, podatki o 

infrastrukturi, podatki o voznem parku, podatki o kadrih itd.). Podatki se obdelujejo z orodji 

za pretvorbo, ki jih na področju poslovne inteligence označujejo s skupno oznako ETL (angl. 

Extract - Transform - Load). Ta orodja omogočajo predelavo in normaliziranje zajetih 

podatkov ter njihovo shranjevanje v podatkovna skladišča (angl. data warehouse). Podatkovna 

skladišča tipično predstavljajo arhiv preteklih in tekočih podatkov o poslovnem sistemu v 

različnih, a čim bolj normaliziranih oblikah: 

- v osnovnem, čim bolj atomarnem in neagregiranem stanju, ki omogoča izvedbe različnih 

analiz, in sicer sproti ali pa morda v prihodnosti;  

- v agregiranem stanju, ki je tipično že rezultat določenih izvedenih analiz.  

Taka podatkovna skladišča so podatkovno in računsko zelo zahtevna. V preteklosti so bile 

takšne informacijske rešitve zgolj v domeni »velikih« in so bile tipično vezane na velike in 

zmogljive podatkovne baze. Ob bliskovitem razvoju področja računalništva v oblaku pa so se 

v zadnjih letih hitro razvila različna odprtokodna orodja za obdelavo velikih podatkovij (angl. 
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big data), ki praktično brezplačno (kar se tiče nakupa programske opreme) omogočajo 

kateremu koli podjetju oziroma potencialnemu uporabniku dostop do programske opreme. 

Izzivi pa trenutno niso v dostopnosti programske opreme, ampak v njeni prikrojitvi prek 

integracij za specifične potrebe konkretnih poslovnih sistemov, kar pa zahteva kontinuirane 

investicije v raziskave in razvoj ter sistematičen razvoj znanja (angl. know-how) s strani 

podjetij. V duhu teh novih trendov je zastavljeno tudi sodelovanje obravnavanega podjetja z 

raziskovalnimi ustanovami in podjetji pri vzpostavitvi tovrstnega sistema. Tako je tudi naša 

raziskava služila za motivacijo v tej smeri.  

V nadaljevanju je na kratko predstavljeno orodje, razvito s strani strokovnjakov s področja 

informatike, ki je glavno motivacijo, usmeritve in zahteve črpalo prav od vodje raziskav in 

avtorja doktorske disertacije. Na spodnji sliki je zaslonska slika aplikacije.  

 

Slika 4: Zaslonska slika prototipne aplikacije 

Aplikacijo lahko razdelimo na naslednje komponente: 

- zaslon za prikaz, opremljen z orodji za navigacijo (desni del). Navigacija je možna tako 

po prostorski (premikanje pogleda, povečevanje in zmanjševanje itd.) kot tudi po časovni 
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dimenziji (čas prikaza GPS-sledi); 

- orodja za prikaz GPS-sledi (izbor vozil, časovnega intervala, prikaza: GPS-vzorci, na 

omrežje projicirane sledi, pokritost planov itd.); 

- orodja za planiranje (določanje plužnih, posipnih in drugih planov ter atributov na 

odsekih); 

- orodja za urejanje omrežja (GIS-podatki in omrežni podatki: dodajanje povezav in 

vozlišč, urejanje atributov, brisanje, geometrijsko urejanje itd.); 

- orodja za optimizacijo (meni Optimizacija: izvedba optimizacij glede na konfiguracije, ki 

vsebujejo maksimalne količine posipnega materiala, in lokacije baz); 

- orodja za analitiko prek skriptnega sistema: omogočajo sestavljanje skript v 

prilagojenem, poenostavljenem, za potrebe raziskave in aplikacije razvitem makro jeziku. 

Omogočeno je tudi medprocesno komuniciranje s programskimi skriptami, napisanimi v 

programskem jeziku Pyhton 3. Rezultati so dostopni v tekstovnem formatu ali kot 

vizualizacije nad zemljevidi. 

Gre za prototipno orodje v nastajanju, zaslonska slika na sliki 4, ki je prikazana na prejšnji 

strani, pa prikazuje trenutno stanje. Poleg teoretičnih rezultatov doktorske disertacije je torej 

dejansko prišlo do razvoja in implementacije programskih orodij, ki bodo zelo dobra osnova 

za razvoj obravnavanega podjetja, ki je tudi raziskovalno zelo aktivno (delujočih in 

registriranih ima več raziskovalnih skupin). 
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5 PREGLED OBSTOJEČIH RAZISKAV 

V tem poglavju predstavimo obstoječe teoretične in empirične raziskave. Dejstvo je, da se vse 

empirične raziskave navezujejo na teoretične modele, ki zaradi kompleksnosti logističnega 

sistema zimskih služb temeljijo na določenih poenostavitvah in predpostavkah. Empirični del 

raziskav običajno služi za potrditev (zadovoljive) ustreznosti modelov v okviru izbranih 

predpostavk. Splošna ugotovitev, ki jo lahko podamo že vnaprej, je, da gre pri predlaganih 

modelih zaradi vgrajenih predpostavk za prevelik razkorak od dejanske izvedbe na terenu, kar 

pomeni, da bi glede na ustaljene postopke, ki jih zimske službe trenutno obvladujejo, njihova 

uvedba v prakso povzročila prevelika tveganja. Tako večina takih raziskav ostane na 

teoretično-modelnem nivoju. To je tudi glavni razlog, zaradi katerega smo se v doktorski 

disertaciji lotili optimizacije sistema prek postopnih in obvladljivih korakov. Ti vključujejo 

obravnavo obstoječih plužnih planov, ki jih vozniki dobro poznajo, in določanje potencialov 

za izboljšave znotraj njih pri drugačnih (učinkovitejših) izvedbah. Vrednotenje potencialov za 

izboljšave mora potekati glede na dejanske izvedbe, za katere imamo natančne GPS-podatke 

in za katere natančno poznamo konfiguracijo cestnega omrežja. Na ta način je korak do 

izboljšave izvedbe in s tem upravljanja bolj obvladljiv in ob razpoložljivi tehnologiji dejansko 

izvedljiv brez večjih tveganj. Ta pomemben vidik tako ustrezno izpostavimo in o njem 

razpravljamo pri ključnih enotah v nadaljevanju navedene literature. Pomembno je poudariti, 

da je zaradi dejstva, da gre za raziskavo na področju menedžmenta, eden od ključnih pogojev 

za pomembnost raziskave ta, da uvedba rešitev ne bi predstavljala prevelikega tveganja 

oziroma odstopanja od trenutnih praks. Izvajanje zimske službe namreč poteka v težkih 

razmerah in povečevanje tveganj, pa čeprav s ciljem morebitne izboljšave izvedbe, ni 

sprejemljivo. 

Pri primerjavi empiričnih raziskav je velikokrat potrebno poznavanje splošnega konteksta 

izvajanja zimskih služb za določene regije oziroma države. S tega vidika kot pomemben in 

pregleden vir navajamo statistično publikacijo Snow and Ice Databook – 2010. Ugotovimo 

lahko, da je večina splošnih pristopov pri delovanju zimske službe uporabna in uporabljena 

skoraj povsod. Poudariti je treba predvsem različno intenzivnost in pogostost sneženja ter 

lokalno zakonodajo, predvsem okoljsko, ki implicira dodatne omejitve. 

Eden od ključnih pristopov v doktorski disertaciji je uporaba realnih GPS-podatkov. 

Splošnejša raba teh podatkov v praksi poteka šele zadnjih nekaj let, morda slabo desetletje, ko 

sta tehnologiji GPS-a in GSM-ja postali cenovno dostopnejši. Leta 1998 je Smith (1998) o 

uvedbi senzorjev (temperatura, zamrzovanje, GPS) v delo zimske službe poročal kot o novi 

paradigmi. Goodwin (2003) v poročilu zbere najboljše prakse zimskih služb za obdobje iz 

začetka prejšnjega desetletja, ki pa so bolj osredotočene na nadzorne sisteme za vremenske 

razmere na cestah. Strong in Wolenetz (2005) poročata, da so pomembnejše ameriške zimske 

službe že vsaj poskusno uvedle GPS-sisteme za sledenje in navigacijo zimskih služb. Iz 

poročila je razvidno, da so določeni ponudniki programske in strojne opreme takrat že 
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ponujali izdelke za integriran nadzor, ki so omogočali podporo odločanju. Zanesljivost 

opreme, komunikacij in predvsem stroški naprav so takrat predstavljali eno od ključnih ovir 

za širšo implementacijo. Ameriške in kanadske zimske službe so zaradi njihove velikosti in 

posledično aktualnosti hitro zaznale uporabnost GPS-tehnologij. Pregled trendov pri 

(trajnostno naravnanem) razvoju in raziskavah dela zimskih služb je nakazal Shi (2009). 

Izpostavil je računalniško podprte sisteme, ki integrirajo podatkovja iz različnih sistemov. Ti 

vključujejo vremenske podatke, avtomatske, v cestišče vgrajene pršilce odmrzovalnih 

sredstev, uporabo GPS-storitev in senzorike na premičnih vozilih voznega parka. Poudaril je 

trende razvoja sistemov za podporo odločanju na osnovi zbranih podatkov, zgodovine in 

predikcijskih modelov. Pri tem je prikazal podatke analiz, da lahko taki sistemi doprinesejo 

več kot 50 % prihrankov. Raziskave v doktorski disertaciji so osredotočene v postopne 

izboljšave, ki so manj tvegane, a kot bo razvidno iz rezultatov, lahko z njimi že dosežemo   

20–40-odstotne prihranke na gorivu, in sicer brez uporabe predikcijskih modelov na osnovi 

vremenskih podatkov. Shi (2009) je tudi poudaril pomen prihajajočih mobilnih in 

računalniških tehnologij, obvladovanje velikih podatkovij iz senzorskih mrež ter izvajanje 

podrobnejših podatkovno utemeljenih medsebojnih primerjav. Delo v doktorski disertacij 

poteka prav v tej smeri, kar dodatno utemeljuje aktualnost in pomembnost te raziskave, in to 

tako z znanstvenega kot z ekonomskega vidika. 

Integracija vremenskih podatkov in s tem povezane strategije so izpostavljene tudi v delu 

Norema (2008). Avtor izpostavi pomembnost upoštevanja klimatskih razmer (vremena) v 

modelih prihodnosti. Ključnega pomena pri tem je sistematično zbiranje tako vremenskih kot 

drugih senzorskih podatkov čez daljše obdobje. Izpostavljanje nujnosti tovrstnega 

sistematičnega zbiranja podatkov je vidik, ki ga želimo posebej izpostaviti tudi v doktorski 

disertaciji.   

Raziskave, povezane z delovanjem in optimiranjem zimskih služb, so zaradi svoje 

kompleksnosti zelo zanimivo raziskovalno področje na področju operacijskih raziskav, v 

zadnjem času pa tudi na področju kombinatoričnih optimizacij. Kot eno od prvih 

pomembnejših del je treba navesti delo Cambella in Langevina (1995), v katerem so 

identificirani ključni logistični problemi, s katerimi se ukvarja zimska služba in je zanje 

možno uporabiti metode iz operacijskih raziskav. Kot ključne probleme avtorja identificirata 

pluženje, posipavanje in odvoz snega. Nadalje kot pomembnejši problem identificirata 

razdelitev mesta na plužne sektorje oziroma določanje plužnih planov. V delu zastavita model 

s pomočjo celoštevilskega linearnega programiranja, katerega rešitev optimira odvoz snega, 

ter opravita pregled pomembnejših metod in znanstvenih del, v katerih se naslavljajo 

pomembni optimizacijski problemi. Predstavita tudi sistem za podporo odločanju na osnovi 

rezultatov uporabljenih algoritmov. Delo temelji na konkretnih podatkih iz kanadskega mesta 

Montreal. S teoretičnega vidika je glede na možnosti optimizacij izvedbe in glede na 

pomembne vidike pri izvajanju zimske službe delo sicer zanimivo in pomembno, vendar je na 

žalost nastalo v času, ko dostopna računalniška tehnologija še ni bila zadostna (nivo digitalne 
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kartografije, realnočasovna navigacije, računske kapacitete itd.).  

Cambell in Langevin (2000) sta nadaljevala z raziskovanjem, v okviru katerega sta med 

drugim izpostavila, da zimske službe še vedno preveč temeljijo na izkustveni normi in so 

premalo informacijsko podprte. Takrat sta GPS-sledenje in navigacija šele vstopala v sektor 

zimskih služb, zato se je od takrat veliko spremenilo.  

V sodelovanju s Perrierjevo sta avtorja kasneje objavila serijo štirih preglednih znanstvenih 

člankov (Perrier, Langevin in Cambell 2006a, 2006b, 2007a, 2007b), v katerih so se avtorji 

sistematično lotili pregleda modelov in algoritmov za optimiranje delovanja zimske službe. V 

prvem delu serije člankov (Perrier, Langevin in Cambell 2006a) so avtorji razdelali stroškovni 

model zimske službe, kar je prikazano v spodnji preglednici. 

Preglednica 1: Operativni stroški delovanja zimske službe 

Stroški Posipavanje Pluženje Nalaganje snega in 

odvoz 

Spremenljivi 

stroški 

Stroški goriva 

Stroški zaposlenih 

Stroški vzdrževanja 

vozil 

Stroški materiala 

Spremenljivi stroški baz 

za vozila 

Spremenljivi stroški 

baz/lokacij za materiale 

Stroški goriva 

Stroški zaposlenih 

Stroški vzdrževanja 

vozil 

Spremenljivi stroški 

baz za vozila 

 

Stroški goriva 

Stroški zaposlenih 

Stroški vzdrževanja vozil 

Spremenljivi stroški baz 

za vozila 

Spremenljivi stroški 

baz/lokacij za materiale 

Stalni stroški Stalni stroški posipalcev 

Stalni stroški baz za 

vozila 

Stalni stroški baz/lokacij 

za materiale 

Stalni stroški 

opreme za pluženje 

Stalni stroški baz za 

vozila 

Stalni stroški nalaganja 

in odvoza 

Stalni stroški baz za 

vozila 

Stalni stroški odlagališč 

Vir: Perrier, Langevin in Cambell 2006a, 214. 

V pregledu so avtorji predstavili model za izvajanje zimske službe, kar prikazuje slika 5 na 

naslednji strani. Nivo izvedbe je odvisen od odločitev o: 

- kakovosti in obsegu izvajanja različno zasneženih odsekov, pločnikov ipd.; 

- obsegu uporabe opreme in porabe virov, materialu in namembi časa za posamezne tipe 

cestnih odsekov.  

Skladno s tem ločijo dve skupini modelov za optimiranje: 

- modele s poudarkom na končnem rezultatu izvedbe; 

- modele s poudarkom na učinkoviti rabi virov.  
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Slika 5: Delovni pogoji, odločanje in izvedba pri izvajanju zimske službe 

Vir: Perrier, Langevin in Cambell 2006a. 

V drugem delu serije člankov (Perrier, Langevin in Cambell 2006b) se avtorji posvetijo 

problemom odvoza snega in problemu izbire podizvajalcev, ki je zaradi sezonskosti dela 

zimske službe eden od pomembnih izzivov. Odvoz snega je povezan tudi z opredelitvijo 

sektorjev oziroma plužnih planov. V doktorski disertaciji se definicije oziroma redefinicije 

plužnih planov nismo lotili, saj bi bil to ob nezmožnosti kontrole trenutnega izvajanja prevelik 

izziv z dvomljivo aplikativno oziroma dodano vrednostjo in bi take spremembe predstavljale 

preveliko tveganje. 

V tretjem članku iz te iste serije člankov (Perrier, Langevin in Cambell 2007a) avtorji 

opravijo obsežen pregled optimizacijskih problemov in algoritmov, povezanih z določanjem 

razvozov in voženj pri posipavanju. Četrti članek (Perrier, Langevin in Cambell 2007b) se 

posveča pregledu optimizacijskih problemov in algoritmov pri pluženju in odvozu snega. 

Najpomembnejši je pregled karakteristik komponent logističnega sistema, ki so pomembne z 

vidika optimizacije. Podane so v preglednici 2.  

  

DELOVNI POGOJI 

- Geografske okoliščine 

- Klimatski pogoji 

- Meteorologija 

- Demografija 

- Ekonomija 

- Tehnologija 

- Okolje 

- Zakonodaja 

- Medinstitucionalno 

sodelovanje 

- Informacije o prometu 

- Informacije o virih 

 

 

ODLOČANJE 

- Nivo izvedbe 

- Določitev izvajalcev 

odvoza snega 

- Pogodbeni izvajalci 

- Definicija plužnih 
planov 

- Baze vozil 

- Baze za surovine 

(skladišča/nalagališča 
za posipni material) 

- Določitev odlagališč 
snega 

- Določitev velikosti 
flote in izbor vozil 

- Določitev delavcev in 
izvajalcev 

- Časovno razporejanje 
izmen 

- Določitev voženj vozil 

IZVEDBA 

- Posipavanje s kemika-

lijami in abrazivnim  

materialom 

- Pluženje 

- Nalaganje snega za 

odvoz na vozila 

- Odvoz snega na odla-

gališča 
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Preglednica 2: Karakteristike problema razvozov za pluženje in posipavanje 

Komponente Karakteristike 

Prometno omrežje Usmerjeno, neusmerjeno, mešano 

Urbano ali podeželsko območje 

Zahtevani cestni odseki 

Hierarhija izvedbe storitev 

Maksimalen čas za izvedbo posipa 

Cestni odseki Modeli izvedbe: orientacija na rezultate ali porabo virov 

Dolžina 

Posipalni in jalovi časi ter dolžine voženj 

Omejitve parkiranja 

Časovna okna za obravnavo 

Pogostost obravnave 

Število pasov in način obravnave (ločeno ali v tandemu) 

Plužni plani (sektorji) Načrtovanje planov 

Število planov 

Kompaktnost in oblika planov 

Centralnost lokacij za vozila, skladišč/nalagališč in odlagališč 

glede na plan 

Uravnoteženost v velikosti planov 

Zaporednost odsekov 

Osnovne enote 

Baze za vozila, lokacije 

skladišč za material in 

odlagališča 

Lokacije baz za vozila, skladišč/nalagališč za material in 

odlagališč 

Število baz za vozila, skladišč/nalagališč za material ter 

odlagališč 

Kapacitete skladišč/nalagališč za material 

Spremenljivi stroški baz za vozila, skladišč/nalagališč za material 

ter odlagališč 

Stalni stroški baz za vozila, skladišč/nalagališč za material ter 

odlagališč 

Vozila Centralna (domača) baza 

Kapacitete za odvoz 

Kapaciteta vsebnika za posipni material 

Tip posipalnika oziroma vozila in odvisnost uporabe glede na tip 

cestišča 

Število zank v akciji 

Spremenljivi stroški vozil in posipalcev 

Stalni stroški vozil in posipalcev 

Vozniki Število voznikov na plan 

nadaljevanje na naslednji strani 
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Komponente Karakteristike 

Maksimalna dolžina voženj in delovnih izmen 

Število in dolžina odmorov 

Nadure 

Spremenljivi stroški voznikov 

Vožnje in razvozi Začetne in končne lokacije voženj 

Začetni časi voženj 

Uravnoteženost tovora 

Vsebovanost odsekov iste kategorije/prioritete v zankah 

Delež voženj nižje kategorije/prioritete v zankah s pretežno 

odseki višje kategorije 

Število alteracij med posipavanjem in jalovim hodom 

Povezanost podgrafa, opredeljenega s planom 

Omejenost voženj na plan 

Omejitve za obračanje 

Način vožnje (preferirano zavijanje desno, čim več vožnje 

naravnost itd.)  

Cilji Minimizacija jalove vožnje in stalnih stroškov baz za vozila, 

skladišča/nalagališča in odlagališča 

Minimizacija velikosti voznega parka 

Minimizacija časa izvedbe 

Minimizacija alteracije med jalovo in delovno vožnjo pri 

posipavanju 

Minimizacija kršenja dodatnih omejitev 

Vir: Perrier, Langevin in Cambell 2007a, 216, in 2007b, 263 (združeno iz tabel dveh člankov iz serije 

za posipavanje, pluženje in odvoz). 

Omenjeni avtorji v seriji člankov podajo širok pregled nad optimizacijskimi algoritmi za 

reševanje različnih optimizacijskih problemov. Na koncu zaključijo, da hevristični pristopi 

zaradi fleksibilnosti obetajo največ, a da v času objave zadnjega članka (2007b) pristopi še 

niso bili praktično uporabni. Zaključijo s sklepom, da so potrebne še nadaljnje raziskave. Upe 

polagajo na nove tehnologije za realnočasno sledenje in intervencije ter zaključijo, da je to 

področje še polno znanstvenih in tehnoloških izzivov. Serija člankov je s teoretskega vidika 

modeliranja zimske službe zelo pomembna kot nabor ključnih konceptov za pristop k 

učinkovitemu modeliranju in upravljanju zimske službe. Raziskavo v tej doktorski disertaciji 

lahko umestimo kot bolj konkretizirano nadaljevanje določenih modelov podproblemov iz 

omenjene serije člankov, ki pa so zato bolj realistični, bliže dejanskemu stanju na terenu in 

imajo dejanski potencial konkretne in neposredne uvedbe v prakso.  

V članku (Perrier, Langevin in Cambell 2008) ista trojica avtorjev uporabi algoritme iz 

matematičnega programiranja za določitev sektorjev (plužnih planov) in lokacij za odvoz na 
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konkretnem primeru mesta Montreal. Na podlagi konkretnih podatkov ugotovijo, da obstajajo 

velike možnosti za izboljšavo, ne navedejo pa, ali so bile rešitve dejansko uporabljene. Na 

koncu članka navedejo možnosti in usmeritve za nadaljnje raziskave. Model v tem članku se 

ne nanaša na primerjavo s konkretno izvedenimi plužnimi akcijami, temveč glede na 

obstoječe sektorje.  

Salim idr. (2002) v raziskovalnem poročilu predstavijo konkreten sistem za podporo 

odločanju delovanja zimske službe, ki je konceptualno podoben modelu, ki ga obravnavamo. 

V modelu s pomočjo GIS-podatkov o cestnem omrežju in podatkov o plužnih planih 

poskušajo minimizirati skupno dolžino voženj na konkretnem območju v državi Iowa, ZDA. 

Pri tem upoštevajo tudi vremenske razmere. Avtorji poročajo, da v času objave potekajo 

promocijske aktivnosti s ciljem doseganja prenosa tehnologij v prakso, ne poročajo pa o 

morebitnih rezultatih neposredne uporabe. Tako lahko ugotovimo, da je predstavljen model še 

vedno preveč tvegan za realno vpeljavo. 

V podobnem poročilu Diwakar idr. (2010) obravnavajo metodologije za razporejanje virov pri 

delovanju zimske službe. Predstavijo modele za določanje strategij za razporeditev virov. 

Težišče raziskav, predstavljenih v poročilu, se osredotoča na določanje izmen, planiranje 

virov in določanje fleksibilnosti. Ti vidiki so za ekonomičnost zimske službe zelo pomembni 

z vidika izvajanja strategij. Poudarek raziskovalnega dela v doktorski disertaciji je na ureditvi 

podatkovnih virov, ki bodo omogočali zanesljivejše oblikovanje tovrstnih strategij. Avtorji 

ocenjujejo, da je področje raziskav v tem poročilu eno od pomembnejših za ekonomično 

izvajanje zimske službe, a le če se informacijsko uspe urediti podatkovne vire. Posledično so 

predstavljeni modeli tudi premalo realistični za konkretno vpeljavo. 

V raziskavi, ki so jo opravili Jang, Noble in Nemmers (2011) in je v zadnjih dveh odstavkih 

podobna navedenima raziskavama, so se lotili razvoja metodologije za optimizacijo zimske 

službe v okrožju St. Louisa, ZDA. V raziskavi so razvili hevristične algoritme za podporo 

planiranju tako razporeditve vozil kot določanja plužnih planov. Osredotočajo se na 

minimizacijo dolžine vožnje po planu in posledično na minimizacijo dolžine jalovih 

kilometrov (tj. voženj, kjer se ne pluži). Pri tem so se poleg optimizacije planov lotili tudi 

prerazporejanja lokacij vozil (garaž, kjer so vozila v osnovi stacionirana). Za našo raziskavo 

razporejanje vozil v več baz ni pomembno, saj gre za zimsko službo v manjšem mestu. Od 

vseh raziskav v obstoječi literaturi je omenjena raziskava najbližje naši raziskavi. Kljub temu 

pa se moramo zavedati, da gre v raziskavi za nekoliko drugačen problem. Medtem ko se v 

naši raziskavi osredotočamo na občinske ceste, se v omenjeni raziskavi osredotočajo na 

regijske ceste in avtoceste v nekoliko večjem okrožju. Na občinskem nivoju gre za večje 

število manjših cest in ulic z veliko več posebnostmi in izjemami ter seveda kompleksnejšim 

omrežjem ulic, ki pa je sicer krajevno zgoščeno na manjšem območju. Časi izvedbe planov so 

v našem primeru nekaj ur, medtem ko so v prej omenjeni raziskavi časi krajši (1–2 uri). S tega 

vidika naša raziskava naslavlja kombinatorično in stohastično še težji problem, in to zaradi 
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večje stopnje nedeterminizma in večjega števila izjem. Tako kot v drugih tudi v tej raziskavi 

avtorji ugotovijo, da dosedanji način dela zimskih služb večinoma temelji na izkustveni 

normi, pri čemer se zimske službe zavedajo, da še obstaja veliko potencialov, katerih 

naslavljanje je zaradi velike informacijske intenzivnosti in kompleksnosti sistema zelo 

tvegano. Ustrezna informacijska podpora, ki vključuje zajemanje in obravnavo velikih količin 

podatkov, bo takšnim sistemom omogočila razvojne preboje. 

Model, ki je povezan z upoštevanjem realnočasnih informacij pri upravljanju izvajanja zimske 

službe, so predstavili Fu, Trudel in Kim (2009), in sicer ob upoštevanju vremenskih razmer 

ter tipov cestnih odsekov, ki se različno obnašajo v drugačnih vremenskih razmerah. Avtorji 

predstavijo model, ki določi plužne plane in razporeditve glede na vremenske razmere. Model 

je preverjen na realnih podatkih, ne pa tudi v praksi. Takšen model bi namreč zahteval 

satelitsko navigacijo, kar je tudi izziv v sistemu, obravnavanem v doktorski disertaciji. Iz 

upravljavskega vidika je tudi ta model še vedno premalo realističen. 

Raziskave na področju optimiranja voženj pri pluženju in posipavanju so zelo aktualne. O tem 

priča tudi objava Salazar-Aguilarja, Langevina in Laporta (2012), v kateri predstavijo 

optimizacijski problem in hevristično rešitev za problem sinhrone izvedbe celotnega področja, 

na katerem se pluženja izvajajo istočasno in minimiziramo najdaljšo vožnjo. Rezultat 

optimizacije so plužni plani in predlagane vožnje po njih. Avtorji algoritem evalvirajo na 

konkretnih podatkih. Model v članku je sicer bolj splošen, kot smo si ga zastavili v naši 

raziskavi, v kateri pa se spreminjanja obstoječih planov nismo lotevali. Po drugi strani pa je ta 

model zelo podoben modelu, ki ga uporabljamo za simulacijo intervencij. V doktorski 

disertaciji je poudarek na informacijski obvladljivosti planov, in to tudi v primeru, če pride do 

izpada informacijske podpore. V takem primeru morajo biti vozniki sposobni avtonomno 

izvajati obstoječe plužne in posipne plane, za katere so bili usposobljeni. Ideja za nadaljevanje 

raziskave, predstavljene v doktorski disertaciji, je, da bi se izvedbo akcij podprlo s pomočjo 

realnočasne navigacije v kombinaciji z GPS-sledenjem. Uporabo tovrstne tehnologije zahteva 

tudi model v raziskavi omenjenih avtorjev. Avtorji raziskave ne poročajo o empirični potrditvi 

modela. 

Zelo aktualna je tudi objava Monroyja, Amaye in Langevina (2012), ki se osredotoča na 

optimizacijski problem učinkovitega optimalnega pregledovanja cestnega omrežja, ki ima v 

okviru delovanja obravnavanega podjetja potencialne aplikacije pri delovanju pregledniške 

službe, možno pa ga je uporabiti v nekaterih primerih rednejše in bolj periodične obravnave v 

času izvajanja zimske službe. Model v članku je demonstrativno uporabljen na realnih 

podatkih in je tudi evalviran. Ni pa evalviran glede na podatke izvedbe v težkih razmerah 

delovanja zimske službe. Zanimivo objavo predstavlja tudi delo Usmana, Fuja in Miranda-

Morene (2012), ki v obliki modela proučujejo vpliv izvajanja zimske službe na varnost v 

cestnem prometu. 

Hevristični pristop za izračun plužnih planov oziroma plužnih sektorjev sta predstavila tudi 
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Carlsson in Ye (2009). Pri tem gre za pomemben vidik optimizacije, ki glede na razporeditev 

sektorjev določi osnovne pogoje izvedbe.  

Wilson, Dadie-Amoah in Zhang (2003) so se lotili razvoja simulacijskega modela za 

posamezen vnaprej določen plužni plan oziroma, če smo natančnejši, plužno pot (plan z 

zaporedjem izvedbe odsekov). Njihov pristop je prek natančnega kvalitativnega obravnavanja 

plužne poti in vremenskih razmer pripeljal do modela za izvedbo simulacije, katerega cilj je 

bil ugotoviti, kako bo potekalo pluženje v primeru danih vremenskih razmer. V raziskavi so 

se lotili tudi prediktivnega modeliranja možnih okvar vozil. Ocenjujemo, da bi bila ta 

raziskava pomembna z vidika statističnega bogatenja podatkov, povezanih z informacijami na 

terenu, ki bi omogočale robustnejše in predvidljivejše izvajanje zimske službe (npr. 

predvidevanje težav, natančnejši izračun trajanja voženj itd.). V raziskavi se osredotočajo na 

simulacijski model, ki naj bi odražal, kako naj bi pluženje po vnaprej določeni poti potekalo 

glede na zunanje pogoje. Ne ukvarjajo pa se s tem, kako bi bilo treba prirediti plužne poti, da 

bi bila izvedba učinkovitejša. 

Makro model za vrednotenje stroškov dela zimskih služb v regiji, ki naj bi omogočal regijsko 

primerljivost stroškov glede na vremenske razmere in posledično predstavljal model za 

podporo odločanju nacionalnim in regijskim upraviteljem pri določanju proračunov, je 

predstavljen v delu Shigeyukija idr. (2010). Model je pripravljen predvsem kot orodje za 

makro analizo stroškov, medsebojno primerjavo med regijami in izvajalci ter kot osnova za 

politike in strategije reduciranja stroškov. V modelu se izvedba vsakega izvajalca predstavi s 

krivuljo, ki določa relacijo med stroški odstranjevanja snega in kumulativnimi snežnimi 

padavinami. Bistvo modela je tako primerjanje parametrov krivulj med različnimi izvajalci. V 

raziskavi so uporabljeni dejanski podatki za izbrane regije na Japonskem. Z vidika teme, 

obravnavane v doktorski disertaciji, je ta model koristen tudi za primerjavo izvedbe med 

sezonami za enega izvajalca. A naveden model v resnici predstavlja le nekakšen kazalnik, h 

katerega optimizaciji je treba šele pristopiti. 

Na izvedbo logistike v zimski službi vpliva tudi ustrezna izbira dobrih praks pri uporabi 

sredstev za odmrzovanje. Cuelho idr. (2010) so se v svoji raziskavi lotili analize dobrih praks 

pri uporabi različnih sredstev za odmrzovanje. Raziskava ni neposredno pomembna za našo 

raziskavo, pomembno pa jo je izpostaviti zaradi dejstva, da bodo spremembe tehnologij in 

praks pri sredstvih za odmrzovanje stalno vplivale na pogoje v logističnih sistemih zimskih 

služb. Prav zato so tudi z vidika optimizacij plužnih planov pomembni fleksibilni sistemi za 

optimizacijo in podporo odločanju. Tudi zaradi tega je del naše raziskave usmerjen v 

raziskavo potencialov fleksibilne optimizacije, tj. v izvedbo akcij v primeru intervencij (npr. 

izpada vozila), glede na vremenske razmere itd. Dejansko se je torej treba zavedati, da bi 

morala biti zimska služba dovolj fleksibilna, da bi lahko ustrezno in z obvladovanjem tveganj 

reagirala glede na specifične okoliščine (intervencije, različne vremenske razmere itd.). 

Fleksibilnost je nujno povezana z dobrimi komunikacijskimi povezavami in realnočasno 
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izmenjavo podatkov (tako zajem podatkov na senzorjih v vozilu in statusih, ki jih določa 

voznik na osnovi ocen stanja na terenu, kot tudi možnost učinkovite navigacije vozila iz 

nadzornega centra). Trenutno je ključna ovira za (r)evolucijo v zimskih službah še vedno 

relativno nezanesljiva in počasna komunikacijska povezava, ki pa postaja z večanjem 

kakovosti 3G-omrežja vedno manj pomembna. Ocenimo lahko, da smo na pragu tehnološke 

revolucije v upravljanju zimskih služb, zato je naša raziskava še toliko bolj pomembna. 

Upoštevanje vremenskih podatkov in s tem povezanih dobrih praks prav tako predstavlja 

pomembno komponento dela zimskih služb. Na tem mestu lahko navedemo zelo aktualno 

raziskavo Perkinsa idr. (2012), ki predstavlja pregled dobrih praks glede odziva zimskih služb 

v odvisnosti od vremenskih razmer v zvezni državi Teksas, ZDA. V naši raziskavi 

izpostavljamo pomen upoštevanja vremenskih razmer pri odločanju za akcije, a jih v trenutni 

model zaradi kompleksnosti in posledične trenutne tehnološke nezmožnosti obvladovanja 

nismo vključili. Obvladovanje te kompleksnosti še vedno temelji na izkustveni normi, kjer so 

za primer različnih vremenskih razmer možni različni odzivi v okviru različnih tipov akcij 

(npr. posip na kritičnih lokacijah, posipavanje proti zamrzovanju, pluženje s posipavanjem, 

pluženje s sprotnim odvozom itd.). Integracija vremenskih razmer v model odločanja in 

realnočasna obravnava podatkov na terenu spadata v področje predikcije in bosta v 

prihodnosti pomembni komponenti znanstvenih in tehnoloških izzivov zimskih služb.   

Po obširnem pregledu literature lahko zaključimo, da v literaturi nismo zasledili primera 

raziskave, v kateri bi izvedli primerjavo dejanskih akcij na terenu (zajetih prek GPS-signalov) 

z optimizacijskimi modeli na primeru zimske službe znotraj manjšega mesta in na podlagi 

tega jasno določili potencial za možnosti izboljšav pri reorganizaciji izvedbe obstoječih 

plužnih planov, pri čemer upoštevamo, da morajo biti tveganja pri uvedbi sprememb 

minimalna in obvladljiva. Večina raziskav se osredotoča na modele, ki sicer obljubljajo velike 

prihranke, a je razkorak med trenutnim in predlaganim stanjem prevelik, da bi bila tveganja 

obvladljiva. Za takšne raziskave je tako značilno, da še kar nekaj časa ostanejo zgolj na 

teoretskem nivoju – vse dokler informacijsko-komunikacijske tehnologije ne omogočijo 

boljšega obvladovanja tveganj pri vpeljavi. Veliko raziskav se osredotoča na optimizacije na 

nivoju upravljavcev regionalnih cest in avtocest, kjer so omrežja lokacijsko bolj razpršena in 

zato manj kompleksna in predvidljivejša. Namen naše raziskave je bil med drugim tudi ta, da 

se lotimo podproblema v logističnem sistemu, ki ga lahko obvladljivo obdelamo in vpeljemo 

rešitve v prakso. Brez tesnega interdisciplinarnega sodelovanja s strokovnjaki na področju 

informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij so takšne raziskave in uvedbe tehnologij 

praktično nemogoče. Po pregledu literature lahko ugotovimo, da gre pri naši raziskavi za 

korak v pravo smer pri reševanju konkretnih odprtih problemov delovanja manjših mestnih 

zimskih služb, razvoja in vpeljave osnovnih integriranih informacijskih rešitev, določitve 

obvladljivih sprememb in potenciala za izboljšave ter vpeljavo izboljšav.  
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Optimiranje delovanja zimske je torej službe široko in zanimivo področje, kjer je še veliko 

izzivov, hkrati pa jih je bilo veliko tudi že naslovljenih s teoretičnimi modeli. Računalniška 

tehnologija v letu 2012 že omogoča uvajanje takih modelov v prakso, predvidevamo pa, da se 

bodo uvajali postopoma, in sicer na način, da se zagotovita čim večja zanesljivost in 

robustnost izvedbe. Gre namreč za operacije v težkih razmerah, zato zaradi pričakovanj 

javnosti pri uvajanju ne sme priti do nepopravljivih napak. 
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6 ORGANIZIRANOST LOGISTIČNIH PROCESOV OBRAVNAVANEGA 

PODJETJA 

V doktorski disertaciji se osredotočamo na delovanje zimske službe obravnavanega podjetja. 

Zimska služba pri obravnavanem podjetju skrbi za pluženje in posipavanje cest v zimskem 

času. Podjetje je koncesijo za izvajanje zimske službe pridobilo od lokalne skupnosti. Naloge 

podjetja kot izvajalca so organizacija, izvajanje in koordinacija vseh del v zimski službi. Del 

opravil zimske službe izvajalec izvede s pomočjo podizvajalcev, ki jih je dolžan nadzirati. 

Obveze izvajalca vključujejo: 

- vzpostavljanje prevoznosti javnih cest v zimskih razmerah (pluženje cest in posipavanje 

cest proti poledici) v skladu s pozitivno prometno zakonodajo; 

- izvajanje izrednih prevozov, za katere po zakonu ni potrebno dovoljenje; 

- obveščanje javnosti o poteku aktivnosti in drugih važnejših informacijah. 

V okviru navedenih obvez mora izvajalec poskrbeti za organizacijo del zimske službe in jih 

voditi, izvajati, nadzirati kakovost izvedbe ter koordinirati. Jasno mora določiti pristojnosti 

izvajalcev in podizvajalcev ter določiti obseg pripravljalnih del. V okviru pripravljalnih del 

mora določiti trase in dolžine pločnikov, trgov in con za pešce, na katerih bo izvajal dela 

zimske službe. Izdelati mora razpored mehanizacije, opreme, materiala za posip in delavcev 

za izvajanje nalog zimske službe. Prav tako mora izdelati seznam dežurstev, pristojnosti in 

stopnje pripravljenosti ter razporediti delovne skupine. Izdelati mora natančen načrt posipanja 

proti poledici in načrt odstranjevanja snega.  

Obseg dela zimske službe vključuje: 

- posip cest, ulic, trgov in pločnikov (strojno in ročno); 

- pluženje cest, ulic, trgov in pločnikov; 

- čiščenje kolesarskih stez; 

- čiščenje avtobusnih postajališč; 

- čiščenje požiralnikov; 

- odvoz snega po potrebi; 

- postavitev ustrezne prometne signalizacije in obcestnih kolov. 

Izvajalec mora poskrbeti za evidenco izvajanja zimske službe, ki vključuje: 

- ime dežurnega delovodje; 

- vremensko stanje (oblačno, sneženje, dež, sončno; to vključuje tudi meteorološke 

parametre, kot sta temperatura in vlažnost zraka); 

- število in vrsto uporabljenih vozil oziroma mehanizacije, vključno z GPS-sledenjem; 

- čase začetka in konca posameznih del/akcij (pluženje, posip, odvoz snega in čiščenje 

snega); 

- sporočila s terena, povezana z zimsko službo; 

- oceno porabljene količine posipnega materiala in tekočine; 
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- sporočila centra za obveščanje, policije, uprave za notranje zadeve, komunalne in cestne 

inšpekcije ter drugih. 

Sezona delovanja zimske službe se običajno začne 15. novembra in konča 15. marca. Pluženje 

in posipavanje se izvajata z voznim parkom v lasti obravnavanega podjetja ter z vozili 

kooperantov. 

 

Slika 6: Organigram zimske službe obravnavanega podjetja 

Vir: Interna dokumentacija obravnavanega podjetja. 

Na sliki 6 je prikazan organigram dela zimske službe. Naročnik izvedbe komunicira z 

obravnavanim podjetjem prek Urada za komunalo, promet, okolje in prostor v sodelovanju z 

mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi. Pred sezono zimske službe z njimi uskladi plan 

izvedbe zimske službe. Na obravnavanem podjetju je za izvajanje zimske službe operativno  

odgovoren vodja zimske službe, kateremu podrejeni in odgovorni so posamezni dežurni 

vodje. Delo se nato deli v posamezne delovne skupine, v okviru katerih sklope dela vodijo 

izvršni delovodje. Za vozni park je odgovoren vodja mehanizacije zimske službe. Aktivnosti 

zimske službe izvajajo izvajalci (notranji in podizvajalci). Podizvajalci samostojno skrbijo za 

obračun opravljenega dela, ki ga nato predajo strokovnim službam obravnavanega podjetja. 
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6.1 Vozni park 

Vozni park vozil v lasti obravnavanega podjetja, namenjen opravljanju del v zimski službi, 

šteje šestnajst vozil z dodeljenimi plužnimi plani, šest rezervnih vozil in devet traktorjev z 

dodeljenimi plani za pločnike. Na voljo so še trije stroji za nakladanje in čiščenje snega 

znamke ICB. 

Preglednica 3: Vozila v lasti obravnavanega podjetja z dodelitvijo plužnih in posipnih 

planov 

Oznaka 

vozila 

Opis vozila Dodeljeni 

plužni plani 

Kapaciteta 

bunkerja 

(m³) 

Poraba 

goriva na 

100 km 

Kapaciteta 

solnice (l) 

784 UNIMOG, KUPPER 

WEISSER STA 95 

1 1,7 43 750 

799 MAN, KUPPER WEISSER 

STA HD 

2 1,7 45 750 

362 UNIMOG, RASCO SOLID 

X 2.0 

4 2 43 800 

801 UNIMOG, GMEINER - 

SAMO MEŠANICA S 

KRIPE 

5 2 43 0 

807 MAN, KUPPER WEISSER 

STA HD 

6 4 46 2200 

800 MAN, KUPPER WEISSER 

STA HD 

8 1,7 31 750 

504 UNIMOG, KUPPER 

WEISSER STA 95 

9 1,7 45 750 

803 MAN, BOSCHUNG STA 96 10 6 45 2000 

816 MAN, RASCO SOLID T4.0 11 4 46 1940 

804 MAN 12    

794 MERCEDES 609, RASCO 

JUNIOR 1.0 

13 1 22 0 

771 MAN, RASCO JUNIOR 1.0 14 1 22 0 

793 MAN, RASCO SOLID T6.0 15 6 46 2400 

805 MAN, KUPPER WEISSER 

STA 95 

16 4 30 2000 

772 MAN, RASCO SOLID T6.0 17 6 46 0 

791 UNIMOG, GMEINER STA 

1800 

32 1,8 43 860 

Vir: Interna dokumentacija obravnavanega podjetja. 

Po potrebi v aktivnostih pluženja in posipavanja sodeluje še devetnajst podizvajalcev, ki 

imajo fiksno dodeljen en ali več plužnih in posipnih planov, ki jih izvajajo s pomočjo enega 
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ali več plužnih oziroma posipnih vozil. Delo podizvajalcev se obračunava glede na opravljene 

ure in izvedbo voženj, ki se ovrednotijo prek analize GPS-sledi. Kakovost izvedbe se 

ugotavlja z občasnim naključnim pregledom na terenu. Glede potreb po posipavanju se 

kooperanti odločajo avtonomno, kar potencialno odpira prostor za nepotrebne izhode na teren 

(podizvajalec v želji po večjem zaslužku neustrezno oceni, da je treba posipavati, čeprav 

vremenske razmere tega še ne zahtevajo). V trenutnih razmerah je dokazovanje nepotrebnosti 

izhoda zelo oteženo, zato se v prihodnosti predvideva vzpostavitev sistema, ki bi omogočal 

tovrsten nadzor. Vsa vozila so že zdaj opremljena z GPS-sledilniki. Vožnje vozil je možno 

prek računalniške aplikacije tudi analizirati (hitrosti, točke postankov, obiskani cestni odseki, 

čas trajanja). 

Preglednica 3 prikazuje podatke o voznem parku vozil v lasti obravnavanega podjetja. Iz 

podatkov, navedenih v preglednici, lahko izračunamo, da je povprečna poraba goriva vozil 

podjetja, ki so vključena v opravljanje zimske službe, na 100 kilometrov okoli 37,25 litra. Ob 

naraščajočih cenah goriva je optimalna raba goriva pomembna komponenta obvladovanja 

stroškov notranjega transporta in hkrati pomembna sestavina okoljevarstvenega vidika. 

6.2 Plužni in posipni plani za cestišča in pločnike 

Posamezen (plužni ali posipni) plan je nabor cestnih odsekov. Cestni odseki so razdeljeni na 

dve prioriteti za pluženje in tri prioritete za posipavanje. Prednost pri obravnavi (pluženju 

oziroma posipavanju) imajo odseki znotraj plana s prioriteto ena in morajo biti spluženi 

(obravnavani), preden se lotimo odsekov s prioriteto dve.  

Plužni in posipni plani naj bi se čim bolj ujemali, saj večina vozil ob pluženju hkrati tudi 

posipava. Zaradi različnih tipov cestišča (asfalt, makadam, tlakovanje itd.) je potreben 

različen posipni material (sol, pesek, vlažena sol itd.), zato so plužni plani nekoliko drugačni. 

Poleg plužnih in posipnih planov obstajajo še ločeni plani za čiščenje pločnikov. Površine za 

pločnike so razdeljene na tiste za ročno čiščenje in tiste za strojno čiščenje. V okviru 

raziskave se osredotočamo predvsem na optimizacijo pluženja, torej na plužne plane.  

Težnja je, da naj se različni plužni plani ne bi prekrivali. Zaradi lažjega informacijskega 

obvladovanja plužni plani tipično vsebujejo cestne odseke, ki so si geografsko blizu 

(zagotavljanje kompaktne razporeditve). Posamezen plužni plan je dodeljen specifičnemu 

vozilu in je tudi oblikovan glede na specifike, zmožnosti in omejitve vozila. Tako imajo 

zmogljivejša in večja vozila dodeljene večje/širše cestne odseke ter praviloma nimajo 

dodeljenih ozkih ulic, kjer bi imela težave z obračanjem. Obratno so manj zmogljivim in 

manjšim vozilom dodeljeni plani, ki so sestavljeni iz manjših/ožjih ulic in cest. Poleg vozil, ki 

imajo dodeljene plane, so na voljo še rezervna vozila, ki so bodisi ekvivalent že dodeljenim 

vozilom bodisi podobnih zmogljivosti in karakteristik. 
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Slika 7: Plužni plan 1 s prioritetami (prva prioriteta je prikazana črtkano) 

 

Slika 8: Plužni plani na delu mesta  

Kar se tiče voznega parka v lasti obravnavanega podjetja, po večini velja, da določeno vozilo 

upravljata dva voznika v izmenah. Vozniki temeljito poznajo dodeljene plužne plane. V ta 

namen pred sezono izvajajo poskusne obhode v okviru usposabljanj. Usposabljanje za 
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specifičen plan do neke mere omogoča obvladovanje kompleksnosti in avtonomnost izvedbe, 

da pa bi dosegli določen nivo fleksibilnosti, morajo vozniki obvladovati še kakšen drugi plan. 

Osnovna enota plana je cestni odsek. Posamezen cestni odsek je v okviru izvedbe plužnega 

plana (v okviru akcije) treba obravnavati (tj. plužiti oziroma posipavati) enkrat ali večkrat, 

odvisno od števila pasov in smeri (npr. dva pasova v eni smeri in en pas v drugi). V idealnem 

primeru naj bi se v akciji obravnavalo vsak cestni odsek tolikokrat, kot je navedeno v planu 

(tudi glede na smer in število pasov). V praksi pa lahko prihaja do naslednjih odstopanj ali 

posebnosti: 

- zaradi obilnejših snežnih padavin je treba odseke prve prioritete večkrat splužiti, preden 

so obdelani odseki druge prioritete; 

- določenih odsekov ni možno obdelati zaradi ovir (neustrezno parkirana vozila občanov, 

nesreče itd.); 

- določeni odseki (predvsem druge prioritete in manj pomembni) se v določenih akcijah ne 

obravnavajo zaradi različnih razlogov (ovire, preveč dela na drugih odsekih, šum v 

komunikaciji itd.). 

V spodnji preglednici je podan pregled nad plužnimi plani, ki jih izvaja zimska služba 

obravnavanega podjetja. 

Preglednica 4: Plužni plani s podatki 

Št. plana Naziv plana Dolžina* (km) Površina (m²) 

1 KAMNICA–KOROŠKA VRATA   16,2          88.968 

2 KOROŠKA VRATA–RIBNIŠKO SELO   17,3           85.244 

3 PEKEL   13,5           38.457 

4 MB GRAD   14,2        106.178 

5 KRČEVINA–MELJSKI HRIB – MALEČNIK   20,2 85.052 

6 TABOR SEVER   24,5         137.634 

7 STUDENCI–KAMNICA   29,6         150.052 

8 POBREŽJE–ZRKOVCI   23,3           93.395 

9 ROŽNA DOLINA   19,9           94.980 

10 PRIMAR   25,5         223.741 

11 PRIMAR 2   29,2         259.667   

12 TABOR–RAZVANJE   22,7         147.623 

13 TABOR JUG–ROŽNA DOLINA   21,4         104.816 

14 POBREŽJE–OZKE ULICE   24,1         116.435 

15 TEZNO–DOGOŠE   26,8         160.713 

16 TEZNO   26,8         133.769   

17 ROŽNA DOLINA–LIMBUŠ 20,6 98.107

18 OZKE ULICE TEZNO–DOGOŠE   18,8          71.410 

19 RAZVANJE   13,6           40.517 

20 OZKE ULICE STUDENCI–RADVANJE     9,1           31.783 

nadaljevanje na naslednji strani 
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Št. plana Naziv plana Dolžina* (km) Površina (m²) 

21 ROŽMAN   10,0           33.822 

22 LAZNICA–POTOČNIK   16,7           49.437 

23 LIMBUŠ–PEKRE–ČREŠNAR       0,9         3.365 

24 LIMBUŠ–HRASTJE–KREMLJAK   16,9           58.679 

25 BRESTERNICA–BRUS   31,4           97.593 

26 BRESTERNICA–GRADIŠNIK   12,9           38.736 

27 KAMNICA–DOBAJ   17,9           62.772 

28 KAMNICA–MATIČIČ   23,0           69.682 

29 BRESTERNICA–GRUŠOVNIK   13,0           31.565 

30 BRESTERNICA–ROBIČ   13,0           40.930 

31 BRESTERNICA–ČEPE     7,1           19.203 

32 MALEČNIK   20,7           73.527 

33 MALEČNIK 5     4,9           15.190 

34 MALEČNIK 1     5,2           14.330 

35 MALEČNIK 2   12,1           33.923 

36 MALEČNIK 3   12,8           36.724 

37 BRESTERNICA–GRACE   15,1           31.841 

38 BRESTERNICA–FIKE   13,0           34.266 

39 MELJSKI HRIB   21.491           80.828 

40 BRESTERNICA–VERDONIK     8.276           21.569 

41 OZKE ULICE TABOR–TEZNO     4.449           17.304 

42 MALEČNIK 4   22.123           66.145 

43 KAMNICA–JAGODIČ   22.385           64.581 

* Dolžina planov je podana kot dolžina cestnih odsekov, ki tvorijo plan. Ker morajo vozila večinoma 

plužiti posamezne odseke večkrat v različnih smereh, je dejanska dolžina izvedbe plana večja. 

Vir: Interna dokumentacija obravnavanega podjetja. 
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7 KONCEPTUALNI MODEL ZA PODPORO ODLOČANJU PRI IZVAJANJU 

ZIMSKE SLUŽBE  

Zimska služba predstavlja 15–20 % prihodkov obravnavanega podjetja, ki ima koncesijo za 

njeno izvajanje za daljše časovno obdobje. Zaradi neposrednega izvajanja službe na terenu v 

težkih razmerah so nadzor nad izvedbo, čas izvedbe in povezani stroški za obravnavano 

podjetje izjemnega pomena. Prav tako je čim bolj natančen nadzor nad izvedbo in porabo 

materiala ključnega pomena za zmanjševanje vplivov na okolje, kar skupaj s povečanjem 

okoljske ozaveščenosti in z zaostritvijo zakonodaje postaja vedno pomembnejša komponenta 

tovrstnih poslovnih sistemov. Hkrati mora podjetje razmišljati tudi poslovno ter omogočiti 

stabilno in obvladljivo infrastrukturo za potencialno širitev dejavnosti. To vključuje tako 

geografsko širitev s širjenjem področja dela zimske službe na druge občine kot tudi izvajanje 

dejavnosti zimske službe za druge (zasebne) naročnike, kot so, na primer, posamezniki, 

trgovski centri, podjetja itd. 

Druge dejavnosti podjetja vključujejo upravljanje in vzdrževanje cestnega omrežja, 

razsvetljave ter določene gradbene in komunalne storitve. Pri konceptualnem modelu je zato 

smiselno imeti pred sabo širšo sliko aktivnosti podjetja in potencialne vizije za nadaljnji 

razvoj v prihodnosti. 

Konceptualni model za podporo odločanju vključuje učinkovito informatizacijo 

infrastrukture, procesov in virov v podjetju. Učinkovita informatizacija vključuje: 

- hranjenje vseh podatkovnih virov na eni lokaciji, in sicer v za arhiviranje in nadaljnjo 

obravnavo primerni digitalni obliki; 

- integracijo kontinuiranega zajema podatkovnih virov iz raznih storitev (poslovni 

informacijski sistem, sistem za sledenje vozil, GIS-podatkovna zbirka, podatki o 

procesih, podatki o kadrih itd.) na centralno lokacijo; 

- zmogljiv sistem za analitiko; 

- zmogljiv sistem za optimiranje; 

- zmogljiv sistem za realnočasno vizualizacijo podatkov in poročanje. 

Tak informacijski sistem je osnova za vzpostavitev nadzornega centra, ki bo v stilu paradigme 

»smart city« omogočal nadzor nad celotno infrastrukturo mesta v sodelovanju z drugimi 

javnimi službami. 

V okviru naše raziskave je bil konceptualni model za podporo odločanju zastavljen za zimsko 

službo in je tudi prototipno informacijsko podprt glede na zgoraj navedene zahteve. Raziskave 

v podjetju, ki so potekale pod vodstvom avtorja doktorske disertacije, so pripeljale do 

integracije GIS-podatkovne zbirke, infrastrukture za sledenje prek GPS-a in infrastrukture za 

planiranje ter na podlagi usmeritev tudi razvoja orodij za analitiko izvajanja plužnih planov, 

optimizacijo, realnočasno vizualizacijo in poročanje. Tako je bil vzpostavljen model za 

nadzor izvajanja zimske službe, ki bo v realnih razmerah preizkušen v sezoni 2012/2013.  
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Potencialna vprašanja, ki zanimajo vodstvo obravnavanega podjetja ter so ključna za sprotno 

in dolgoročno izvajanje zimske službe, so naslednja: 

- Kako učinkovita je trenutna izvedba plužnih planov in za koliko bi jo lahko izboljšali z 

uporabo optimizacij? 

- Ali lahko z razporeditvijo lokacij za nalaganje soli na vozila dosežemo izboljšave in 

kakšne? 

- Kako bi lahko učinkoviteje izvajali intervencije? 

- Kako učinkovit je odvoz snega in kakšni so potenciali za izboljšave? 

- Ali bi lahko izboljšali razporeditev plužnih planov? 

- Ali je možno izvesti zimsko službo z manj vozili (manj plani) in kakšna so tveganja? 

- Kako identificirati neučinkovitosti v procesih dela delavcev in voznikov v zimski službi? 

- Kako čim učinkoviteje uporabiti meteorološke podatke s ciljem zmanjševanja števila 

nepotrebnih odhodov na teren oziroma izvajanja nepotrebnih akcij posipavanja? 

- Kako čim učinkoviteje komunicirati z javnostmi v času težkih razmer na cesti? 

Seznam bi lahko še nadaljevali. Naslavljanje vseh vprašanj z modeli za podporo odločanju je 

obsežen projekt, ki se bo najverjetneje kontinuirano izvajal v prihodnosti. V okviru doktorske 

disertacije se posvečamo predvsem prvim trem točkam, druge pa predstavljajo izzive za 

prihodnost. Razviti in uporabljeni so bili trije modeli: 

- model za analizo in ocenjevanje učinkovitosti posameznih akcij vozil na plužnih planih; 

- model za določanje ocene prihrankov pri postavitvi novih in alternativnih lokacij za 

nalaganje posipnega materiala; 

- model za izvedbo intervencij. 

Modeli so zahtevali vzpostavitev ustrezne informacijske infrastrukture, kar je bil eden od 

največjih vložkov in kar bo bistveno olajšalo razvoj novih modelov za nadzor in podporo 

odločanju v prihodnosti.  
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8 ZASNOVA RAZISKAVE 

Z vidika uporabnosti rezultatov raziskave je treba slednjo skrbno zasnovati, kar vključuje 

opredelitev predmeta proučevanja, identifikacijo namenov in ciljev ter postavitev temeljne 

teze in hipotez.  

Osnovni cilj raziskave je bil dokazati hipoteze in s tem potrditi temeljno tezo, ob tem pa v 

prihodnosti na osnovi obstoječih podatkovnih virov in izsledkov nadgraditi model za nadzor 

operacij v sistemu ter zasnovati odločitveni model za upravljanje logističnih procesov, 

povezanih s prometnimi tokovi in uporabo virov pri delovanju zimske službe podjetja. 

Osnovni cilj smo dosegli prek analize obstoječega logističnega sistema, uporabe s sistemom 

povezanih podatkovnih zbirk, proučevanja delovnih procesov, podatkovnih tokov in razvozne 

mreže. Omenjena modela smo v okviru raziskave ob sodelovanju strokovnjakov s področja 

informatike podprli s programskimi orodji, ki tvorijo prototipno programsko opremo za 

potrebe raziskav. S pomočjo teh orodij smo ob uporabi analitičnih in statističnih metod izvedli 

analize na modelnih podproblemih. V podpoglavju 8.1 se tako posvetimo opredelitvi 

predmeta proučevanja. Namen in cilji raziskave so bili podrobneje predstavljeni v uvodnem 

delu doktorske disertacije, natančneje v podpoglavju 1.2, temeljna teza in hipoteze pa v 

podpoglavju 1.3. 

8.1 Opredelitev predmeta proučevanja 

Predmet proučevanja raziskave je relativno velik in zapleten logistični sistem zimske službe 

obravnavanega podjetja, ki temelji na osnovi podatkov iz preteklih akcij zimske službe v 

mesecu februarju 2012. Zimska služba je logistični sistem, ki deluje v izrednih razmerah in v 

katerem je realnočasno posredovanje (intervencija) stalnica. Da bi lahko kakovostno pristopili 

k proučevanju sistema, so bili potrebni kakovostni podatkovni viri, ki pa jih je bilo treba tudi 

prečistiti in prilagoditi. Pri proučevanju smo uporabili: 

- GIS-podatke iz geodetske službe podjetja za namen vzpostavitve kakovostnega in 

verodostojnega informacijskega modela cestnega omrežja; 

- podatke GPS-sledi o aktivnostih vozil zimske službe v obravnavanem obdobju; 

- plane zimske službe (plužne, posipne itd.) in s tem povezano dokumentacijo; 

- dokumentacijo o izvedenih akcijah zimske službe v mesecu februarju 2012; 

- dokumentacijo o procesih in vedenju udeležencev. 

Poleg kakovostnih podatkov je za njihovo obdelavo potrebna kakovostna informacijska 

podpora s strani strokovnjakov s področja informatike. Ti so glede na usmeritve raziskave 

sproti implementirali različna programska orodja, ki so omogočila obdelavo podatkov, 

izvedbo analiz in optimizacij ter pripravo podatkov v prezentacijski obliki (vizualizacije, 

preglednice itd.). Orodja so omogočila dokazovanje hipotez in temeljne teze z veliko 

gotovostjo.  
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8.2 Potek raziskave in metoda zbiranja primarnih podatkov 

Na začetku empiričnega dela smo najprej izvedli načrt raziskave, ki je vključeval: 

- spoznavanje s procesi zimske službe (pregled ustrezne dokumentacije, pogovori z 

vključenimi v procese); 

- pridobitev pomembnih podatkovnih virov (GIS, GPS, druga dokumentacija in viri); 

- osnovna obdelava podatkovnih virov (vzpostavitev modela cestnega omrežja, projiciranje 

GPS-vzorcev na omrežje, obdelava voženj); 

- implementacija programskih orodij za informacijsko podporo raziskavi s strani 

strokovnjakov s področja informatike (optimizacijski algoritmi, vizualizacije in 

poročanje); 

- izvedba analiz, sprotno nadgrajevanje programskih orodij (preizkušanje in vrednotenje 

scenarijev, kritična obdelava rezultatov itd.); 

- utemeljitev hipotez in posledično potrditev temeljne teze na podlagi rezultatov analiz. 

Dokazovanje hipotez smo najprej izvedli prek identifikacije ključnih procesov. Sledilo je 

njihovo ovrednotenje prek izbranih kazalnikov. Identificirane so bile možnosti za izboljšave 

in izvedena je bila ustrezna informacijska podpora. Po temeljiti analizi podatkovnih virov je  

bilo ugotovljeno, da lahko s pomočjo podatkov v obliki digitalnih zemljevidov (povezanost 

omrežja, razdalje, usmerjenost), plužnih planov (odseki za pluženje, število zahtevanih 

pluženj v posamezni smeri) in GPS-sledi vozil relativno kredibilno izvedemo kvantitativno 

analizo učinkovitosti pluženja planov. Prek simulacij smo kar se da kredibilno ovrednotili 

potenciale za optimizacijo. To smo izvedli prek naslednjih korakov: 

- obravnava učinkovitosti izvedbe izbranih reprezentativnih akcij pluženja zimske službe 

obravnavanega podjetja glede na predlagani model, ki je bil s strani sodelujočih 

informatikov tudi prototipno implementiran; 

- optimizacija izbranih reprezentativnih akcij z uporabo hevrističnih algoritmov in ocena 

potencialov za izboljšanje delovanja službe (ocena količine jalove vožnje); 

- kvalitativna analiza prednosti centralnega realnočasnega nadzora vozil prek sledenja z 

GPS-om in usmerjanja (analiza intervencij); 

- analiza potencialov za zmanjševanje mrtvega hoda vozil pri alternativni postavitvi silosov 

za nalaganje posipnega materiala; 

- kvalitativna analiza potenciala hevrističnih optimizacijskih algoritmov pri intervencijah. 

Z rezultati smo tako dobili dovolj kredibilno oceno, ki jo bo možno dodatno preveriti v praksi 

v naslednjih plužnih sezonah. 
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8.3 Uporabljene metode 

Za potrebe obvladovanja uporabljenih podatkovnih virov smo podatke organizirali v obliko 

podatkovne strukture grafa, ki je v podporni aplikaciji realizirana prek logične strukture 

(vozlišča, povezave), pri čemer imajo vsa vozlišča in povezave tudi grafično reprezentacijo na 

GIS-plasteh. Konkretno smo vozlišča predstavili s pomočjo točkovne GIS-plasti, povezave pa 

s pomočjo linijske GIS-plasti (angl. polyline). Vsaka povezava ima še množico atributov, ki 

izvirajo iz katastra in podatkovnih polj v GIS-podatkih, za potrebe uporabe planiranja zimske 

službe. Tako, na primer, ti atributi vsebujejo ime ulice, širino in dolžino cestnega odseka, tip 

cestišča, kategorizacijo ipd. Izvedli smo natančen pregled teh podatkov in jih s pomočjo nove 

podatkovne strukture grafa uredili ter dodali tako manjkajoče cestne odseke kot tudi 

manjkajoče in napačne atribute. 

Z vidika uporabe analitskih metod je pomembno vlogo igrala uporaba algoritma za projekcijo 

GPS-koordinat na strukturo cestnega omrežja (graf). Na ta način smo lahko določili, kateri 

cestni odseki so bili obiskani in kdaj. Ker GPS-podatki predstavljajo vzorce pozicij vozil v 

določenih časovnih točkah, ki pa zaradi (ne)natančnosti GPS-sistema pogosto variirajo tudi do 

nekaj deset metrov, so razvoj, preizkušanje in uglasitev algoritma na frekvenco GPS-vzorcev 

ter omrežje predstavljali kar velik zalogaj. Potencialni alternativni pristop, kjer bi lahko 

uporabili alternativne komercialne rešitve (npr. Teleatlas, NavteQ), se je zaradi cene in 

predvsem nefleksibilnosti izkazal za nesmiselnega (ni možno samostojno urejanje omrežja, ki 

ni dovolj natančno opisano za potrebe raziskave). Alternativa za prihodnost bi bila uporaba 

modela in podatkovne baze OpenStreet Maps, ki bi jo bilo treba dopolniti s podatki, ki so v 

lasti obravnavanega podjetja, kar pa bi negativno vplivalo na konkurenčnost podjetja. 

Za analizo konsistentnosti omrežij smo v začetni fazi uporabljali orodje za analizo omrežij, 

imenovano Pajek (de Nooy, Mrvar in Batagelj 2005), kasneje, ob ustrezni informacijski 

podpori, pa lastne algoritme. 

Obhode vozil v akcijah smo razdelili v zanke in analizirali izvedbo obravnave cestnih 

odsekov v posameznih zankah ali skupinah zank (akcijah). Razvita je bila množica kazalnikov 

za obravnavo zank in akcij glede na izvedbo planov ter tudi dva načina vizualizacije 

(pokritost in prevoženost).  

Druga pomembna komponenta, kar se tiče metodologije, je uporaba hevrističnih 

optimizacijskih algoritmov za reševanje znanega posplošenega problema kitajskega poštarja. 

Rezultati algoritmov so podani v obliki zank oziroma skupin zank (akcij) in jih je podobno 

kot obhode, pridobljene iz GPS-sledi, možno analizirati z metodologijo, navedeno v 

prejšnjem odstavku. Optimizacijski algoritmi so bili implementirani s pomočjo lokalne 

optimizacije in kriterijske funkcije z mehko penalizacijo ter so se ob uporabi paralelnega 

računanja tudi brez uporabe metahevristik izkazali za več kot dovolj učinkovite za potrebe 

raziskav. Ocenjujemo, da bi lahko ob uporabi metahevristik algoritme še pohitrili in izboljšali 
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za nekaj odstotkov, kar je samo po sebi raziskovalni izziv s potencialom kasnejše komercialne 

izrabe. Hitrost algoritmov je namreč pri intervencijah ključnega pomena. Pri sodelovanju z 

informatiki je bilo za kakovostno komunikacijo nujno vsaj okvirno poznavanje področja 

kombinatoričnih optimizacij, še posebej pa hevristik za lokalno optimizacijo pri problemih 

VRP (razvozi, distribucija) in CARP (kitajski poštar).  

V raziskavi je uporabljena metodologija s področja mikroekonomike, ki se nanaša na analizo 

tehnične in stroškovne učinkovitosti, narejeno na osnovi del Farella (1957), Debreua (1951) in 

Koopmansa (1951). 

8.4 Posnetek stanja 

Aktivnosti zimske službe lahko na nivoju sezone razčlenimo po menedžmentskem modelu 

stalnih izboljšav v štirih fazah, imenovanem Demingov krog ali PDCA-krog (angl. Plan-Do-

Check-Act), po katerem Langley idr. (2009) opredeljujejo krožni tok aktivnosti za doseganje 

stalnega napredka v kakovosti in izboljšavah poslovnih procesov. V skladu s tem razdelimo 

aktivnosti zimske službe v naslednje faze: 

- faza I: pripravljalna dela in planiranje (kadrovanje in usposabljanje udeležencev v zimski 

službi, priprava vozil in sredstev, določitev plužnih in posipnih planov, dodelitev vozil na 

plane, opremljanje vozil s sledilnimi napravami); 

- faza II: izvajanje akcij v sezoni; 

- faza III: analiza izvajanja akcij po sezoni; 

- faza IV: popravki planov za naslednjo sezono in nadgradnje voznega parka. 

Fazo II lahko razdelimo na zaporedje akcij na terenu, posamezno akcijo pa lahko v osnovi 

razdelimo na naslednje podfaze: 

- podfaza 1: priprava in vzdrževanje vozil ter surovin (posipni material, gorivo itd.); 

- podfaza 2: izvajanje aktivnosti na terenu: pregled cestnega omrežja, posipavanje in 

pluženje; 

- podfaza 3: nadzor izvajanja prek GPS-a in informacij s terena; 

- podfaza 4: usmerjanje in intervencije. 

V okviru delovanja službe imamo tako dolgoročne (sezona) kot kratkoročne (akcija)  

PDCA-cikle. V nadaljevanju si podrobneje oglejmo faze na nivoju sezone. 

8.4.1 Faza I: pripravljalna dela in planiranje 

Pripravljalna dela in planiranje izvajanja zimske službe je proces, ki se izvaja v obdobju po 

zaključku sezone pluženja in do začetka nove sezone. Za proces planiranja v obravnavanem 

podjetju skrbi služba za planiranje, ki ima na razpolago vozni park vozil, v katerega so 

vključena vozila obravnavanega podjetja za izvajanje zimske službe, delno pa ga sestavljajo 
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vozila podizvajalcev. Za vozila in mehanizacijo pri obravnavanem podjetju skrbi služba za 

upravljanje voznega parka. Ključne aktivnosti v pripravljalni fazi vključujejo: 

- usposabljanje udeleženih delavcev iz varstva pri delu, varstva okolja in zdravstvene 

varnosti; 

- določanje kadrovske zasedbe glede na predpisane minimalne zahteve za usposobljenost, 

in to tako na strani delavcev pri izvajalcu kot pri podizvajalcih; 

- priprava vozil in udeležencev za naloge zimske službe, ki vključuje: 

o preverjanje funkcionalnosti vozil in pripadajoče opreme (plugi, posipalniki itd.); 

o izobraževanje voznikov in drugega osebja s seznanitvijo območij; 

o določitev planov pluženja, posipavanja, čiščenja pločnikov, stopnišč, prehodov, 

avtobusnih postajališč, postavitev kolov, obstoja ovir, ki bi lahko ovirale delo 

mehanizacije, in čiščenja požiralnikov; 

o ugotavljanje posebnih omejitev (npr. nezmožnost izvedbe določenih aktivnosti v 

posameznih ulicah zaradi neustrezne velikosti vozil) in prilagoditev delovnih planov; 

o pravočasna zakonska ureditev pravnih obveznosti za uporabo vozil (registracija, 

tehnični pregledi, morebitna dodatna popravila itd.); 

o priprava in nabava sredstev za posip ter določitev zahtev za kakovost in količino 

posipa proti zmrzovanju glede na okoljsko sprejemljivost; 

o razporeditev posipnega materiala na lokacije za ročno posipavanje in natovarjanje 

(silosi); 

o priprava ukrepov v primeru izrednih razmer (izpad vozil, opreme, podizvajalcev ali 

delovne sile, identifikacija izrednih razmer, preprečevanje in obravnavanje nesreč pri 

delu, prometnih nesreč, zastojev, zagotavljanje nabave kakovostnega posipnega 

materiala, zagotavljanje ekološke sprejemljivosti, izvedba reklamacij itd.). 

8.4.2 Faza II: izvajanje akcij v sezoni 

Izvajanje akcij pluženja in posipa naj bi potekalo tako, da ob sprožitvi akcije posamezni 

vozniki z dodeljenimi plani skladno z njimi poskrbijo za njihovo izvedbo v najkrajšem 

možnem času. Zaradi različnih zunanjih dogodkov (izpad vozil, blokirane ceste, sprememba 

prioritet itd.) je treba posredovati in takšna posredovanja imenujemo intervencije. Za 

koordiniranje in intervencije posamezne akcije je odgovoren dežurni nadzornik. 

Način dela prek plužnih planov in njihove dodelitve specifičnim vozilom in voznikom, ki jih 

poznajo do potankosti, je tako relativno robusten, kar se tiče decentraliziranega upravljanja 

(vsak voznik ve, kaj mora početi – je avtonomen znotraj plužnega plana). Po drugi strani pa 

neustrezno naslavlja aktivnosti ob intervencijah. Intervencije predstavljajo »ad-hoc« oziroma 

nenadne spremembe izvajanja aktivnosti posameznih voznikov, ki so praviloma posledica 

zunanjih dogodkov v času izvajanja akcij. Primeri intervencij vključujejo: 

- izpad vozila zaradi okvare: v tem primeru plan prevzame bodisi rezervno bodisi druga 
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vozila ali pa se izvede kombinacijo obojega; 

- dogodki na cesti (blokirane ulice, na primer zaradi napačno parkiranih vozil), ki 

onemogočijo izvedbo odsekov ob predvidenem času (glede na strategijo izvajanja 

posameznega voznika), kar ima za posledico to, da se je treba na neobdelan odsek vrniti 

kasneje, ko je izjema že izvedena; 

- sprememba prioritet zaradi različnih razlogov (zahteve naročnika, posebne razmere itd.). 

Prav zaradi kompleksnosti in velikosti cestnega omrežja ter zaradi racionalnosti izvedbe, 

deloma pa tudi iz razloga možne zamenljivosti voznikov, so ti usposobljeni za izvedbo le 

omejenega števila plužnih planov (praviloma le enega). Če so zaradi intervencij 

prerazporejeni na cestne odseke zunaj inicialno dodeljenih planov, sistem zaradi 

neobvladovanja informacij očitno postane neučinkovit. 

Praksa, na primer pri izpadu nekega vozila, kaže, da se izpadli plužni plan servisira prek 

improvizacije z naslednjimi prijemi: 

- na izvedbo plana se pošlje rezervno vozilo. Ker je to lahko kateri koli plan, praviloma 

voznik uporablja označen zemljevid in sproti načrtuje obhode, seveda na podlagi izkušenj 

iz prejšnjih voženj po planih; 

- ko se vozila po zaključku svojih planov vrnejo v bazo, se deli izpadlega plana dodelijo 

izbranim obstoječim vozilom, pri čemer si ti na zemljevidu s planom (papirna oblika) 

razdelijo cestno omrežje. Deloma se lahko vozniki med sabo ali z bazo usklajujejo z 

uporabo komunikacije prek mobilnega telefona. 

Poleg celovitih akcij (vsa vozila na svojih plužnih planih) se izvajajo tudi posamezne akcije, 

ki pa so praviloma vezane na tako imenovane izpostavljene lege. Izpostavljene lege so 

določeni cestni odseki v omrežju, ki so z vidika funkcionalnosti cestnega omrežja relativno 

pomembni, hkrati pa zanje zaradi vremenskih pogojev in specifičnih karakteristik velja, da 

prihaja do težav (npr. poledenitev cestišča) prej kot na drugih cestnih odsekih. Tako je veliko 

akcij v času sezone pluženja namenjenih obhodu in posipavanju izpostavljenih leg z enim 

samim vozilom. 
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Slika 9: Izpostavljene lege 

V sezoni 2011/2012 je bilo v akcijah (ali pregledu izpostavljenih leg, obdelavi specifičnih 

cestnih odsekov kot odziva na izredno zahtevo naročnika ipd.) dokumentiranih 585 

sodelovanj vozil iz voznega parka obravnavanega podjetja. Skupno je opredeljenih 

triinštirideset plužnih planov, triintrideset posipnih planov in devet planov za pločnike.  

8.4.3 Faza III: analiza izvajanja akcij 

Analiza izvajanj akcij poteka predvsem na podlagi analize pojavitev izjemnih dogodkov in 

pripomb voznikov. Analiza se izvede tudi na nivoju porabe goriva čez celo sezono.  

Natančnejše analize so z vidika nadzora kot tudi zaradi ustreznega obračunavanja deležni 

podizvajalci. Ti mesečno izstavljajo račune s poročili o opravljenih delovnih urah. Na podlagi 

njihovih poročil in izpiska poročila iz trenutnega sistema za GPS-sledenje odgovorna oseba v 

obravnavanem podjetju ugotovi, ali so delovne ure v zahtevku v skladu s podatki, ki so 

pridobljeni prek GPS-sledenja. Analitika podatkov GPS-a omogoča, da odgovorni ugotovi, ali 

je bil plužni plan v celoti izveden in ali so morda postanki, ko vozilo ne deluje (npr. malica), 

ustrezno obračunani. V primeru dvoma in anomalij se odgovorni pogovori s podizvajalcem, ki 

pojasni okoliščine, in na podlagi tega pogovora odgovorni sprejme ali zavrne zahtevek. 
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Natančnejših analiz GPS-signala v obravnavanem podjetju praviloma ne izvajajo, saj so lahko 

s trenutno infrastrukturo zelo zamudne. 

8.4.4 Faza IV: popravki planov in nadgradnje za naslednjo sezono  

Na podlagi izkušenj prejšnje sezone v službi za planiranje popravijo plužne plane. Ti se 

praviloma iz leta v leto le malenkostno spreminjajo. Ocenijo se potrebe za nadgradnjo 

voznega parka in izvedejo se ustrezne nabave. 

8.5 Zbiranje, urejanje in priprava podatkov 

Za izvedbo empirične ekonometrične analize potrebujemo informacije, ki vsebujejo podatke 

o: 

- GPS-signalih vozil, ki so sodelovali v akcijah pluženja; 

- digitalnih zemljevidih cestnega omrežja, ki se je plužilo; 

- plužnih planih nad tem digitalnim omrežjem; 

- terminih pluženj in posipnih akcij; 

- procesih pluženja in specifikah. 

V nadaljevanju si oglejmo ključne značilnosti posameznih tipov podatkov. 

8.5.1 Sledenje vozil (podatki iz GPS-a) 

Vsa vozila, ki sodelujejo pri pluženju, so opremljena z GPS-sledilniki. Trenutno za 

obravnavano podjetje storitev sledenja opravlja zunanje podjetje, ki je opremljeno z ustrezno 

tehnologijo, ki nudi naslednje specializirane storitve: 

- realnočasno GPS-sledenje vozil z vzorci nominalno vsakih petnajst sekund (realni 

zaostanki signalov so nekje v intervalu pol minute) in prikaz na digitalnem zemljevidu; 

- dostop do posnetkov sledi, analitiko hitrosti voženj in postankov, vizualizacijo obhodov; 

- možnosti nadgradenj: 

o dvosmerno komunikacijo s kratkimi sporočili (čas sprejema iz vozila je 3–4 sekunde, 

čas sprejema iz baze v vozilo 1 minuta 20 sekund in več); 

o možnost vgradnje dodatne senzorike v vozilo prek vmesnika CAN (angl. Controller 

Area Network) in zajema podatkov iz senzorjev; 

o dodatno analitiko. 

GPS-sledilniki v vozilih so prek mobilnega omrežja in protokola GPRS povezani s centralnim 

strežnikom podjetja, ki izvaja sledenje, do njih pa je možno dostopati prek spletnih storitev 

(angl. web services). Za dostop sta potrebna uporabniško ime in geslo. Za namene analize 

smo pridobili podatke o plužnih akcijah v mesecu februarju 2012.  
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Natančnost GPS-podatkov variira. Toleranca natančnosti GPS-podatkov je zaradi korekcije 

znotraj samih sledilnikov boljša v času vožnje kot v času mirovanja. Prikaz natančnosti 

oziroma odstopanj je mogoče razbrati iz slik 10, 11 in 12. 

 

Slika 10: Variacija GPS-signala pri krajšem mirovanju (10-15 m) 

 

Slika 11: Variacija GPS-signala pri daljšem mirovanju (20-30 m) 
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Slika 12: Natančnost odčitkov GPS-signala med premikanjem vozila 

8.5.2 Digitalni zemljevidi 

Za izvedbo realistične analize je treba imeti kakovosten digitalni zemljevid, na katerem so 

cestni odseki izraženi z geometrijskimi elementi, njihovo omrežje pa odraža realno topologijo 

(povezanost), torej takšno, kot je dejansko na terenu. Obravnavano podjetje ima svojo 

geodetsko službo, ki skrbi za popis cestnega omrežja skladno z zakonodajo. To vključuje 

predvsem evidenco določenih kategoriziranih cest na določenih GIS-plasteh. Na teh plasteh 

ima vsak objekt določeno identifikacijsko številko, predpisane atribute in poenostavljeno 

geometrijsko reprezentacijo. Geometrijske reprezentacije ob hkratni uporabi ortofoto slik 

uporabniku omogočajo natančno geografsko predstavo, za računalniško procesiranje z vidika 

cestnega omrežja pa GIS-sistemi niso primerni, saj razen grafičnega prekrivanja inherentno ne 

omogočajo priročnega načina za vodenje topologije omrežja (tj. povezanosti cestnih 

odsekov). Topologija ni povezana zgolj z dotikanjem grafičnih objektov, temveč je odvisna 

tudi od morebitnih podvozov ali nadvozov, cestne signalizacije in prometnih pravil na 

posameznih odsekih. Z vidika računalniških podatkovnih struktur je za cestno omrežje 

najprimernejša podatkovna struktura grafa oziroma omrežja, ki ga tvorijo vozlišča in 

povezave, tako v vozliščih kot na povezavah pa imamo določene atribute (npr. na povezavah 

dolžino odseka, ki ga povezava predstavlja, usmeritev, število pasov). Klasični GIS-sistemi 

nad podatki v GIS-plasteh nimajo strukture grafa. Struktura grafa je pri nadaljnjih analizah in 

optimizacijah ključnega pomena, saj vsi analitični in optimizacijski algoritmi temeljijo na tej 

podatkovni strukturi. 



 

73 

Za primerno obravnavanje digitalnih zemljevidov smo uporabili orodja, razvita s strani 

strokovnjakov s področja informatike, ki omogočajo risanje in urejanje digitalnih zemljevidov 

ob hkratnem upoštevanju GIS-reprezentacije in topologije. Orodja so se v okviru skupnega 

raziskovalnega projekta, ki je potekal pod vodstvom avtorja te doktorske disertacije, 

prilagodila za potrebe obravnavanega podjetja in se sedaj uporabljajo za razvojnoraziskovalne 

namene, in sicer s ciljem vzpostavitve novega inovativnega nadzornega sistema za 

zagotavljanje kakovosti izvedbe ter podporo odločanju.  

Pridobitev kakovostnih zemljevidov je možna tudi prek dobave s strani komercialnih 

ponudnikov ali Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS). Po drugi strani pa je zaradi 

različnih poslovnih modelov in varovanja dostopnosti do podatkov uporaba komercialnih 

zemljevidov (npr. pridobljenih s strani podjetij Navteq in Teleatlas) zelo omejena (npr. ni 

možno neposredno dostopanje do strukture grafa, možno pa je izvajanje operacij na 

zemljevidu, na primer najkrajša pot, matrike razdalj itd.). Nivo dostopnosti do podrobnosti v 

digitalnih zemljevidih se pri tovrstnih ponudnikih s ceno povečuje, za namene raziskave pa 

potrebujemo visok nivo podrobnosti. To nam lastni zemljevidi omogočajo, komercialni 

ponudniki pa bi to lahko ponudili le za nesprejemljivo visoko ceno. Dodatna oteževalna 

okoliščina je še to, da je osveževanje komercialnih zemljevidov odvisno od pogostnosti 

osveževanja omrežja in pomembnosti lokacij na geografskem področju izvajanja zimske 

službe s strani obravnavanega podjetja. V zemljevide komercialnih uporabnikov le s težavo 

vključimo dnevne informacije o blokadi cestnih odsekov, ki so pri pluženju dokaj pogoste 

(nezmožnost pluženja zaradi pojava nenačrtovanih ovir, na primer napačno parkiranih 

avtomobilov, podrtih dreves itd.). 

 

Slika 13: Graf cestnega omrežja nad ortofoto posnetkom 
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Pomembna faza empiričnega dela ekonometrične analize je priprava in ureditev podatkov 

cestnega omrežja za potrebe zimske službe, pa tudi podatkov o plužnih planih nad tem 

cestnim omrežjem. 

8.5.3 Plužni plani 

V okviru planiranja zimske službe v obravnavanem podjetju uporabljajo obstoječe GIS-plasti, 

nad katerimi dorišejo še plužne plane. GIS-sistem uporabljajo kot orodje za izris planov, pri 

čemer je možen izvoz v lični grafični obliki v kombinaciji z izrisom planov nad ortofoto 

slikami in izpisom opisov cestnih odsekov. Planer plužni plan nariše tako, da odsekom v 

cestnem omrežju dodeli atributa »plan« in »prioriteta« na ustrezno vrednost ter s tem asociira 

grafične atribute za izris. Problem se pojavi, ko se dva plužna plana na določenih cestnih 

odsekih prekrivata oziroma prepletata (v enem, na primer, plužimo v eno smer, v drugem v 

drugo itd.). Ker plužne plane vodijo v isti plasti kot cestno omrežje in sta zato plan in 

prioriteta atributa nad grafičnimi objekti, je problem praktično rešljiv le s podvajanjem 

odsekov na plasti. Ta, za risanje praktična rešitev pa pri branju planov povzroča obilico 

preglavic, saj je bilo treba zaradi predelave zemljevidov veliko odsekov prevezati in razdeliti, 

kar bi morali simultano početi na vseh kopijah. Da bi se v prihodnosti temu izognili, je pred 

naslednjo sezono smiselno uvesti nov sistem za načrtovanje plužnih planov, ki bo temeljil na 

osnovnem cestnem omrežju. Plani predstavljajo zgolj izbor cestnih odsekov s parametri, kot 

so število pluženj v posamezni smeri, prioriteta in tip posipa (odvisen od tipa cestišča: asfalt, 

makadam itd.). 

8.5.4 Podatki o časih plužnih in posipnih akcij 

Podatki o plužnih akcijah pri obravnavani zimski službi obstajajo zgolj v papirni obliki. 

Podatke je zato bilo treba najprej zbrati in ustrezno urediti, v kombinaciji z GPS-sledmi vozil 

pa smo potem lahko izvedli določitev dejanskih akcij. V zbiranje podatkov v papirni obliki je 

bilo vloženih več deset ur dela. Na koncu je bilo zaradi nekonsistentnosti podatkov v papirni 

dokumentaciji in podatkov iz GPS-sledi ugotovljeno, da bi bil za zagotavljanje kakovostne in 

uporabne sledljivosti potreben bistveno bolje informacijsko podprt proces. Predlog bi lahko 

bil naslednji: 

- določijo se ključne točke, med katerimi je tudi bazna točka. Bazna točka je sedež 

obravnavanega podjetja. Ključne točke so lahko tudi oddaljene lokacije nalagališč za 

posipni material, morebitna skladišča, morda bencinske črpalke; 

- iz GPS-sledi je možno ugotoviti, kdaj se vozilo nahaja v ključni točki. Iz tega je možno 

za preteklo dogajanje avtomatično generirati prihode, čakanja in odhode iz ključnih točk 

ter vožnje med njimi; 

- izhodi vozil (razen pri podizvajalcih) so praviloma vezani na naloge in imajo neki namen; 

- na podlagi opravljenega izhoda ter razbitja na ključne točke in vmesne sprehode se lahko 
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avtomatično generira poročilo z grafičnim prikazom sledi, postankov v ključnih in baznih 

točkah ter postankov drugje (npr. malica v gostilni, bencinska črpalka, okvara na vozilu 

itd.); 

- to poročilo bi lahko bilo udeleženim v procesu dostopno prek spleta in bi bilo 

avtomatično povezano z (elektronskim) nalogom. V primeru odstopanj od zahtev v 

nalogu bi bil voznik dolžan odstopanja opisati ob avtomatično generiranem poročilu. 

Tako poročilo bi potem preveril nadzornik. Celoten proces bi bilo možno izvesti prek 

spleta; 

- ključno pri vsem je, da se vsi podatki o vožnjah in izhodih shranjujejo na centralni 

podatkovni strežnik v podjetju, ki omogoča arhiviranje vseh pomembnih podatkov ter 

dostop za potrebe analiz in poročanja. 

Na ta ali podoben način bi bile vse akcije (izhodi) brez večjih dodatnih administrativnih 

aktivnosti sproti zapisane in grobo analizirane, kar bi omogočalo hitro ugotavljanje anomalij, 

hkrati pa bi bili podatki pripravljeni za analize. 

8.6 Modeliranje in zasnova informacijske podpore 

Pri pluženju in posipavanju so vozila praviloma stacionirana v referenčni točki – bazi, od 

koder se začenjajo akcije in kamor se vozila tudi vračajo. Tako imajo vozila, ki so v lasti 

obravnavanega podjetja, bazo na sedežu obravnavanega podjetja, vozila podizvajalcev pa na 

različnih lokacijah. Akcijo vozila lahko opišemo kot zaporedje prevoženih obhodov (zank) po 

omrežju, ki se začnejo in končajo bodisi v bazi bodisi v točki, ki ustreza skladišču (silosu) s 

posipnim materialom. V naši analizi smo obravnavali nekaj primerov, ki pa so vsi sestavljeni 

iz obhodov z začetkom in koncem v bazi obravnavanega podjetja. Pri analiziranju in 

optimiranju smo se lotili le plužnih planov in voznega parka, ki je v lasti obravnavanega 

podjetja (preglednica 3) – dela zimske službe, ki ga za obravnavano podjetje opravljajo 

podizvajalci, torej nismo obravnavali.  

Za boljše razumevanje stanja si oglejmo slike iz akcije, ki smo jo označili z oznako 784_1_1 

in je bila izvedena v noči iz 7. na 8. februar 2012, in sicer s strani vozila z oznako 784 na 

plužnem planu 1. Slika 14 prikazuje projicirano GPS-sled na zemljevid po zankah in za 

celotno akcijo. Akcijo tvorita dve zanki. Slika 15 prikazuje vizualizacijo pokritja plužnega 

plana, in sicer najprej za vsako zanko posebej, potem pa še kumulativno. Odseki so dveh 

debelin (debelejši so prve prioritete, tanjši pa druge prioritete). Rdeča barva pomeni, da odsek 

še ni bil obravnavan, rumena, da je bil deloma obravnavan (npr. splužen v eno smer, ne pa 

tudi v drugo), zelena pa, da je bil v celoti obravnavan (obravnavan v skladu z vsemi 

zahtevami). Pri tem moramo poudariti naslednje dejstvo: šteje se število zabeleženih 

prehodov povezave, saj razen podatkov iz GPS-signala podatka o tem, ali je vozilo dejansko 

plužilo odsek ali ne, nimamo. Tako smo to analizo izvajali pod predpostavko, da smatramo, 

da je odsek do konca obravnavan, če ga vozilo prevozi vsaj tolikokrat, kot zahteva plužni plan 
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(upoštevajoč zahteve za obravnavo glede usmeritev, saj je določene odseke treba plužiti, na 

primer, enkrat v eni smeri in dvakrat v drugi). Iz vizualizacije lahko ugotovimo, da so bili vsi 

odseki prve prioritete obravnavani, vendar nekateri ne v celoti (morali bi biti obravnavani 

večkrat). Obstaja pa kar nekaj odsekov druge prioritete, ki v akciji sploh niso bili 

obravnavani. V konkretnem primeru naj izpostavimo, da je od večera 6. do jutra 8. februarja 

2012 potekalo več zaporednih akcij, saj so bile padavine tako hude, da se posamezne akcije 

niso izvedle do konca. Slika 16 prikazuje vizualizacijo intenzivnosti voženj po planu v 

posameznih zankah in kumulativno. Modra barva predstavlja odseke prve prioritete, zelena pa 

odseke druge prioritete. Debelejši odsek pomeni več voženj, vse pa ne predstavljajo nujno 

vožnje s pluženjem (oziroma posipavanjem). 

Preglednica 5: Podatki o akciji vozila 784 na plužnem planu 1 

Vozilo Plan Št. 

zanke 

Zač. 

lokacija 

Kon. 

lokacija 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

784 1 0 Baza Baza 7. 2. (22:11) 7. 2. (23:34) 1:23:05 15,4 12,4 11,8 27,3 

784 1 1 Baza Baza 8. 2. (00:34) 8. 2. (02:13) 1:39:12 23,2 11,4 14,8 38,0 

Podrobnejši opis parametrov v tabeli je podan v podpodpoglavju 8.6.1 

 

 

 

Slika 14: GPS-sledi prve in druge zanke ter celotne akcije vozila 784 na planu 1 
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Slika 15: Vizualizacija pokritosti plužnega plana 1 v vsaki zanki in kumulativno po 

zaključku akcije 

 

 

Slika 16: Vizualizacija intenzivnosti voženj na planu 1 po posameznih zankah in 

kumulativno na koncu 
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8.6.1 Opredelitev kazalnikov 

Akcija nekega vozila je sestavljena iz več zank. Poleg kazalnikov za vsako zanko, ki so 

prikazani v preglednici 5, v nadaljevanju predstavljamo še druge pomembne kazalnike, ki 

opisujejo tako zanke kot tudi celotno akcijo (zaporedje zank). V nadaljevanju torej navajamo 

vse pomembne kazalnike (oziroma parametre) in njihov opis: 

- vozilo: številka (oznaka) obravnavanega vozila; 

- plan: številka obravnavanega plužnega plana, na katerem vozi vozilo; 

- število zank: število plužnih zank akcije; 

- zač. lokacija: lokacija začetka posamezne zanke; 

- kon. lokacija: lokacija konca posamezne zanke; 

- čas začetka: čas začetka trenutne zanke; 

- čas konca: čas konca trenutne zanke; 

- trajanje: trajanje posamezne zanke; 

- celotno trajanje akcije: trajanje akcije (trajanje vseh zank in postankov med zankami); 

- km plan: kilometri v posamezni zanki, ki so bili prevoženi po odsekih v planu, ne glede 

na to, ali so bili spluženi ali ne; 

- dolžina plana: dolžina plužnega plana, pri čemer se ta šteje z večkratnostjo povezav (če je 

odsek dolg sto metrov in ga je treba splužiti dvakrat, ta odsek prispeva v dolžino plana 

dvesto metrov); 

- km ef. plan: maksimalno število upoštevanih kilometrov po planu glede na potrebe. 

Primer: če je treba odsek plužiti dvakrat in je njegova dolžina 1 km, prevozimo pa ga 

trikrat, se upoštevata le 2 km. Ta kazalnik upošteva obravnavane odseke iz prejšnjih 

zank. Primer: če je bil odsek, ki mora biti obravnavan trikrat v eni smeri, v prvi zanki 

prevožen dvakrat, v drugi zanki pa še dvakrat, se pri tem kazalniku v prvi zanki upošteva 

dvakratna dolžina, v drugi pa zgolj enkratna, saj s tem izpolnimo vse zahteve po 

obravnavi. Preostali prehod v drugi zanki se ne šteje v obravnavo, ampak le kot vožnja 

skozi odsek; 

- km izven plana: število kilometrov, prevoženih v zanki izven plana; 

- km skupaj: skupna dolžina zanke v kilometrih; 

- ef. % pokritja: efektivni delež pokritja. Izračuna se kot km ef. plan/ dolžina plana; 

- dol. % pokritja: dolžina, prevožena po planu/dolžina plana za posamezno zanko. 

Kazalnik glede na kazalnik ef. % pokritja približno meri, kolikokrat »preveč« je bil 

prevožen plan. Pri tem je pomembno izpostaviti, da je določene odseke treba prevoziti 

tudi po nekajkrat več, ker tako veleva topologija omrežja – na začetku zato, da jih 

obravnavamo, potem pa zato, da prek njih pridemo do drugih odsekov; 

- kum. km. plan: vsota km plan od začetka prve zanke akcije do konca trenutne 

obravnavane znake; 

- kum. ef. plan: dejansko potrebni spluženi kilometri za zaporedje zank od začetka prve 

zanke akcije do konca trenutne. Podoben je kazalniku km ef. plan, le da upošteva 
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kumulativno pokrivanje s strani več zank (dejansko je vsota km ef. plan). Če bi splužili 

celoten plan, bi bila vrednost tega kazalnika po zadnji zanki enaka dolžini plana; 

- kum. km izven plana: vsota km izven plana od začetka prve zanke akcije do konca 

trenutno obravnavane znake; 

- km kum. skupaj: kumulativna skupna dolžina od začetka prve zanke akcije do konca 

obravnavane zanke. Pri zadnji zanki ta vrednost predstavlja celotno dolžino prevoženih 

kilometrov v vseh zankah. To je tudi kazalnik, ki ga optimiramo; 

- kum. % pokritja: delež, opredeljen z razmerjem kum. km plan / dolžina plana. Odraža, 

kolikokrat »preveč« smo dolžinsko prevozili plužni plan. Če je ta kazalnik, na primer, 

300 %, smo v zankah od začetka prve pa do konca trenutno obravnavane po plužnem 

planu prevozili trikratnik njegove dolžine. Kljub temu pa se kaj hitro lahko zgodi, da plan 

sploh ni v celoti splužen; 

- ef. kum. % pokritja: dejanski delež pokritja plana od začetka prve do konca trenutno 

obravnavane zanke (vsota ef. % pokritja po zankah); 

- kum. % skupaj: delež, opredeljen z razmerjem km kum. skupaj/ dolžina plana. 

8.6.2 Analiza vožnje pluženja posameznega vozila na dodeljenem planu 

Za obravnavano akcijo 784_1_1 vozila 784 na plužnem planu 1 si oglejmo preglednico za vse 

zgoraj naštete kazalnike. 

Preglednica 6: Kazalniki za akcijo vozila 784 na plužnem planu 1 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (22:11) 7. 2. (23:34) 1:23:05 15,4 12,4 11,8 27,3 36,4 % 45,5 % 

2 8. 2. (00:34) 8. 2. (02:13) 1:39:12 23,2 11,4 14,8 38,0 33,6 % 68,3 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 15,4 12,4 11,8 27,3 45,5 % 36,4 % 80,3 % 

2 38,6 23,8 26,6 65,3 113,8 % 70,0 % 192,3 % 

Analiza akcije prek kazalnikov nam pove, da je bilo obdelanih le 70 % plužnega plana. 

Skupna dolžina, prevožena po planih, je bila za 13,8 % »odvečna«, vožnje izven planov (26,6 

km) je bilo nekoliko manj, a primerljivo z vožnjo po planih (38,6 km), k čemur pomembno 

prispeva tudi relativna oddaljenost plužnega plana od baze. Čas trajanja zank je relativno 

uravnovešen, prav tako tudi dolžina prevoženih kilometrov. Skupna dolžina vožnje skozi vse 

tri zanke je 1,9-kratnik dolžine plana. 
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8.6.3 Optimizacija pluženja enega plana 

Za določitev potencialnih prihrankov s pomočjo hevrističnega algoritma za optimizacijo 

akcije smo izvedli izračun čim bolj optimalnih zank razvoza, pri čemer smo morali rezultate 

na kredibilen način primerjati z dejansko izvedbo nekega plužnega plana. Ker je bil naš cilj 

določitev območja potencialnih prihrankov oziroma dokazati njihov obstoj, je bilo treba 

izbrati ustrezno metodologijo za primerjavo. Problem, na katerega smo naleteli pri obravnavi 

obstoječih (dejanskih) akcij pluženja, je bil, da so plužni plani le redkokdaj (skoraj nikoli) 

izvedeni v celoti. Tipično se v posameznih akcijah izpusti določene manj pomembne odseke 

druge prioritete. Drugi problem predstavljajo pogoste »ad-hoc« optimizacije na terenu, kjer si 

vozniki, dodeljeni na različne plane, med sabo pomagajo ali pa dobi voznik še sprotne naloge 

s strani dežurnega delovodje, ki predstavljajo posege izven dodeljenega plana. Izkazalo se je, 

da je zaradi tega problem identifikacije »čistih« akcij izjemno zahteven in da »čistih« akcij 

praktično ni oziroma so izjemno redke. Veliko je »skoraj zaključenih« akcij.  

Analiza je bila izvedena za obdobje enega meseca (februar 2012). Zahteve za vhodne podatke 

optimizacijskega algoritma so bile: 

- plan z opredelitvijo zahtev po številu voženj s pluženjem na vsakem posameznem odseku 

plana za eno ali obe smeri; 

- lokacija baze in lokacije nalagališč posipnega materiala med zankami; 

- maksimalna količina kilometrov, ki jih je možno posipati v eni zanki.  

Podatke za točko (1) smo pridobili iz plužnih planov, podatki za točko (2) pa so podani kot 

vozlišča omrežja. V konkretnem primeru smo imeli le eno bazo (na sedežu obravnavanega 

podjetja), ki je hkrati tudi edino nalagališče za posipni material. Ključno omejitev 

optimizacijskega algoritma je predstavljala točka (3), torej izbor maksimalnega možnega 

števila kilometrov, ki ga lahko posipamo z enim polnjenjem posipnega materiala (torej v eni 

zanki). Na žalost se je izkazalo, da dovolj natančnega podatka o porabljeni količini posipnega 

materiala v posameznih akcijah nimamo. Obstajajo ocene, ki pa so zelo nezanesljive. Drugi 

problem je, da zaradi pomanjkljive senzorike na vozilih, ki meri, kdaj se posipava in kdaj se 

pluži, ustreznih natančnih podatkov o izvajanju odsekov enostavno nimamo. Približne ocene 

bi sicer lahko dobili bodisi iz karakteristik vozil (nastavitev posipalcev, velikost vsebnikov za 

posipni material) bodisi iz izkustvene norme, a za primerljivost z dejanskimi akcijami to ni 

zadovoljivo. Ubrali smo naslednji pristop: 

- algoritem za optimizacijo smo izvedli za različne vrednosti maksimalne količine 

posipnega materiala, ki obsegajo območje rešitev z več in manj predlaganimi zankami, 

kot jih je bilo izvedenih v dejanski akciji; 

- izmed rešitev smo izbrali tisto, ki pri najmanjši možni maksimalni količini posipnega 

materiala še uspe izvesti plužni plan glede na podane zahteve, in sicer v enakem številu 

zank, kot je bila izvedena dejanska akcija.  
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Zahteve za plužne plane so lahko: 

- optimiramo vožnjo za celoten plužni plan – optimizacija (1); 

- optimiramo vožnjo samo za del plužnega plana, ki je bil v dejanski akciji izveden – 

optimizacija (2). 

V splošnem bi za dan tip optimizacije morda celo lahko dobili rezultat z manj zankami, a za 

primerjavo smo želeli poiskati čim bolj optimalne izvedbe pri kar se da najtesnejšem pogoju 

za količino posipnega materiala, ki smo ga posredno merili prek dolžine v kilometrih 

odsekov, ki jih lahko posipamo s to količino. Za tak rezultat lahko varno privzamemo, da je 

omenjena izbira dobra ocena za spodnjo mejo potenciala optimizacije.  

Glede na zahteve smo oba zgoraj navedena tipa optimizacij označili z oznakama optimizacija 

(1) in optimizacija (2). Dolžino v kilometrih pri količini posipnega materiala, ki je najmanjša 

možna za izvedbo optimizacije (1) v istem številu zank kot pri opazovani akciji, smo 

poimenovali kritična dolžina za posip pri polnem planu, isto dolžino pri optimizaciji (2) pa 

kritična dolžina za posip pri izvedbi. Ko je bilo jasno, za katero izmed dveh kritičnih dolžin 

gre, smo poenostavljeno uporabljali zgolj izraz kritična dolžina za posip. 

Naj opomnimo, da se v primeru optimizacije (1) in nepopolno izvedenih akcij lahko zgodi, da 

je rezultat optimizacije več prevoženih kilometrov, kot jih je bilo v dejanski akciji. To 

praviloma velja izključno pri nepopolnih akcijah, saj pri optimizaciji (1) izvajamo plan v 

celoti in se lahko zgodi, da moramo zaradi dodatnega dela enostavno prevoziti več 

kilometrov. Takih rezultatov pa naj ne bi vračal algoritem pri optimizaciji (2), saj bi to 

pomenilo, da je bila vožnja izvedena kar se da optimalno in da ima približni algoritem težave 

z doseganjem tega nivoja optimalnosti. V našem primeru se na manjšem številu analiziranih 

akcij to dejansko zgodi, pri čemer je odstopanje minimalno. Na neki način to dokazuje, da so 

bile take akcije izvedene zelo dobro. 

Iz preglednice 7 je mogoče razbrati rezultat izračunov obeh optimizacij pri različnih količinah 

posipnega materiala, pri čemer je z oranžno barvo označena kritična dolžina za posip pri 

izvedbi, z zeleno barvo pa kritična dolžina za posip pri polnem planu. 
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Preglednica 7: Rezultati optimizacij (1) in (2) s kritičnimi dolžinami za posip – akcija 

784_1_1 

 Optimizacija (1)  Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj (km) Št. zank  Skupaj (km) Št. zank 

11 79,1 4  57,7 3 

12 72,3 3  48,1 2 

13 70 3  47,9 2 

14 72,2 3  48,1 2 

15 73 3  48,1 2 

16 71,7 3  48,2 2 

17 72,1 3  48,4 2 

18 60,4 2  48,9 2 

19 60,6 2  46 2 

20 62,2 2  49,1 2 

21 60,6 2  48,8 2 

Iz preglednice 7 lahko razberemo, da lahko pri količini maksimalnega posipnega materiala 18 

km/zanko (zeleno obarvana vrstica) izvedemo celoten plan v dveh zankah (stolpec Št. zank). 

Medtem ko smo dejansko akcijo vozila 784 na planu 1, katerega dolžina je 33,9 km, izvedli v 

65,3 km (preglednica 6, kazalnik km. kum. skupaj po zadnji zanki), pa še to ne v celoti (le  

70 % – preglednica 6, kazalnik ef. kum. % pokritja po zadnji zanki), lahko glede na rezultat 

optimizacije (1) celoten plan izvedemo v dveh zankah s skupno 60,4 km pri kritični dolžini za 

posip 18 km/zanko (preglednica 7, zelena vrstica). Tako lahko ob 4,9 km krajši dolžini vožnje 

(tj. 4,9 km = 65,3 km – 60,4 km, kar znaša 7,5 % od 65,3 km) izvedemo celoten plan. Če 

želimo izvesti enak del plužnega plana, pa nam optimizacija (2) vrne informacijo, da je to 

dosegljivo v zgolj 48,1 km in pri še manjši kritični dolžini za posip, tj. pri 12 km/zanko 

(preglednica 7, oranžna vrstica). Isto delo lahko izvedemo s 17,2 manj prevoženimi kilometri 

(tj. 65,3 km – 48,1 km), kar predstavlja 26,3-odstotni prihranek. Izračuni jasno izkazujejo 

relativno velik potencial za prihranek glede na akcijo. V preglednicah 8 in 9 so prikazani še 

drugi kazalniki vožnje za optimizaciji (1) in (2).  

Preglednica 8: Kazalniki za optimirano vožnjo vozila 784 na celotnem plužnem planu 

 1 pri kritični dolžini za posip 18 km/zanko 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:09) 2:04:54 20,2 17,5 10,7 30,9 51,5 % 59,4 % 

2 7. 2. (10:14) 7. 2. (12:13) 1:58:25 19,9 16,5 9,6 29,5 48,5 % 58,7 % 

     nadaljevanje na naslednji strani 
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Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 20,2 17,5 10,7 30,9 59,4 % 51,5 % 91,0 % 

2 40,1 33,9 20,3 60,4 118,1 % 100,0 % 177,9 % 

Preglednica 9: Kazalniki za optimirano vožnjo vozila 784 na z akcijo 784_1_1 

obravnavanem delu plužnega plana ob kritični dolžini za posip 12 

km/zanko 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:32) 1:27:03 13,0 12,0 9,0 22,1 35,3 % 38,4 % 

2 7. 2. (09:37) 7. 2. (11:09) 1:32:01 16,3 11,8 9,7 26,0 34,7 % 48,1 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 13 12 9 22,1 38,4 % 35,3 % 65,0 % 

2 29,4 23,8 18,7 48,1 86,5 % 70,0 % 141,7 % 

Pregled kazalnikov pokaže, da optimizaciji obeh tipov vračata zanke, ki so relativno 

uravnotežene glede na kazalnik ef. % pokritja. Naj poudarimo, da oba tipa optimizacij 

(oziroma hevristična algoritma) vračata rešitve, pri katerih se dosledno najprej obravnavajo 

odseki prve prioritete in šele potem odseki druge prioritete. Rezultati optimizacij veljajo ob 

predpostavki, da se pri izvedbi izračunanega optimiranega plana ne dogajajo izjemne 

okoliščine (blokirane ulice, napačno parkirana vozila itd.). Če primerjamo dolžino vožnje z 

dolžino plana (dolžina je 33,9 km), je bila v dejanski akciji prevožena 1,9-krat večja razdalja 

(65,3 km), kot je potrebna dolžina plana – optimizacija (1) vrne 1,8-kratno razdaljo (60,4 km), 

optimizacija (2) pa 1,4-kratno dolžino plana (48,1 km).  

Slika 17 na naslednji strani prikazuje vizualizacijo števila voženj po posameznih odsekih za 

dejansko akcijo ter rezultata optimizacij (1) in (2), oboje pri kritičnih dolžinah za posip. Iz 

slike lahko razberemo, kje v akciji je prihajalo do odvečnih voženj po odsekih in kateri odseki 

niso bili obravnavani. V dejanski akciji je bil, kar se tiče števila voženj, dan nekoliko večji 

poudarek ulicam na spodnjem delu plana (center mesta), kjer je zaradi dodatnih potreb ali 

želje po boljši zadovoljitvi naročnika morda prišlo do več obravnav oziroma voženj, kot jih 

plan predvideva, lahko pa je to zgolj posledica neučinkovitih voženj – spodnji del plana je 

namreč relativno kompleksnejši. 

Kot opombo lahko dodamo še opažanje, da predpostavke vožnje 10 km/h pri pluženju, 30 

km/h pri vožnji brez pluženja in neupoštevanje čakanja na križiščih (čakanja so implicitno 

skrita v nekoliko manjših povprečnih hitrostih) predstavljajo relativno dober približek, saj časi 

pluženja v preglednicah z rezultati izračunov optimizacij bistveno ne odstopajo od 

pričakovanih časov dejanske akcije glede na število prevoženih kilometrov. Seveda pa se 
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moramo zavedati, da bi lahko s poglobljeno analizo hitrostnih profilov vozil v akciji prišli do 

natančnejših približkov, a za namene te raziskave niso pomembni. Naj ob tem še enkrat 

poudarimo, da rezultati, ki jih vračajo optimizacije v raziskavi, niso časovno realistični, 

temveč dolžinsko. 

 

 

Slika 17: Intenzivnost voženj po zankah za rezultat dejanske akcije in rezultata 

optimizacij (1) in (2) na planu 1 

Glede na predstavljeno metodologijo smo v naslednjem podpodpoglavju predstavili rezultate 

analiz in optimizacij za več akcij. Rezultat optimizacije (1) za celoten plužni plan je 

neodvisen od akcije in zavisi zgolj od plana. Rezultat optimizacije (2) je po opredelitvi 

odvisen od posamezne akcije, saj optimiramo količino dela, izvedeno v akciji, ki jo 

analiziramo. Sistematična obravnava izvedenih akcij prek navedenega pristopa nam je 

omogočala izpeljavo dovolj kredibilne ocene možnih prihrankov oziroma potencialov za 

optimizacijo. 

8.6.4 Optimizacija z uporabo dodatnih lokacij za nalaganje soli 

Z uporabo optimizacijskega algoritma na posameznem vozilu in pripadajočem planu lahko 

izračunamo optimirane vožnje obdelave konkretnega plužnega plana. Pri akcijah za 

posamezno vozilo in plan se je izkazalo, da je težko izolirati akcijo, ki bi bila dokaj »čista«, 

torej brez dodatkov ali primanjkljajev izvedbe. Še težje je seveda najti izvedbo, v kateri 
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posamezna vozila simultano izvedejo »čiste« akcije. Pri velikem številu pluženj bi se to 

včasih morda celo lahko zgodilo, a za potrebe analize in identificiranja možnosti prihrankov v 

obstoječih podatkih realnih akcij pluženja v mesecu februarju 2012 takega primera nismo 

zaznali.  

Da bi glede na obstoječe plane lahko vsaj identificirali možnosti prihrankov pri nekem 

izbranem posegu v celoten sistem, je možno primerjave izvesti na naslednji način: 

- glede na trenutne pogoje v sistemu (oziroma konfiguracijo sistema) za vsako posamezno 

vozilo in pripadajoči plužni plan izvedemo optimizacijo. To nam predstavlja najboljšo 

praktično dosegljivo izvedbo pri trenutni konfiguraciji sistema; 

- izvedemo spremembo konfiguracije in ponovno na enak način izračunamo optimalne 

izvedbe plužnih planov; 

- izvedemo primerjavo rezultatov. 

V obravnavanem primeru imamo šestnajst plužnih planov in pripadajočih vozil, ki se po vsaki 

zanki vračajo v bazo, da napolnijo vsebnike za posipni material. Obravnavano podjetje ima 

trenutno še tri obstoječe lokacije za vmesno polnjenje posipnega materiala, ki jih le redko 

uporablja. V okviru raziskave smo prek analize plužnih planov ugotovili, da v plužnih planih, 

ki so bolj oddaljeni od baze, nastopi veliko jalove vožnje že samo zato, ker se je treba vračati 

v bazo po vsaki zanki. Izvedli smo simulacijo, kjer pogoje spremenimo na naslednji način: 

- vsa vozila začnejo in zaključijo akcijo v bazi; 

- glede na plužni plan za vmesne zanke vozila uporabljajo eno od vseh štirih razpoložljivih 

lokacij za nalaganje posipnega materiala (bazo in druge tri lokacije), in sicer tisto, ki se 

izkaže za najbolj optimalno. 

Glede na to, da je količina posipnega materiala, ki ga lahko vozi posamezno vozilo, zelo 

različna med vozili, smo se v simulaciji odločili za predpostavko, da je količina posipnega 

materiala pri vseh vozilih enaka. Odločili smo se za dve simulaciji, in sicer pri količinah 12 

km/zanko in 20 km/zanko. Te iste pogoje smo pri simulaciji uporabili tako za obstoječo 

konfiguracijo (vsa vozila se po izvedeni zanki vračajo v bazo) kot tudi za spremenjeno (z 

uporabo vmesnih lokacij). Rezultati optimizacije so prikazani v podpoglavju 8.7.2. 

8.6.5 Uporaba optimizacijskega algoritma pri intervencijah – izpad vozila 

Za namene simulacije in testiranja praktične uporabnosti algoritma pri intervencijah smo 

izvedli simulacijo na naslednji način: glede na geografsko razporeditev smo izbrali štiri 

plužne plane (in pripadajoča vozila), ki so si bili relativno blizu. Najprej smo izvedli ločeno 

optimizacijo za vsak plan in vozilo posebej ter določili kazalnike akcij, nato pa smo simulirali 

izpad enega vozila in uporabili algoritem na način, da s tremi vozili pokrijemo štiri plane, pri 

čemer vsako od sodelujočih vozil hkrati pluži svoj plan in del izpadlega plana. Pri tem smo 

želeli izpolniti naslednje pogoje: 
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- da je skupno število prevoženih kilometrov treh vozil pri intervenciji čim bolj primerljivo 

številu prevoženih kilometrov štirih vozil, ki vsako pluži svoj plan (brez intervencije); 

- da je čas izvedbe čim krajši (pričakovali smo, da bo daljši, a smo si želeli, da ne bi bil 

daljši za več kot eno tretjino časa izvajanja izpadlega plana); 

- da se upošteva načelo, da je najprej treba splužiti odseke prve prioritete in šele nato 

odseke druge prioritete; 

- da je izvajanje izpadlega plana čim bolj uravnoteženo, kar se tiče angažmaja vozil.  

Na primeru reprezentativne konfiguracije se je izkazalo, da lahko z razvitim algoritmom 

zadostimo vsem navedenim pogojem. Rezultati so predstavljeni v podpodpoglavju 8.7.3.  

8.7 Testiranje in simulacije 

V tem podpoglavju predstavljamo rezultate testiranj in simulacij, izvedenih na podlagi 

metodologije, opisane v podpoglavju 8.6. Tako v podpodpoglavju 8.7.1 najprej predstavimo 

testiranja in simulacije, povezane z optimizacijo posameznih plužnih planov, ki smo jih 

obravnavali skladno z metodologijo, predstavljeno v podpodpoglavju 8.6.3. V 

podpodpoglavju 8.7.2 predstavimo simulacijo uporabe dodatnih lokacij za nalaganje 

posipnega materiala, problematiko in pristop pa opišemo v podpodpoglavju 8.6.4. V 

podpodpoglavju 8.7.3 predstavimo rezultate simulacije intervencij v skladu z opisom, 

predstavljenim v podpodpoglavju 8.6.5. 

8.7.1 Simulacije za posamezne plužne plane 

Skladno z modelom in metodologijo, ki je predstavljena v podpodpoglavju 8.6.3, smo se v 

okviru raziskave lotili analize izbranih plužnih akcij. S pomočjo analize GPS-sledi voženj 

vozil iz voznega parka obravnavanega podjetja v času pluženja smo najprej identificirali 

akcije, ki so čim bolj celovite, kar se tiče pluženja predpisanega plužnega plana, in hkrati s 

čim manj dodatki, ki v osnovi ne spadajo v plužni plan. Dejstvo je, da so celovite akcije (v 

celoti splužen plan) izjemno redke zaradi velike variabilnosti situacij na terenu (pri manjši ali 

preveliki količini snega se glede na oceno stanja ne obravnava določenih ulic druge 

prioritete). Na podlagi te analize smo identificirali šestinštirideset akcij. Glede na vrednost 

kazalnika ef. kum. % pokritja in prek kvalitativne analize morebitnih dodatkov akciji smo 

izmed teh akcij izločili najbolj čiste in reprezentativne. Tako izbrane akcije smo imenovali 

»čiste«. Kot kriterij smo, kjer se je dalo, uporabili vsaj 70-odstotno izvedbo plužnega plana. 

Pri nekaterih plužnih planih (npr. 6 in 14) tega deleža pokritja nismo dosegli z nobeno »čisto« 

akcijo, kar pa ne pomeni nujno, da plani niso bili izvedeni v celoti ali vsaj v večjem deležu 

(lahko so jih v delih izvedli s pomočjo drugih vozil, lahko so jih glede na zaporedje akcij 

namensko izvajali pomanjkljivo in odsekov nižje prioritete niso plužili čisto v vsaki akciji 

itd.). Pri teh primerih smo za reprezentativno akcijo izbrali akcijo z najboljšim pokritjem 
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izmed razpoložljivih. 

Izpis akcij je naveden in prikazan v preglednici 10. Zaradi velike količine podatkov smo 

praviloma za vsak plan izbrali po eno akcijo oziroma v primeru boljših pokritij včasih še 

kakšno dodatno. Zelene oznake predstavljajo izbrane plane, oranžne pa najboljši izbor pri 

drugih planih in dodatne izbire. Časi začetkov in koncev akcij so določeni le približno (s 

toleranco nekaj minut). Pri analizi v nadaljevanju so časi izbranih analiziranih akcij določeni 

natančneje. 

Preglednica 10: Potencialne akcije za analizo 

Oznaka Plan Efektivni 

spluženi del 

Začetek akcije (časovna 

značka) 

Konec akcije 

(časovna značka) 

784_1_1 1 70,0 % 2012-02-07 22:00:00 2012-02-08 02:15:00 

799_2_0 2 62,7 % 2012-02-07 01:55:00 2012-02-07 06:10:00 

362_4_4 4 76,2 % 2012-02-07 01:35:00 2012-02-07 07:15:00 

807_6_3 6 59,4 % 2012-02-04 15:55:00 2012-02-04 22:30:00 

818_6_3 6 66,6 % 2012-02-06 20:40:00 2012-02-07 05:05:00 

818_6_4 6 51,1 % 2012-02-07 09:10:00 2012-02-07 17:20:00 

800_8_0 8 57,4 % 2012-02-06 21:10:00 2012-02-07 10:35:00 

800_8_3 8 57,4 % 2012-02-06 21:10:00 2012-02-07 10:35:00 

800_8_4 8 59,1 % 2012-02-10 01:10:00 2012-02-10 07:00:00 

800_8_5 8 70,0 % 2012-02-11 09:05:00 2012-02-11 17:30:00 

800_8_6 8 70,0 % 2012-02-12 08:20:00 2012-02-12 10:45:00 

504_9_3 9 71,7 % 2012-02-12 10:20:00 2012-02-12 19:10:00 

803_10_3 10 80,7 % 2012-02-04 10:50:00 2012-02-04 14:45:00 

803_10_4 10 72,0 % 2012-02-10 00:40:00 2012-02-10 06:05:00 

816_11_0 11 83,3 % 2012-02-07 08:10:00 2012-02-07 12:50:00 

816_11_1 11 80,4 % 2012-02-07 00:40:00 2012-02-07 06:15:00 

816_11_5 11 62,9 % 2012-02-07 13:35:00 2012-02-07 17:00:00 

816_11_6 11 72,5 % 2012-02-10 00:40:00 2012-02-10 03:10:00 

804_12_0 12 78,7 % 2012-02-07 02:00:00 2012-02-07 07:10:00 

804_12_3 12 78,9 % 2012-02-05 01:40:00 2012-02-05 07:10:00 

794_13_0 13 68,1 % 2012-02-06 21:40:00 2012-02-07 07:30:00 

794_13_1 13 74,3 % 2012-02-07 07:40:00 2012-02-08 01:40:00 

794_13_3 13 76,4 % 2012-02-06 20:20:00 2012-02-07 07:35:00 

794_13_4 13 72,8 % 2012-02-10 00:55:00 2012-02-10 07:20:00 

794_13_5 13 67,5 % 2012-02-11 09:25:00 2012-02-11 19:25:00 

794_13_6 13 70,8 % 2012-02-12 00:35:00 2012-02-12 19:25:00 

771_14_0 14 58,8 % 2012-02-07 08:20:00 2012-02-07 17:50:00 

771_14_1 14 64,4 % 2012-02-07 21:55:00 2012-02-08 02:25:00 

771_14_4 14 65,7 % 2012-02-10 02:15:00 2012-02-10 04:45:00 

771_14_5 14 67,6 % 2012-02-12 01:15:00 2012-02-12 05:50:00 

771_14_6 14 66,5 % 2012-02-15 21:35:00 2012-02-16 01:20:00 

nadaljevanje na naslednji strani 
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Oznaka Plan Efektivni 

spluženi del 

Začetek akcije (časovna 

značka) 

Konec akcije 

(časovna značka) 

771_14_7 14 61,3 % 2012-02-20 02:10:00 2012-02-20 05:10:00 

793_15_0 15 86,7 % 2012-02-07 08:20:00 2012-02-07 18:15:00 

793_15_1 15 91,5 % 2012-02-06 20:45:00 2012-02-07 04:45:00 

793_15_3 15 82,0 % 2012-02-04 10:40:00 2012-02-04 14:50:00 

793_15_4 15 88,8 % 2012-02-04 16:10:00 2012-02-04 21:20:00 

793_15_5 15 83,7 % 2012-02-10 00:50:00 2012-02-10 05:30:00 

793_15_6 15 76,6 % 2012-02-11 10:10:00 2012-02-11 15:30:00 

793_15_7 15 87,7 % 2012-02-12 09:05:00 2012-02-12 13:15:00 

793_15_8 15 87,0 % 2012-02-15 21:35:00 2012-02-16 01:40:00 

805_16_0 16 78,9 % 2012-02-07 00:30:00 2012-02-07 11:50:00 

805_16_3 16 73,5 % 2012-02-06 20:40:00 2012-02-07 07:10:00 

772_17_0 17 43,9 % 2012-02-07 08:20:00 2012-02-07 18:15:00 

772_17_3 17 82,4 % 2012-02-04 17:40:00 2012-02-05 06:40:00 

791_32_0 32 86,8 % 2012-02-06 20:25:00 2012-02-07 00:00:00 

791_32_1 32 85,7 % 2012-02-07 04:10:00 2012-02-07 07:20:00 

V nadaljevanju sledi podrobnejša analiza akcij, v preglednici 10 označenih z zeleno in 

oranžno barvo. 

Akcija 799_2_0 

V reprezentativni akciji za plan 2, izvedeni 7. 2. 2012, je bilo v eni zanki prevoženih skupno 

54,2 km (preglednica 11, kazalnik km. kum. skupaj), plan dolžine 34,1 km (dejanska dolžina) 

pa je bil obdelan le v 62,7-odstotnem deležu (preglednica 11, kazalnik ef. kum. % pokritja). 

Skupno je bil torej prevožen 1,6-kratnik dolžine plana. Vozilo je še isti dan izpadlo in njegov 

plan so morala v kasnejših akcijah prevzeti druga vozila, zato je to ena izmed redkih celovitih 

akcij za plan 2, za katero razpolagamo s podatki.  

Preglednica 11: Kazalniki za akcijo 799_2_0 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (01:57) 7. 2. (06:03) 4:06:09 31,7 21,4 22,4 54,2 62,7 % 93,1 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 31,7 21,4 22,4 54,2 93,1 % 62,7 % 158,9 % 
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Slika 18: GPS-sled vozila 799 v akciji 799_2_0 po planu 2 in intenzivnost voženj 

Iz slike 18 je mogoče razbrati, da severni del plana ni bil izveden in da je bil na zahodnem 

delu izveden nekakšen dodatek. Večkrat so bili prevoženi odseki prve prioritete v centru 

mesta (jug plana).  

 

Slika 19: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 2 
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Preglednica 12: Kritične dolžine za posip za akcijo 799_2_0 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa z 

enim nalaganjem 

(km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

20 70,8 3 44,1 2 

21 69,7 3 44,0 2 

22 62,3 2 34,7 1 

23 62,0 2 35,0 1 

24 57,8 2 35,4 1 

25 58,0 2 34,6 1 

26 57,8 2 34,9 1 

27 57,8 2 34,9 1 

28 57,5 2 34,9 1 

29 57,8 2 35,0 1 

30 58,1 2 34,5 1 

31 57,4 2 35,1 1 

32 57,8 2 35,0 1 

33 57,6 2 35,3 1 

34 57,9 2 34,5 1 

35 48,6 1 35,2 1 

36 48,7 1 34,8 1 

37 48,6 1 34,6 1 

Rezultat optimizacije (1) implicira, da je mogoče izvesti celoten plan v eni zanki s 

prevoženimi 48,6 km pri kritični dolžini za posip materiala 35 km/zanko (preglednica 12, 

zelena vrstica), torej s 5,6 km manj (5,6 km = 54,2 km – 48,6 km, torej 10,3 % manj). 

Rezultat optimizacije (2) pa implicira, da je možno v akciji izvedeni delež plana izvesti v eni 

zanki dolžine 34,7 km (preglednica 12, oranžna vrstica) in pri tem privarčevati 19,5 km (19,5 

km = 54,2 km – 34,7 km, torej 36 %), in sicer pri kritični dolžini za posip 22 km/zanko 

(preglednica 12, oranžna vrstica). 

Preglednica 13: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 2 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (11:51) 3:46:16 37,2 34,1 11,4 48,6 100,0 % 109,0 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 37,2 34,1 11,4 48,6 109,0 % 100,0 % 142,5 % 
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Preglednica 14: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 799_2_0 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:33) 2:28:05 23,6 21,4 11,1 34,7 62,7 % 69,1 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 23,6 21,4 11,1 34,7 69,1 % 62,7 % 101,7 % 

Akcija 362_4_4 

Akcija predstavlja reprezentativno akcijo za plan 4. Izvedena je bila 7. 2. 2012 v treh zankah. 

V akciji je bilo skupno prevoženih 88,6 km (preglednica 15, kazalnik km kum. skupaj), torej 

3,1-kratnik dolžine plana, pri čemer je dolžina plana 28,2 km (dejanska vrednost).  

Preglednica 15: Kazalniki za akcijo 362_4_4 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (01:41) 7. 2. (04:01) 2:19:59 28,8 16,0 11,3 40,1 56,2 % 101,2 % 

2 7. 2. (04:12) 7. 2. (06:03) 1:50:58 12,9 5,2 19,4 32,3 18,4 % 45,4 % 

3 7. 2. (06:11) 7. 2. (07:07) 0:56:27 6,7 0,4 9,5 16,2 1,6 % 23,7 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km izven 

plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 28,8 16 11,3 40,1 101,2 % 56,2 % 140,9 % 

2 41,7 21,3 30,7 72,4 146,5 % 74,7 % 254,3 % 

3 48,4 21,7 40,2 88,6 170,2 % 76,2 % 311,2 % 

Iz preglednice 15 lahko razberemo, da je bila večina dela opravljena v prvi zanki. V zadnji 

zanki je bilo opravljenega relativno malo dela. Verjetno je vozniku zmanjkalo posipnega 

materiala in se je moral vrniti v bazo.  
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Slika 20: GPS-sled vozila 362 v akciji 362_4_4 po planu 4 in intenzivnost voženj 

 

Slika 20 prikazuje, da je bil v okviru akcije izveden tudi daljši odsek cestišča na zahodu, ki ni 

spadal v plan. Iz slike je tudi razvidno, da je bilo število voženj na odsekih prve prioritete 

višje. Pri analizi zadnje akcije smo ugotovili, da je voznik večinoma ponovno vozil po 

odsekih prve prioritete. Najverjetneje je v času akcije močno snežilo, zaradi česar je bilo treba 

odseke prve prioritete ponovno plužiti.  

Preglednica 16: Kritične dolžine za posip za akcijo 362_4_4 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

5 91,7 6 72,8 5 

6 83,9 5 67,4 4 

7 84,9 5 64,3 4 

8 80 4 58,9 3 

9 77,8 4 58,4 3 

10 72,4 3 59,1 3 

11 70 3 59 3 

12 69 3 51 2 

13 69,4 3 50,6 2 

Iz preglednice 16 lahko razberemo, da rezultat optimizacije (1) implicira, da je akcijo za 

celoten plan moč izvesti v treh zankah s skupno dolžino 72,4 km pri kritični dolžini za posip 

10 km/zanko (zelena vrstica; prihranek je 16,2 km ob celotnem spluženem planu, torej  

18,3 %). Prav tako je moč del v akciji obravnavanega plana izvesti z zgolj 58,9 km pri kritični 

dolžini za posip 8 km/zanko (oranžna vrstica; prihranek je 29,7 km, torej 33,5 %). 

Podrobnejši kazalniki obeh rezultatov optimizacij so podani v preglednicah 17 in 18 na 

naslednji strani. 
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Preglednica 17: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 4 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:24) 1:19:13 13,3 9,8 10,1 23,4 34,4 % 46,6 % 

2 7. 2. (09:29) 7. 2. (10:41) 1:12:22 12,6 8,9 9,0 21,6 31,2 % 44,2 % 

3 7. 2. (10:46) 7. 2. (12:10) 1:23:47 17,2 9,5 10,2 27,4 33,4 % 60,3 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 13,3 9,8 10,1 23,4 46,6 % 34,4 % 82,2 % 

2 25,9 18,7 19,2 45,0 90,8 % 65,6 % 158,2 % 

3 43,0 28,2 29,4 72,4 151,1 % 99,0 % 254,3 % 

 

 

Slika 21: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 4 

 

Preglednica 18: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 362_4_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (08:55) 0:50:37 7,3 5,6 9,6 16,8 19,8 % 25,6 % 

2 7. 2. (09:00) 7. 2. (10:03) 1:03:18 10,1 8,0 8,1 18,1 28,2 % 35,3 % 

3 7. 2. (10:08) 7. 2. (11:20) 1:11:13 14,6 7,9 9,3 23,9 27,6 % 51,2 % 

 

          nadaljevanje na naslednji strani 
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Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 7,3 5,6 9,6 16,8 25,6 % 19,8 % 59,1 % 

2 17,3 13,7 17,6 35 60,9 % 48,0 % 122,8 % 

3 31,9 21,5 26,9 58,9 112,1 % 75,6 % 206,8 % 

 

Glede na dejstvo, da najverjetneje zadnje zanke ne bi bilo treba šteti v reprezentativno akcijo, 

dolžina zadnje zanke pa je 16,2 km (preglednica 15, kazalnik km skupaj za zadnjo zanko), 

pokritje plana po drugi zanki pa le za slaba 2 % manjše (preglednica 15, kazalnik ef. % 

pokritja za zadnjo zanko), bi lahko ob nekoliko večjem polnjenju posipnega materiala akcijo 

izvedli v zgolj dveh zankah, pri čemer ocenjujemo, da bi prihranki bili približno pol manjši. 

Akcija 818_6_3 

Gre za reprezentativno akcijo za plan 6, ki je bila izvedena v noči iz 6. na 7. februar 2012, in 

sicer v 66,6-odstotnem deležu plana. Izvedena je bila v dveh zankah. Skupni dolžini zank sta 

približno enaki (preglednica 19, kazalnik km skupaj), se pa trajanje zank bistveno razlikuje, 

saj druga traja skoraj dvakrat dlje, hkrati pa je v drugi zanki efektivno obdelano skoraj pol 

manj dolžin odsekov. To implicira, da je v drugi zanki prišlo do bistveno večjega deleža 

popravkov na raznih lokacijah.  

Preglednica 19: Kazalniki za akcijo 818_6_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 6. 2. (20:46) 6. 2. (23:14) 2:28:11 26,8 20,4 22,2 49,0 41,7 % 54,9 % 

2 7. 2. (00:40) 7. 2. (05:01) 4:20:11 34,6 12,2 15,4 50,0 24,9 % 70,9 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 26,8 20,4 22,2 49 54,9 % 41,7 % 100,2 % 

2 61,4 32,5 37,5 99 125,8 % 66,6 % 202,6 % 
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Slika 22: GPS-sled vozila 818 v akciji 818_6_3 po planu 6 in intenzivnost voženj 

Slika 22 prikazuje, da je imela akcija na jugozahodnem delu neki dodatek v eni izmed daljših 

ulic in da več manjših ulic v planu ni bilo izvedenih. Število voženj skozi odseke je zmerno.  

Preglednica 20: Kritične dolžine za posip za akcijo 818_6_3 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

15 89,7 4 65,5 3 

16 88,7 4 66 3 

17 85,7 3 58,7 2 

18 90,1 4 60,2 2 

19 84,5 3 60,4 2 

20 87,9 3 61,6 2 

21 83,9 3 60,8 2 

22 85,7 3 60,8 2 

23 85,3 3 60,8 2 

24 84,9 3 60,2 2 

25 77,6 2 62 2 

26 78,7 2 60,4 2 

27 80,8 2 60,4 2 

 

Glede na preglednico 20 rezultat optimizacije (2) implicira, da je isti delež plana kot v akciji 

možno namesto v skupno 99 km prevoziti v 58,7 km in s tem doseči 40,3 km prihranka, torej 

40,7 % prihranka (oranžna vrstica; pri kritični dolžini za posip 17 km/zanko). Celoten plan 

lahko izvedemo v 77,6 km pri kritični dolžini za posip 25 km/zanko (zelena vrstica). 

Potenciali, ki jih izražajo rezultati optimizacij, so v tem primeru dokaj jasno vidni. 

Podrobnejši prikaz kazalnikov za obe optimizaciji si lahko ogledamo v preglednicah 21 in 22 

na naslednji strani. 
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Preglednica 21: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 6 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:45) 2:40:02 26,9 24,0 7,8 34,8 49,1 % 55,2 % 

2 7. 2. (10:50) 7. 2. (13:46) 2:56:07 33,2 24,9 9,6 42,8 50,9 % 68,1 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km izven 

plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 26,9 24,0 7,8 34,8 55,2 % 49,1 % 71,2 % 

2 60,2 48,8 17,4 77,6 123,2 % 100,0 % 158,9 % 

Preglednica 22: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 818_6_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

Plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:57) 1:52:28 19,9 16,4 6,0 25,8 33,6 % 40,7 % 

2 7. 2. (10:02) 7. 2. (12:04) 2:02:02 24,1 16,2 8,8 32,9 33,1 % 49,3 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 19,9 16,4 6 25,8 40,7 % 33,6 % 52,9 % 

2 44 32,5 14,8 58,7 90,0 % 66,6 % 120,2 % 

 

Slika 23: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 6 

Akcija 800_8_6 

Akcija predstavlja reprezentativno akcijo za plan 8, izvedeno 12. 2. 2012. 70-odstotni delež 

plana je izveden v dveh zankah, pri čemer je skupno prevožen 1,5-kratnik dolžine plana (44,4 
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km), skupno torej 68,7 km (preglednica 23, kazalnik km kum. skupaj po drugi zanki). Sodeč 

po kazalniku ef. % pokritja v preglednici 23 je večina dela izvedena v drugi zanki, ki je tako 

časovno kot po dolžini tudi več kot dvakrat daljša od prve.  

Preglednica 23: Kazalniki za akcijo 800_8_6 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 12. 2. (08:28) 12. 2. (10:40) 2:12:00 8,3 6,4 14,2 22,6 14,5 % 18,7 % 

2 12. 2. (11:37) 12. 2. (16:31) 4:53:23 32,0 24,7 14,2 46,2 55,5 % 72,1 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 8,3 6,4 14,2 22,6 18,7 % 14,5 % 50,7 % 

2 40,3 31,1 28,4 68,7 90,8 % 70,0 % 154,6 % 

 

 

 

Slika 24: GPS-sled vozila 800 v akciji 800_8_6 po planu 8 in intenzivnost voženj 

 

Slika 24 prikazuje, da razen odsekov iz plana akcija ni vsebovala dodatkov in da ni bilo 

odsekov, kjer bi se izkazovalo bistveno odvečno število voženj.  
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Preglednica 24: Kritične dolžine za posip za akcijo 800_8_6 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

13 93,3 4 68,8 3 

14 89,2 4 67,4 3 

15 88,3 3 66,5 3 

16 92,4 4 63,8 2 

17 87,5 3 64,3 2 

18 88,6 3 63,9 2 

19 87,9 3 61,4 2 

20 86,6 3 64,1 2 

21 87,9 3 63,7 2 

22 87,4 3 63,8 2 

23 80,1 2 61,4 2 

24 79 2 64,2 2 

25 80,1 2 63,4 2 

Preglednica 24 prikazuje, da rezultati optimizacije (2) implicirajo, da je akcijo v dveh zankah 

moč izvesti v 63,8 km, pri čemer privarčujemo 4,9 km (7,1 %), in sicer pri kritični dolžini za 

posip 16 km/zanko (oranžna vrstica). Skladno z rezultati optimizacije (1) lahko celotno 

izvedbo plana opravimo v dveh zankah s skupno 80,1 km, kar je za 11,4 km več, kot je 

dejanska dolžina vožnje v akciji, in sicer pri kritični dolžini za posip 23 km/zanko (zelena 

vrstica). Ostali kazalniki so za obe optimizaciji podani v preglednici 25 na tej strani in v 

preglednici 26 na naslednji strani. 

Preglednica 25: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 8 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:44) 2:39:33 25,6 22,8 12,3 37,9 51,3 % 57,6 % 

2 7. 2. (10:49) 7. 2. (13:30) 2:40:39 30,1 21,6 12,2 42,2 48,7 % 67,6 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 25,6 22,8 12,3 37,9 57,6 % 51,3 % 85,3 % 

2 55,7 44,4 24,5 80,1 125,3 % 100,0 % 180,3 % 
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Slika 25: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 8 

 

Preglednica 26: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 800_8_6 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:57) 1:52:01 17,8 15,5 10,5 28,3 34,8 % 40,1 % 

2 7. 2. (10:02) 7. 2. (12:05) 2:03:35 22,6 15,6 12,9 35,5 35,2 % 50,9 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 17,8 15,5 10,5 28,3 40,1 % 34,8 % 63,7 % 

2 40,4 31,1 23,3 63,8 91,0 % 70,0 % 143,5 % 

Zaključimo lahko, da je bila akcija relativno kakovostno izvedena, a kljub temu obstajajo 

določeni manjši potenciali za optimizacijo. 

Akcija 504_9_3 

Gre za reprezentativno akcijo na planu 9, izvedeno 12. 2. 2012. Akcija je bila izvedena v dveh 

zankah, pri čemer je bil, sodeč po preglednici 27, izveden 71,7-odstotni delež plana (kazalnik 

ef. kum. % pokritja). Druga zanka je bila bistveno daljša kot prva in temu sorazmerna sta tudi 

deleža dejanske izvedbe (kazalnika ef. % pokritja in trajanje). Skupno je bil prevožen 1,9-

kratnik dolžine plana, pri čemer je dolžina plana 39,6 km (dejanska dolžina).  
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Preglednica 27: Kazalniki za akcijo 504_9_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 12. 2. (10:27) 12. 2. (13:40) 3:12:27 10,9 10,2 12,0 22,9 25,8 % 27,5 % 

2 12. 2. (13:59) 12. 2. (19:01) 5:01:53 30,3 18,2 22,0 52,3 45,9 % 76,6 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km izven 

plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 10,9 10,2 12 22,9 27,5 % 25,8 % 57,8 % 

2 41,2 28,4 33,9 75,1 104,1 % 71,7 % 189,8 % 

Slika 26 prikazuje, da je bila akcija izvedena brez odvečnih dodatkov in nepotrebnih voženj, 

razen na odseku, ki predstavlja nekakšno »vstopno« točko na glavni del plana na zahodu. Plan 

je bil namreč sestavljen tudi iz oddaljenega odseka na jugu. 

 

Slika 26: GPS-sled vozila 504 v akciji 504_9_3 po planu 9 in intenzivnost voženj 

Preglednica 28: Kritične dolžine za posip za akcijo 504_9_3 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa 

v eni zanki 

(km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

12 106 4 71,3 3 

13 97,2 4 71,7 3 

14 87,9 3 78,9 3 

15 87,1 3 66,6 2 

16 87,6 3 57,8 2 

17 87,3 3 66,7 2 

18 88,3 3 59,2 2 

19 87,1 3 66,1 2 

20 87,8 3 64,8 2 

nadaljevanje na naslednji strani 
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 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa 

v eni zanki 

(km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

21 78,7 2 60,8 2 

22 80 2 61,4 2 

23 82,2 2 61,6 2 

24 74,3 2 61,6 2 

Sodeč po preglednici 28 in rezultatih optimizacije (2) lahko v akciji obravnavani del plana pri 

kritični dolžini za posip 15 km/zanko izvedemo v 66,6 km (oranžna vrstica) namesto v 

dejanskih 75,1 km iz akcije (preglednica 27, kazalnik km kum. skupaj), pri čemer doseženi 

prihranek znaša 8,5 km (11,3 %). Celoten plan lahko izvedemo v 78,7 km pri kritični dolžini 

za posip 21 km/zanko (zelena vrstica, optimizacija (1)), torej s 3,6 km več, kot je dejanska 

dolžina vožnje v akciji (tj. 75,1 km), a bi zaradi tega dejansko splužili celoten plan in ne samo 

njegov 71,7-odstotni delež (preglednica 27, kazalnik ef. kum. % pokritja).  

Preglednica 29: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 9 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:29) 2:24:20 23,3 20,1 12,7 36,0 50,7 % 58,8 % 

2 7. 2. (10:34) 7. 2. (13:06) 2:31:56 27,7 19,5 15,0 42,7 49,3 % 70,1 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 23,3 20,1 12,7 36,0 58,8 % 50,7 % 91,0 % 

2 51,0 39,6 27,7 78,7 128,9 % 100,0 % 198,9 % 

 

Preglednica 30: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 504_9_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:50) 1:45:02 16,1 13,7 12,7 28,9 34,6 % 40,8 % 

2 7. 2. (09:55) 7. 2. (11:57) 2:02:40 23,5 14,7 14,2 37,7 37,1 % 59,4 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km izven 

plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 16,1 13,7 12,7 28,9 40,8 % 34,6 % 73,0 % 

2 39,7 28,4 27 66,6 100,2 % 71,7 % 168,3 % 
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Slika 27: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 9 

Sklepamo lahko, da je bila akcija relativno dobro izvedena, saj optimizacije odražajo le 

manjše dodatne prihranke. Izpostaviti je treba, da plan vključuje tudi dislocirani odsek na 

jugu, kar bi lahko prispevalo h kompleksnosti in dodatnim kilometrom. 

Akcija 803_10_3 

Ta akcija predstavlja reprezentativno akcijo za plan 10, izvedeno 4. 2. 2012. Izvedena je bila v 

eni zanki, s katero je bil plan pokrit v 80,7-odstotnem deležu (preglednica 31, kazalnik ef. 

kum. % pokritja). Skupaj je bilo prevoženih 78,8 km (preglednica 31, kazalnik km kum. 

skupaj), kar je 1,5-kratnik dolžine plana, ki znaša 52,5 km (dejanska dolžina). 

Preglednica 31: Kazalniki za akcijo 803_10_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 4. 2. (10:55) 4. 2. (14:37) 3:42:09 53,4 42,3 25,4 78,8 80,7 % 101,7 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 53,4 42,3 25,4 78,8 101,7 % 80,7 % 150,1 % 
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Slika 28: GPS-sled vozila 803 v akciji 803_10_3 po planu 10 in intenzivnost voženj 

Slika 28 prikazuje, da je do neoptimalnosti med drugim prišlo tudi zaradi vožnje po daljši 

zanki na vzhodni strani plana in podaljšane vožnje proti zahodu izven plana. Ta dva dodatka 

sta prispevala približno štiri dodatne kilometre.  

Iz preglednice 32 lahko razberemo, da lahko pokriti del zanke (optimizacij (2)) izvedemo v 

eni zanki s skupno 58,9 km (oranžna vrstica), pri čemer je kritična količina posipnega 

materiala enaka 41 km/zanko, s čimer privarčujemo 19,9 km (25,3 % glede na celotno dolžino 

akcije, ki znaša 78,8 km). Celoten plan lahko izvedemo v 85,1 km pri kritični dolžini za posip 

53 km/zanko (zelena vrstica), kar je le za 6,3 km več, kot je dejanska dolžina vožnje v akciji 

(tj. 78,8 km). Podrobnejši kazalniki za optimirane akcije so podani v preglednicah 33 in 34 na 

naslednji strani. 

Preglednica 32: Kritične dolžine za posip za akcijo 803_10_3 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v eni 

zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

35 92,8 2 64,6 2 

36 92,5 2 63,8 2 

37 89,8 2 66,1 2 

38 91,9 2 69,4 2 

39 93,6 2 63,9 2 

40 92,4 2 67,0 2 

41 89,6 2 58,9 1 

42 90,7 2 59,4 1 

43 93,0 2 63,2 1 

44 90,5 2 59,4 1 

45 88,5 2 59,2 1 

46 92,5 2 59,4 1 

47 87,4 2 59,2 1 

nadaljevanje na naslednji strani 
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 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v eni 

zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

48 88,1 2 60 1 

49 88,6 2 59,2 1 

50 89,2 2 59,7 1 

51 86,0 2 58,4 1 

52 85,9 2 59,1 1 

53 85,1 1 59,8 1 

Preglednica 33: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 10 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (14:08) 6:03:40 74,2 52,5 10,8 85,1 100,0 % 141,5 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 74,2 52,5 10,8 85,1 141,5 % 100,0 % 162,1 % 

 

Slika 29: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 10 

Preglednica 34: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 803_10_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (12:43) 4:38:52 51,2 42,3 7,7 58,9 80,7 % 97,6 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km izven 

plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 51,2 42,3 7,7 58,9 97,6 % 80,7 % 112,3 % 
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Pri tej akciji so, kot izhaja iz preglednic na prejšnji strani, možni več kot 20-odstotni 

prihranki. 

Akcija 816_11_0 

Reprezentativna akcija za plan 11 je bila izvedena 7. 2. 2012 v eni zanki, v kateri je bilo 

skupno prevoženih 94,8 km (preglednica 35, kazalnik km kum. skupaj), kar je malenkost več, 

kot je dejanska dolžina plana (66,7 km), obdelan pa je bil 83,3-odstotni delež plana.  

Preglednica 35: Kazalniki za akcijo 816_11_0 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:12) 7. 2. (12:48) 4:35:52 69,8 55,6 25,0 94,8 83,3 % 104,6 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 69,8 55,6 25 94,8 104,6 % 83,3 % 142,1 % 

 

Slika 30: GPS-sled vozila 816 v akciji 816_11_0 po planu 11 in intenzivnost voženj 

Slika 30 prikazuje, da je razen manjšega dodatka na zahodu celotna vožnja osredotočena zgolj 

na izvedbo plana in da je bil plan izveden dokaj enakomerno, kar se tiče obravnave odsekov. 

Vsi odseki v planu so prve prioritete.  
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Preglednica 36: Kritične dolžine za posip za akcijo 816_11_0 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

54 114,7 2 79,5 2 

55 113,6 2 76,3 2 

56 113,2 2 75,9 1 

57 116,4 2 76 1 

58 110,8 2 75,8 1 

59 117,1 2 75,6 1 

60 113,1 2 75,1 1 

61 113,2 2 75,2 1 

62 115,2 2 75,9 1 

63 112,1 2 78,4 1 

64 110,8 2 78,1 1 

65 107,4 2 78,3 1 

66 105,6 2 76 1 

67 106,2 1 79,9 1 

68 106,1 1 74,9 1 

 

Glede na preglednico 36 rezultati optimizacije (1) implicirajo, da je možno celoten plan 

izvesti v eni zanki dolžine 106,2 km pri kritični dolžini za posip 67 km/zanko (zelena vrstica), 

pri čemer prevozimo 11,4 km več kot v akciji dolžine 94,8 km (kar znaša 16,6 %). Po drugi 

strani rezultati optimizacije (2) izkazujejo, da je možno v eni zanki pri kritični dolžini za 

posip 56 km/zanko izvesti v akciji izvedeni delež plana s 75,9 km (oranžna vrstica), torej s 

prihrankom 18,9 km (19,9 % glede na dolžino akcije, ki znaša 94,8 km). Drugi kazalniki so za 

obe optimizaciji razvidni iz preglednice 37 na tej strani in iz preglednice 38 na naslednji 

strani. 

Preglednica 37: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 11 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (15:44) 7:39:26 92,7 66,7 13,5 106,2 100,0 % 138,9 % 

 

Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 92,7 66,7 13,5 106,2 138,9 % 100,0 % 159,1 % 
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Preglednica 38: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 816_11_0 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (14:08) 6:03:51 64,8 55,6 11,1 75,9 83,3 % 97,2 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 64,8 55,6 11,1 75,9 97,2 % 83,3 % 113,8 % 

Sodeč po analizi je potencial za optimizacijo te akcije 15-odstoten. 

 

Slika 31: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 11 

Akcija 816_11_1 

V drugi reprezentativni akciji za plan 11, ki je bila prav tako izvedena 7. 2. 2012, je bilo v eni 

zanki prevoženih 120,1 km, pokrit pa je bil 80,4-odstotni delež plana (preglednica 39, 

kazalnika km kum. skupaj in ef. kum. % pokritja), katerega dolžina je 66,7 km (dejanska 

vrednost). Prevožen je bil 1,8-kratnik dolžine plana.  

Preglednica 39: Kazalniki za akcijo 816_11_1 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (00:45) 7. 2. (06:08) 5:23:12 65,8 53,7 54,2 120,1 80,4 % 98,7 % 

                                                                               

nadaljevanje na naslednji strani 
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Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km 

kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kuma. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 65,8 53,7 54,2 120,1 98,7 % 80,4 % 180,0 % 

 

Slika 32: GPS-sled vozila 816 v akciji 816_11_1 po planu 11 in intenzivnost voženj 

Slika 32 prikazuje nekaj dodatne vožnje blizu baze in nekaj manjših dodatkov na raznih delih 

plana, sicer pa je bil plan, kar se tiče obravnave odsekov, dokaj enakomerno prevožen.  

Preglednica 40: Kritične dolžine za posip za akcijo 816_11_1 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa 

v eni zanki 

(km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

54 114,7 2 77,5 1 

55 113,6 2 74,4 1 

56 113,2 2 75,4 1 

57 116,4 2 75 1 

58 110,8 2 75,1 1 

59 117,1 2 74,5 1 

60 113,1 2 75 1 

61 113,2 2 75,2 1 

62 115,2 2 75 1 

63 112,1 2 75,5 1 

64 110,8 2 75,7 1 

65 107,4 2 76 1 

66 105,6 2 76 1 

67 106,2 1 75,9 1 

68 106,1 1 75,8 1 
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Iz preglednice 40, prikazane na prejšnji strani, lahko razberemo, da rezultat optimizacije (1) 

implicira, da je možno celoten plan prevoziti v eni zanki dolžine 107,2 km z 12,9 km manj 

glede na dejansko dolžino akcije, ki znaša 120,1 km (10,7-odstotni prihranek), in sicer pri 

kritični dolžini za posip 67 km/zanko (zelena vrstica). Iz rezultata optimizacije (2) sledi, da je 

enak delež plana, kot je bil izveden v akciji, možno izvesti v eni zanki skupne dolžine 77,5 

km in pri tem privarčevati 42,6 km glede na dejansko dolžino akcije, ki znaša 120,1 km 

(oranžna vrstica, prihranek znaša 35,5 %). 

Kazalniki za optimizacijo (2) so podani v preglednici 41. Kazalniki za rezultate optimizacije 

(1) za isto število zank, torej eno, so bili prikazani v preglednici 37. 

Preglednica 41: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 816_11_1 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (14:02) 5:57:40 66,4 53,7 11,1 77,5 80,4 % 99,6 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 66,4 53,7 11,1 77,5 99,6 % 80,4 % 116,1 % 

Akcija 804_12_3 

Reprezentativna akcija za plan 2 je bila izvedena 5. 2. 2012 v dveh zankah skupne dolžine 

77,5 km, delež pokritega plana pa znaša 78,9 % (preglednica 42, kazalnika km kum. skupaj in 

ef. kum. % pokritja), in sicer pri dejanski dolžini plana 47,9 km.  

Preglednica 42: Kazalniki za akcijo 804_12_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 5. 2. (01:48) 5. 2. (04:45) 2:57:02 38,6 21,9 6,2 44,8 45,7 % 80,4 % 

2 5. 2. (05:50) 5. 2. (07:05) 1:15:03 22,2 15,9 10,5 32,7 33,3 % 46,3 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km izven 

plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 38,6 21,9 6,2 44,8 80,4 % 45,7 % 93,4 % 

2 60,8 37,8 16,8 77,5 126,7 % 78,9 % 161,7 % 
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Slika 33: GPS-sled vozila 804 v akciji 804_12_3 po planu 12 in intenzivnost voženj 

Slika 33 prikazuje, da akcija ne vključuje posebnih dodatkov izven plana, število voženj pa je 

nekoliko večje na določenih odsekih prve prioritete.  

Preglednica 43: Kritične dolžine za posip za akcijo 804_12_3 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa 

v eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. 

zank 

Skupaj 

(km) 

Št. zank 

18 79 4 63,9 3 

19 77,8 3 63,2 3 

20 73 3 61,8 2 

21 73,9 3 61,3 3 

22 75,2 3 63,8 3 

23 75,5 3 57 2 

24 75,5 3 64,4 2 

25 69,8 2 58,4 2 

26 77,4 3 58,8 2 

27 70,8 2 56,9 2 

28 70,3 2 55,8 2 

Sodeč po preglednici 43 rezultat optimizacije (1) izkazuje, da je možno celoten plan izvesti v 

dveh zankah skupne dolžine 69,8 km (zelena vrstica), torej s 7,7 km manj, kot jih je bilo 

izvedenih v dejanski akciji (9,9 % manj, dolžina akcije je 77,5 km), in sicer pri kritični dolžini 

za posip 25 km/zanko. Rezultat optimizacije (2) pa izkazuje, da je možno v akciji izveden 

delež plana izvesti v dveh zankah skupne dolžine 61,8 km (oranžna vrstica) in pri tem 

privarčevati 15,7 km (20,3 %). Drugi kazalniki za obe optimizacije so razvidni iz preglednic 

44 in 45, ki jih prikazujemo v nadaljevanju. 
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Preglednica 44: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 12 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:46) 2:41:15 31,1 24,0 4,3 35,4 50,1 % 64,8 % 

2 7. 2. (10:51) 7. 2. (13:30) 2:39:06 28,3 23,9 6,2 34,5 49,8 % 59,0 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 31,1 24,0 4,3 35,4 64,8 % 50,1 % 73,8 % 

2 59,3 47,9 10,5 69,8 123,7 % 99,9 % 145,7 % 

 

Slika 34: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 12 

Preglednica 45: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 804_12_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:10) 2:05:37 22,4 18,4 6,1 28,5 38,4 % 46,7 % 

2 7. 2. (10:15) 7. 2. (12:32) 2:17:17 27,5 19,4 5,9 33,3 40,4 % 57,3 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 22,4 18,4 6,1 28,5 46,7 % 38,4 % 59,4 % 

2 49,9 37,8 11,9 61,8 104,1 % 78,9 % 129,0 % 

Iz analize akcije je razvidno, da so potenciali za prihranke pri tej akciji večji od 20 %. 
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Akcija 794_13_3 

V reprezentativni akciji za plan 13, ki je bila izvedena v noči iz 6. na 7. februar 2012, 

prevozimo v treh zankah skupno 91,8 km, s čimer pokrijemo 72,2-odstotni delež plana 

(preglednica 46, kazalnika km kum. skupaj in ef. kum. % pokritja). Ob tem prevozimo 2,1-

kratnik dolžine plana, ki znaša 41,8 km.  

Preglednica 46: Kazalniki za akcijo 794_13_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 6. 2. (20:29) 6. 2. (21:35) 1:06:11 10,8 5,4 10,8 21,5 12,9 % 25,8 % 

2 6. 2. (21:47) 7. 2. (00:17) 2:30:41 6,5 6,0 10,1 16,6 14,4 % 15,5 % 

3 7. 2. (00:39) 7. 2. (07:27) 6:48:09 30,2 20,5 23,5 53,6 49,1 % 72,2 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 10,8 5,4 10,8 21,5 25,8 % 12,9 % 51,6 % 

2 17,2 11,4 20,9 38,1 41,3 % 27,4 % 91,3 % 

3 47,4 31,9 44,4 91,8 113,5 % 76,4 % 219,8 % 

 

 

Slika 35: Pokritost cestnih odsekov po zankah za akcijo 794_13_3 



 

113 

 

Slika 36: GPS-sled vozila 794 v akciji 794_13_3 po planu 13 in intenzivnost voženj 

Slika 36 prikazuje, da akcija ni vsebovala dodatkov. Slika 35 pa prikazuje, da je bilo delo v 

zanki geografsko razporejeno na različnih delih (torej ni podvajanja). Delo je bilo med 

zankami neenakomerno razporejeno, saj ga je bila večina v zadnji zanki, ki traja skoraj sedem 

ur (preglednica 46, kazalnik trajanje).  

Sodeč po preglednici 47 lahko glede na rezultate optimizacije (1) celoten plan izvedemo v 

treh zankah z 88,2 km vožnje in ob tem prihranimo 3,6 km (3,9 % prihranka glede na 

dejansko dolžino akcije, ki znaša 91,8 km), in sicer pri kritični dolžini za posip 15 km/zanko 

(zelena vrstica). Enak delež plana lahko glede na rezultate optimizacije (2) izvedemo v treh 

zankah z 72 km (oranžna vrstica) in prihranimo 19,8 km glede na dejansko dolžino akcije, ki 

znaša 91,8 km (tj. 21,6 % prihranka), in sicer pri kritični dolžini za posip 11 km/zanko, iz 

česar je jasno razviden potencial za izboljšave. 
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Preglednica 47: Kritične dolžine za posip za akcijo 794_13_3 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

5 126,5 9 98,4 7 

6 119,5 8 90,6 6 

7 111,2 7 85,9 5 

8 107,2 6 82,7 5 

9 99,8 5 80 4 

10 99,3 5 77 4 

11 92,7 4 72 3 

12 92,7 4 70,4 3 

13 89,6 4 70 3 

14 90,9 4 70,8 3 

15 88,2 3 70,1 3 

16 86,5 3 70,1 3 

17 86,4 3 65 2 

18 87,3 3 65,8 2 

 

Podrobnejši kazalniki za obe optimizaciji so podani v preglednici 48, prikazani spodaj, in 

preglednici 49, prikazani na naslednji strani. 

Preglednica 48: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 13 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:45) 1:40:10 16,9 12,5 12,5 29,4 29,9 % 40,5 % 

2 7. 2. (09:50) 7. 2. (11:39) 1:48:57 20,9 14,5 8,4 29,2 34,6 % 50,0 % 

3 7. 2. (11:44) 7. 2. (13:35) 1:51:05 18,9 14,8 10,7 29,6 35,5 % 45,3 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 16,9 12,5 12,5 29,4 40,5 % 29,9 % 70,4 % 

2 37,8 26,9 20,8 58,6 90,5 % 64,5 % 140,4 % 

3 56,7 41,8 31,5 88,2 135,8 % 100,0 % 211,2 % 
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Slika 37: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 13 

Preglednica 49: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 794_13_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:32) 1:27:09 15,3 10,6 11,1 26,4 25,3 % 36,7 % 

2 7. 2. (09:37) 7. 2. (10:57) 1:20:28 13,1 10,7 8,4 21,5 25,7 % 31,4 % 

3 7. 2. (11:02) 7. 2. (12:26) 1:23:57 13,8 10,6 10,3 24,1 25,5 % 33,0 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 15,3 10,6 11,1 26,4 36,7 % 25,3 % 63,3 % 

2 28,4 21,3 19,5 47,9 68,1 % 51,0 % 114,8 % 

3 42,2 31,9 29,8 72 101,1 % 76,4 % 172,4 % 

Iz analiz lahko sklepamo, da je potencial prihranka v tej akciji več kot 20-odstoten. 

Akcija 771_14_5 

V reprezentativni akciji za plan 14, ki je bila izvedena 12. 2. 2012, prevozimo v treh zankah 

83,6 km, s čimer pokrijemo 67,6-odstotni delež plana (preglednica 50, kazalnika km kum. 

skupaj in ef. kum. % pokritja), ob tem pa prevozimo 1,8-kratnik dejanske dolžine plana, ki 

znaša 45,5 km. Akcija ne dosega minimalnega kriterija glede primernosti za analizo, tj. vsaj 

70-odstotne pokritosti plana, je pa to akcija z maksimalnim deležem pokritja izmed akcij za 

plan 14, za katere imamo podatke.  
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Preglednica 50: Kazalniki za akcijo 771_14_5 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

Plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 12. 2. (01:21) 12. 2. (02:42) 1:20:08 11,1 9,1 12,4 23,6 20,0 % 24,3 % 

2 12. 2. (02:50) 12. 2. (04:24) 1:33:45 19,4 15,3 13,7 33,1 33,5 % 42,4 % 

3 12. 2. (04:33) 12. 2. (05:43) 1:09:56 16,1 6,4 10,9 27,0 14,1 % 35,2 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 11,1 9,1 12,4 23,6 24,3 % 20,0 % 51,6 % 

2 30,5 24,4 26,2 56,7 66,7 % 53,5 % 124,1 % 

3 46,5 30,8 37,1 83,6 101,9 % 67,6 % 183,2 % 

 

Slika 38: GPS-sled vozila 771 v akciji 771_14_5 po planu 14 in intenzivnost voženj 

Slika 37 prikazuje, da v akciji ni bilo dodatkov, torej se obravnava zgolj plužni plan. Manjši 

delež pokritja je posledica izpustitve več manjših odsekov. Iz preglednice 51 lahko 

razberemo, da rezultati optimizacije (1) implicirajo, da lahko celoten plan izvedemo v 87 km 

pri kritični dolžini za posip 18 km/zanko (zelena vrstica), kar je za zgolj 3,4 km več vožnje, 

kot je je predvidene v obravnavani akciji, ki znaša 83,6 km (torej za 4,1 % več). Enak delež 

plana, kot je obravnavan v akciji, izvedemo glede na optimizacijo (2) v treh zankah s skupno 

62,4 km pri kritični dolžini za posip 11 km/zanko (oranžna vrstica). Pri tem izvedemo 21,2 

km manj, kot je dejanska dolžina akcije, ki znaša 83,6 km, kar predstavlja 24,4-odstotni 

prihranek. 
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Preglednica 51: Kritične dolžine za posip za akcijo 771_14_5 

 Optimizacija (1)  Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. 

zank 

 

 

Skupaj 

(km) 

Št. zank 

5 118,2 10  84,7 7 

6 110,4 8  77,8 6 

7 104,6 7  75,2 5 

8 102,9 7  73,8 5 

9 98,0 6  69,3 4 

10 96,1 5  68,1 4 

11 94,4 5  62,4 3 

12 92,8 5  66,2 3 

13 86,2 4  65,4 3 

14 91,6 4  65,9 3 

15 89,4 4  65,3 3 

16 88,4 4  62,8 2 

17 90,5 4  61,4 2 

18 87,0 3  61,7 2 

19 84,8 3  60,5 2 

20 85,1 3  60,5 2 

21 85,7 3  61,6 2 

V preglednici 52, prikazani spodaj, in v preglednici 53, prikazani na naslednji strani, so 

podani drugi kazalniki za obe optimizaciji. 

Preglednica 52: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 14 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

Plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:11) 2:06:40 23,0 17,7 8,3 31,3 38,8 % 50,3 % 

2 7. 2. (10:16) 7. 2. (12:07) 1:50:48 22,9 14,8 6,6 29,5 32,4 % 50,2 % 

3 7. 2. (12:12) 7. 2. (13:50) 1:37:42 17,9 13,0 8,3 26,2 28,4 % 39,2 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 23,0 17,7 8,3 31,3 50,3 % 38,8 % 68,5 % 

2 45,9 32,5 14,9 60,8 100,4 % 71,2 % 133,2 % 

3 63,7 45,5 23,3 87,0 139,6 % 99,6 % 190,6 % 
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Slika 39: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 14 

Preglednica 53: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 771_14_5 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

Plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:13) 1:08:17 13,1 9,6 3,6 16,7 21,0 % 28,7 % 

2 7. 2. (09:18) 7. 2. (10:45) 1:27:21 15,6 11,0 9,7 25,3 24,1 % 34,2 % 

3 7. 2. (10:50) 7. 2. (12:07) 1:16:46 14,6 10,3 5,8 20,4 22,5 % 32,0 % 

 

Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km izven 

plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 13,1 9,6 3,6 16,7 28,7 % 21,0 % 36,7 % 

2 28,7 20,6 13,3 42 62,9 % 45,1 % 92,1 % 

3 43,3 30,8 19,1 62,4 94,9 % 67,6 % 136,7 % 

Tudi za to akcijo lahko na podlagi analiz ocenimo, da obstaja več kot 20-odstotni potencial 

prihranka. 

Akcija 793_15_1 

Reprezentativna akcija za plan 15 je bila izvedena v noči iz 6. na 7. februar 2012 v treh 

zankah skupne dolžine 101,8 km (preglednica 54, kazalnik km kum. skupaj), pri čemer je bil 

prevožen 1,9-kratnik dolžine plana, katerega celotna dolžina je 54,7 km, plan pa je bil izveden 

v 91,5-odstotnem deležu (preglednica 54, kazalnik ef. kum. % pokritja).  
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Preglednica 54: Kazalniki za akcijo 793_15_1 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

Plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 6. 2. (20:59) 6. 2. (22:40) 1:40:33 27,0 25,2 2,5 29,5 45,9 % 49,0 % 

2 6. 2. (22:53) 6. 2. (23:57) 1:03:31 11,8 10,1 5,3 17,1 18,3 % 21,5 % 

3 7. 2. (00:11) 7. 2. (04:40) 4:28:49 46,0 15,0 9,2 55,2 27,3 % 83,7 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 27 25,2 2,5 29,5 49,0 % 45,9 % 53,7 % 

2 38,8 35,3 7,8 46,6 70,5 % 64,2 % 84,7 % 

3 84,8 50,3 17 101,8 154,2 % 91,5 % 185,1 % 

 

Slika 40: GPS-sled vozila 793 v akciji 793_15_1 po planu 15 in intenzivnost voženj 

Slika 40 prikazuje, da akcija ni vsebovala dodatkov in da je bil določen daljši cestni odsek na 

zahodu obravnavan večkrat glede na druge odseke.  

Iz preglednice 55 lahko razberemo, da rezultat optimizacije (1) implicira, da je moč celoten 

plan izvesti v treh zankah skupne dolžine 73 km pri kritični dolžini za posip 23 km/zanko 

(zelena vrstica). To je za 28,8 km manj, kot je dejanska dolžina celotne akcije, ki znaša 101,8 

km (tj. 28,3 % prihranka). Rezultat optimizacije (2) izkazuje, da je možno v akciji 

obravnavani del plana izvesti s tremi zankami skupne dolžine 70 km (oranžna vrstica), kar je 

za 31,8 km manj od dejanske dolžine akcije (tj. 31,2 % prihranka), in sicer pri kritični dolžini 

za posip 19 km/zanko. 
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Preglednica 55: Kritične dolžine za posip za akcijo 793_15_1 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

15 78,2 4 75,6 5 

16 75,6 4 73,2 4 

17 78,9 4 73,6 3 

18 80,8 4 74,6 4 

19 74,8 4 70 3 

20 79,0 4 72,7 3 

21 77,6 4 69,5 3 

22 73,6 4 66,4 3 

23 73 3 66,7 3 

24 73,9 3 69,7 3 

25 73,4 3 67,6 3 

26 74,4 3 69,7 3 

 

Slika 41: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 15 (tri 

zanke) 

Kazalniki za optimizaciji (1) in (2) so natančneje podani v preglednicah 56 in 57 v 

nadaljevanju. Kot lahko razberemo iz slike 41, optimizacija (2) vrača rezultat, kjer so cestni 

odseki v planu relativno enakomerno prevoženi. 
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Preglednica 56: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 15 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

Plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:24) 2:19:59 24,9 21,9 2,6 27,5 39,9 % 45,3 % 

2 7. 2. (10:29) 7. 2. (12:32) 2:02:07 21,4 19,0 3,0 24,4 34,5 % 38,9 % 

3 7. 2. (12:37) 7. 2. (14:10) 1:33:25 16,8 13,7 4,2 21,0 25,0 % 30,6 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 24,9 21,9 2,6 27,5 45,3 % 39,9 % 50,1 % 

2 46,3 40,9 5,7 52,0 84,2 % 74,4 % 94,5 % 

3 63,2 54,7 9,9 73,0 114,9 % 99,4 % 132,8 % 

Preglednica 57: Kazalniki rezultata optimizacije (2) za akcijo 793_15_1 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:50) 1:45:48 19,3 16,4 2,1 21,3 29,8 % 35,0 % 

2 7. 2. (09:55) 7. 2. (11:44) 1:48:12 19,1 17,0 2,1 21,2 30,9 % 34,8 % 

3 7. 2. (11:49) 7. 2. (13:45) 1:56:00 21,4 16,6 6,1 27,4 30,2 % 38,9 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 19,3 16,4 2,1 21,3 35,0 % 29,8 % 38,8 % 

2 38,4 33,4 4,2 42,6 69,8 % 60,7 % 77,4 % 

3 59,7 50 10,3 70 108,7 % 90,9 % 127,3 % 

Glede na analize lahko ocenimo, da je potencial za optimizacijo te akcije relativno velik, saj 

znaša več kot 30 %. 

Akcija 793_15_4 

Druga reprezentativna akcija za plan 15 je bila izvedena 4. 2. 2012 v dveh zankah s skupno 

dolžino 64,3 km (preglednica 58, kazalnik km kum. skupaj). Pri tem je bil prevožen 1,2-

kratnik dejanske dolžine plana, ki znaša 54,7 km, obravnavan pa je bil 88,8-odstotni delež 

plana (preglednica 58, kazalnik ef. kum. % pokritja). Delo v zankah je bilo enakomerno 

razporejeno (preglednica 58, kazalnik ef. % pokritja), druga zanka pa je trajala nekoliko dlje 

(preglednica 58, kazalnik trajanje) in je vsebovala bistveno več kilometrov, izvedenih zunaj 

plana (preglednica 58, kazalnik km izven plana).  
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Preglednica 58: Kazalniki za akcijo 793_15_4 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 4. 2. (16:19) 4. 2. (17:57) 1:38:22 22,7 22,4 0,8 23,6 40,7 % 41,4 % 

2 4. 2. (18:25) 4. 2. (21:13) 2:47:58 35,1 26,5 5,6 40,7 48,1 % 63,8 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 22,7 22,4 0,8 23,6 41,4 % 40,7 % 42,9 % 

2 57,8 48,9 6,4 64,3 105,2 % 88,8 % 116,9 % 

 

Slika 42: GPS-sled vozila 793 v akciji 793_15_4 po planu 15 in intenzivnost voženj 

Slika 42 prikazuje, da v izvedbi akcije ni bilo odvečnih dodatkov zunaj plana. Podobno kot 

pri akciji 793_15_1 je bilo število obravnav nekoliko večje na daljšem cestnem odseku na 

zahodu plana.  

Preglednica 59 prikazuje, da rezultat optimizacije (1) implicira, da je možno celoten plan 

izvesti v dveh zankah skupne dolžine 69,8 km pri kritični dolžini za posip 31 km/zanko 

(zelena vrstica). To je za 5,5 km več, kot je dejanska dolžina akcije, ki znaša 64,3 km (tj. za 

8,6 % več). Po rezultatu optimizacije (2) lahko sklepamo, da je v akciji obravnavani del plana 

možno izvesti v dveh zankah skupne dolžine 65 km pri kritični dolžini za posip 29 km/zanko 

(oranžna vrstica). V tem primeru nas je hevristični algoritem »razočaral«, saj je našel slabšo 

rešitev od dejanske izvedbe, a odmik ni bistven – rešitev je daljša za 0,7 km (1,1 %). To 

implicira, da je bilo izvajanje tega plana v tej akciji zelo dobro (vsaj v delu, ki je bil izveden). 
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Preglednica 59: Kritične dolžine za posip za akcijo 793_15_4 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa 

v eni zanki 

(km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

25 73,4 3 67,6 3 

26 74,4 3 69,7 3 

27 76,0 3 68,6 3 

28 74,9 3 67,1 3 

29 77,6 3 65 2 

30 75,3 3 60,5 2 

31 69,8 2 63,9 3 

32 79,3 3 63 2 

33 73,9 2 64,4 2 

34 72,1 2 66,3 2 

 

Slika 43: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 15 (dve 

zanki) 

Iz slike 43 lahko razberemo, da nam optimizacijski algoritem tudi pri samo dveh zankah (slika 

41 prikazuje rezultat optimizacijskega algoritma pri treh zankah) vrne rezultat z relativno 

enakomernimi vožnjami po vseh odsekih. 

V preglednicah 60 in 61 so podani drugi kazalniki za optimizaciji (1) in (2), ki natančneje 

določajo rezultate omenjenih optimizacij. 
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Preglednica 60: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 15 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:38) 2:33:18 27,8 23,9 2,7 30,5 43,5 % 50,5 % 

2 7. 2. (10:43) 7. 2. (14:00) 3:17:21 34,1 30,8 5,2 39,3 55,9 % 62,1 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 27,8 23,9 2,7 30,5 50,5 % 43,5 % 55,4 % 

2 61,9 54,7 7,9 69,8 112,6 % 99,4 % 126,9 % 

Preglednica 61: Kazalniki za rezultat optimizacije (2) za akcijo 793_15_4 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (11:10) 3:05:06 32,7 28,6 4,8 37,5 52,1 % 59,5 % 

2 7. 2. (11:15) 7. 2. (13:26) 2:11:24 23,5 20,0 4,0 27,5 36,5 % 42,7 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 32,7 28,6 4,8 37,5 59,5 % 52,1 % 68,3 % 

2 56,2 48,7 8,8 65 102,2 % 88,5 % 118,2 % 

Akcija 805_16_0 

Reprezentativna akcija za plan 16 je bila izvedena 7. 2. 2012 v dveh zankah skupne dolžine 

94,3 km (preglednica 62, kazalnik km kum. skupaj). V akciji je bil prevožen 1,7-kratnik 

dejanske dolžine plana, ki znaša 53,9 km, obravnavan pa je bil 78,9-odstotni delež plana 

(preglednica 62, kazalnik ef. kum. % pokritja). Iz kazalnikov sledi, da je bila večina 

»koristnega« dela (kazalnik ef. % pokritja) izvedena v prvi zanki, ki je tudi trajala skoraj 

dvakrat dlje kot druga zanka (kazalnik trajanje), je pa bila tudi več kot dvakrat daljša 

(kazalnik km skupaj).  

Iz slike 45, prikazane na naslednji strani, je razvidno, da je bil v drugi zanki obravnavan 

predvsem severni del plužnega plana, medtem ko je iz slike 44 razvidno, da v akciji niso bili 

obdelani cestni odseki zunaj plužnega plana. 
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Preglednica 62: Kazalniki za akcijo 805_16_0 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (00:38) 7. 2. (07:04) 6:25:54 49,2 38,8 15,7 64,9 71,8 % 91,0 % 

2 7. 2. (08:19) 7. 2. (11:41) 3:21:21 21,0 3,8 8,4 29,4 7,1 % 38,8 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 49,2 38,8 15,7 64,9 91,0 % 71,8 % 120,1 % 

2 70,2 42,6 24,1 94,3 129,9 % 78,9 % 174,5 % 

 

Slika 44: GPS-sled vozila 805 v akciji 805_16_0 po planu 16 in intenzivnost voženj 

 

Slika 45: Pokritost cestnih odsekov po zankah za akcijo 805_16_0 
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Preglednica 63: Kritične dolžine za posip za akcijo 805_16_0 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

20 87,7 3 72,8 3 

21 89,7 3 72,2 3 

22 87,6 3 70,4 2 

23 87 3 74,7 3 

24 86,5 3 73,1 3 

25 85,9 3 71,4 2 

26 85,1 3 71 2 

27 86,4 3 72,1 2 

28 86,3 3 73,6 2 

29 86 3 72 2 

30 86,2 3 73,3 2 

31 86,2 3 73,3 2 

32 85,5 2 70,5 2 

33 84,4 2 71,7 2 

34 85,2 2 73 2 

35 87,9 2 72,5 2 

Iz preglednice 63, natančneje iz rezultatov optimizacije (1) sledi, da je možno celoten plan 

izvesti v dveh zankah skupne dolžine 85,5 km (zelena vrstica), kar je za 8,8 km manj (9,3 %), 

kot je dejanska dolžina akcije, ki znaša 94,3 km, in sicer pri kritični dolžini za posip 32 

km/zanko. Rezultat optimizacije (2) izkazuje, da je možno v akciji obravnavani del plana 

izvesti v dveh zankah skupne dolžine 70,4 km (oranžna vrstica), kar je za 22,9 km (25,3 %) 

manj od dejanske dolžine akcije, ki znaša 94,3 km, in sicer pri kritični dolžini za posip 22 

km/zanko. Kazalniki za optimizaciji (1) in (2) so podani v preglednicah 64 in 65. 

Preglednica 64: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 16 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:42) 2:37:28 27,4 22,3 10,8 38,2 41,2 % 50,7 % 

2 7. 2. (10:47) 7. 2. (14:21) 3:33:35 39,8 31,7 7,6 47,4 58,6 % 73,7 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km izven 

plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 27,4 22,3 10,8 38,2 50,7 % 41,2 % 70,6 % 

2 67,2 53,9 18,4 85,5 124,3 % 99,8 % 158,3 % 
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Preglednica 65: Kazalniki za rezultat optimizacije (2) za akcijo 805_16_0 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:37) 2:32:34 27,0 21,5 10,1 37,1 39,9 % 49,9 % 

2 7. 2. (10:42) 7. 2. (13:07) 2:24:28 27,4 21,0 5,9 33,3 38,9 % 50,7 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven 

plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % pokritja Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 27 21,5 10,1 37,1 49,9 % 39,9 % 68,6 % 

2 54,3 42,5 16 70,4 100,6 % 78,7 % 130,3 % 

 

Slika 46: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 16 

Iz slike 46 lahko razberemo, da rezultat optimizacije (2) vrne rezultat, pri katerem prevozimo 

celoten plan dokaj enakomerno. 

Potencial za prihranke pri tej akciji lahko ocenimo kot večji od 25 %. 

Akcija 772_17_3 

Reprezentativno akcijo za plan 17, ki je bila izvedena v noči iz 4. na 5. februar 2012, lahko 

izvedemo v skupno treh zankah skupne dolžine 111,8 km (preglednica 66, kazalnik km kum. 

skupaj), kar je 2,7-kratnik dejanske dolžine plana, ki znaša 41,1 km. Plan izvedemo v 82,4-

odstotnem deležu (preglednica 66, kazalnik ef. kum. % pokritja). Tri zanke so relativno 

enakomerno časovno kot tudi dolžinsko razporejene (preglednica 66, kazalnika trajanje in km 

skupaj). 
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Preglednica 66: Kazalniki za akcijo 772_17_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 4. 2. (17:48) 4. 2. (19:56) 2:07:35 16,7 10,3 16,0 32,7 25,1 % 40,5 % 

2 4. 2. (22:44) 5. 2. (02:25) 3:40:58 30,4 14,8 21,5 51,9 35,9 % 73,8 % 

3 5. 2. (03:15) 5. 2. (06:34) 3:18:23 13,5 8,8 13,8 27,3 21,5 % 32,8 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 16,7 10,3 16 32,7 40,5 % 25,1 % 79,2 % 

2 47,1 25,1 37,5 84,6 114,2 % 61,0 % 205,2 % 

3 60,6 34 51,3 111,8 147,0 % 82,4 % 271,4 % 

 

Slika 47: GPS-sled vozila 772 v akciji 772_17_3 po planu 17 in intenzivnost voženj 

 

Slika 47 prikazuje, da v planu ni bilo izvajanih dodatnih odsekov, določeni odseki prve 

prioritete pa so bili obravnavani večkrat kot drugi odseki. Plan je relativno daleč od baze in že 

zaradi tega je bilo nekoliko več kilometrov izven plana.  
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Slika 48: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 17 

Preglednica 67: Kritične dolžine za posip za akcijo 772_17_3 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v eni 

zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

5 180,2 9 139,8 7 

6 149,5 7 124,3 6 

7 137,6 6 109,4 5 

8 133,5 6 108,9 5 

9 118,8 5 94,4 4 

10 119,7 5 93,9 4 

11 104,7 4 91,6 4 

12 104,7 4 81,1 3 

13 103,2 4 80,7 3 

14 92,5 3 81,4 3 

15 94,6 3 81 3 

16 91,9 3 79,4 3 

17 93,5 3 64 2 

Iz preglednice 67 lahko razberemo, da rezultat optimizacije (1) implicira, da je možno celoten 

plan izvesti v 92,5 km pri kritični dolžini za posip 14 km/zanko (zelena vrstica) in še dodatno 

privarčevati 19,3 km glede na dejansko dolžino celotne akcije, ki znaša 111,8 km. Rezultat 

optimizacije (2) pa implicira, da je možno enak delež plana z istim številom zank izvesti z 

81,1 km pri kritični dolžini za posip 12 km/zanko (oranžna vrstica) in pri tem privarčevati 

30,7 km, torej 27,5 % glede na dejansko dolžino akcije, ki znaša 111,8 km. Kazalniki 

rezultatov optimizacij (1) in (2) so podani v preglednicah 68 in 69. 
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Preglednica 68: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 17 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:50) 1:45:25 17,3 14,0 11,0 28,3 33,9 % 42,0 % 

2 7. 2. (09:55) 7. 2. (11:41) 1:45:40 15,3 14,0 13,2 28,5 33,9 % 37,1 % 

3 7. 2. (11:46) 7. 2. (13:38) 1:52:38 21,3 13,1 14,3 35,7 31,9 % 51,8 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 17,3 14,0 11,0 28,3 42,0 % 33,9 % 68,8 % 

2 32,6 28,0 24,3 56,9 79,1 % 67,8 % 138,0 % 

3 53,9 41,1 38,6 92,5 130,9 % 99,7 % 224,6 % 

Preglednica 69: Kazalniki za rezultat optimizacije (2) za akcijo 772_17_3 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (09:39) 1:34:58 14,8 12,0 12,5 27,3 29,1 % 36,0 % 

2 7. 2. (09:44) 7. 2. (11:15) 1:30:19 15,0 12,0 9,2 24,2 29,1 % 36,5 % 

3 7. 2. (11:20) 7. 2. (12:49) 1:28:50 17,4 9,9 12,1 29,5 24,0 % 42,3 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven 

plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % pokritja Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 14,8 12 12,5 27,3 36,0 % 29,1 % 66,4 % 

2 29,9 24 21,7 51,6 72,5 % 58,2 % 125,2 % 

3 47,3 33,9 33,8 81,1 114,8 % 82,3 % 196,8 % 

Akcija 791_32_0 

Reprezentativna akcija za plan 32 je bila izvedena 6. 2. 2012 v dveh zankah s skupno dolžino 

63,8 km. Plan je bil izveden v 86,8-odstotnem deležu (preglednica 70, kazalnika km kum. 

skupaj in ef. kum. % skupaj).  
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Preglednica 70: Kazalniki za akcijo 791_32_0 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 6. 2. (20:31) 6. 2. (21:57) 1:26:11 24,7 22,4 15,6 40,3 53,9 % 59,4 % 

2 6. 2. (22:54) 6. 2. (23:59) 1:04:55 14,5 13,6 9,0 23,5 32,8 % 34,9 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 24,7 22,4 15,6 40,3 59,4 % 53,9 % 97,0 % 

2 39,1 36 24,7 63,8 94,3 % 86,8 % 153,7 % 

 

Slika 49: GPS-sled vozila 791 v akciji 791_32_0 po planu 32 in intenzivnost voženj 

Preglednica 71: Kritične dolžine za posip za akcijo 791_32_0 

 Optimizacija (1) Optimizacija (2) 

Dolžina posipa v 

eni zanki (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. zank Skupaj 

(km) 

Št. zank 

15 85,8 3 87,8 3 

16 90,7 3 84,5 3 

17 90,4 3 89,6 3 

18 91,5 3 88,1 3 

19 94,7 3 64,3 2 

20 88,9 3 72,4 2 

21 78,1 2 66,8 2 

22 70,1 2 63,6 2 

23 74,2 2 70,4 2 

24 67,9 2 74,5 2 

Slika 49 prikazuje, da v okviru izvedbe ni bilo kakršnih koli dodatkov in da je bil obdelani del 

plana izveden zelo dobro. To potrjuje tudi rezultat optimizacije (2) pri kritični dolžini za posip 

izvedbe (preglednica 71, oranžna vrstica), kjer ima hevristični optimizacijski algoritem težavo 
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že pri iskanju obstoječe rešitve (najde rešitev dolžine 64,3 km, kar je več kot dejanska dolžina 

akcije, ki znaša 63,8 km). Pri hevrističnih algoritmih to ni nič nenavadnega, saj redko vrnejo 

teoretično optimalno rešitev, temveč večinoma vračajo zgolj dovolj dobre rešitve, ki pa so v 

praksi zelo uporabne. Optimizacija (1) pri kritični dolžini za posip celotnega plana 

(preglednica 71, zelena vrstica) predlaga še dodatnih 14,3 km (torej skupno 78,1 km) za 

dokončen zaključek plana.  

Preglednica 72: Kazalniki za rezultat optimizacije (1) na plužnem planu 32 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:35) 2:30:32 24,1 20,7 14,1 38,2 49,9 % 58,1 % 

2 7. 2. (10:40) 7. 2. (13:13) 2:33:22 22,9 20,8 17,0 39,9 50,1 % 55,2 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 24,1 20,7 14,1 38,2 58,1 % 49,9 % 92,0 % 

2 47,0 41,5 31,1 78,1 113,3 % 100,0 % 188,1 % 

 

Slika 50: Kumulativna intenzivnost voženj pri rezultatu optimizacije (1) na plan 32 
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Preglednica 73: Kazalniki za rezultat optimizacije (2) za akcijo 791_32_0 

Št. 

zanke 

Čas začetka Čas konca Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokritja 

Dol. % 

pokritja 

1 7. 2. (08:05) 7. 2. (10:07) 2:02:54 19,1 17,2 11,3 30,4 41,4 % 46,0 % 

2 7. 2. (10:12) 7. 2. (12:28) 2:15:38 20,5 18,8 13,4 33,9 45,4 % 49,4 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven 

plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % pokritja Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 19,1 17,2 11,3 30,4 46,0 % 41,4 % 73,2 % 

2 39,6 36 24,7 64,3 95,4 % 86,8 % 155,0 % 

Pri akciji gre za relativno preprost plan, ki je tudi lažje zgledno izveden. Optimizacije tukaj ne 

identificirajo dodatnih potencialov za prihranke. Akcija, izvedena po obstoječem planu, je bila 

izvedena zelo dobro. 

Povzetek akcij 

V nadaljevanju povzemamo rezultate analiziranih akcij v dveh preglednicah, in sicer v 

preglednici 74 in preglednici 75, ki sta prikazani na naslednji strani. Preglednica 75 je 

smiselno nadaljevanje preglednice 74, kjer je vezni člen med obema preglednicama oznaka 

akcije. V preglednici 74 so navedeni osnovni parametri posamezne akcije in rezultati 

optimizacije (1) ter prihranki v kilometrih in odstotkih. V preglednici 75 je s pomočjo 

linearnega raztega najprej izračunana hipotetična dolžina akcije, v kateri bi plan izvedli v 

celoti. Na primer: v akciji 784_1_1 je bilo izvedeno 70 % plana s 65,3 km vožnje. Z linearnim 

raztegom določimo, da bi pri dolžini plana 93,3 km (preglednica 75, 2. stolpec) obdelali 

celoten plan (delimo z 0,70 – predstavljamo si, da 65,3 km predstavlja 70 % akcije, kar 

pomeni, da bi bila pri 100-odstotno izvedeni akciji pri linearnem raztegu dolžina ravno 93,3 

km). Glede na rezultat optimizacije (1) lahko celoten plan izvedemo v skupno 60,4 km, kar 

implicira, da bi glede na linearno raztegnjeno akcijo privarčevali 93,3 km - 60,4 km = 32,9 

km, to pa je 50,4-odstotni prihranek (preglednica 75, 3. in 4. stolpec). Na ta način dobimo 

nekakšno oceno, koliko bi lahko privarčevali pri opazovanih akcijah, če bi se na tak način 

izvedle do polnega plana. Seveda predstavlja linearni razteg le zelo grobo aproksimacijo 

izračuna potencialnih prihrankov, a dovolj priročno, da si lahko ustvarimo sliko. Iz 

preglednice 74 lahko razberemo, da lahko glede na analizirane akcije v povprečju 

pričakujemo, da je možno opraviti polno izvedbo plana s krajšimi potmi akcij, kot se trenutno 

izvajajo. Konkretno pri obravnavanih akcijah to pomeni v povprečju 4,3 km manj, torej 3,6 % 

manj (preglednica 74, zadnji dve vrednosti). Grafična upodobitev prihrankov na sliki jasno 

prikaže, da je varianca za to vrednost izredno velika. Preglednica 75 prikazuje, da je 

povprečen prihranek pri optimizaciji (2) izvedenih akcij 20,2 km na akcijo oziroma povprečno 

22,6 % (preglednica 75, zadnji dve vrednosti). Projicirani prihranki, ki sledijo iz optimizacije 
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(1), pa v povprečju obetajo 29,6 km prihranka oziroma povprečno 34,5 %.  

Preglednica 74: Povzetek rezultatov optimizacije (1) 

    Akcija Optimizacija (1) 

Vo-

zilo 

Oznaka 

akcije 

Pluž. 

plan 

Dolž. 

(km) 

Skupaj 

(km) 

Št. 

zank 

Ef. % 

pokritja 

Kritična 

dolž. za 

posip 

(km) 

Skupaj 

(km) 

Št. 

zank 

Prihra-

nek 

(km) 

Prihranek 

(%) 

784 784_1_1 1 33,9 65,3 2 70,0 % 18 60,4 2 4,9 7,5 % 

799 799_2_0 2 34,1 54,2 1 62,7 % 35 48,6 1 5,6 10,3 % 

362 362_4_4 3 28,2 88,6 3 76,2 % 10 72,4 3 16,2 18,3 % 

818 818_6_3 6 48,8 99,0 2 66,6 % 25 77,6 2 21,4 21,6 % 

800 800_8_6 8 44,4 68,7 2 70,0 % 23 80,1 2 -11,4 -16,6 % 

504 504_9_3 9 39,6 75,1 2 71,7 % 21 78,7 2 -3,6 -4,8 % 

803 803_10_3 10 52,5 78,8 1 80,7 % 53 85,1 1 -6,3 -8,0 % 

816 816_11_0 11 66,7 94,8 1 83,3 % 67 106,2 1 -11,4 -12,0 % 

816 816_11_1 11 66,7 120,1 1 80,4 % 67 107,2 1 12,9 10,7 % 

804 804_12_3 12 47,9 77,5 2 78,9 % 25 69,8 2 7,7 9,9 % 

794 794_13_3 13 41,8 91,8 3 76,4 % 15 88,2 3 3,6 3,9 % 

771 771_14_5 14 45,5 83,6 3 67,6 % 18 87,0 3 -3,4 -4,1 % 

793 793_15_1 15 54,7 101,8 3 91,5 % 23 73,0 3 28,8 28,3 % 

793 793_15_4 15 54,7 64,3 3 88,8 % 31 69,8 2 -5,5 -8,6 % 

805 805_16_0 16 53,9 94,3 3 78,9 % 32 85,5 2 8,8 9,3 % 

772 772_17_3 17 41,1 111,8 3 82,4 % 14 92,5 3 19,3 17,3 % 

791 791_32_0 32 41,5 63,8 2 86,8 % 21 78,1 2 -14,3 -22,4 % 

 Povprečja: 86,0 2,2 77,4 % 29,3 80,0 2,1 4,3 3,6 % 
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Preglednica 75: Povzetek rezultatov optimizacije (2) za vse akcije 

 Projekcija prihrankov Optimizacija (2) 

Oznaka 

akcije 

Lin. 

projekcija za 

celoten plan 

(km) 

Projiciran 

prihranek 

(km) 

Prihranek 

(km) 

Kritična 

dolžina za 

posip (km) 

Skupaj 

(km) 

Št. 

zank 

Prihranek 

(km) 

Prihranek 

(%) 

784_1_1 93,3 32,9 50,4 % 12 48,1 2 17,2 26,3 % 

799_2_0 86,4 37,8 69,8 % 22 34,7 1 19,5 36,0 % 

362_4_4 116,3 43,9 49,5 % 8 58,9 3 29,7 33,5 % 

818_6_3 148,6 71,0 71,8 % 17 58,7 2 40,3 40,7 % 

800_8_6 98,1 18,0 26,3 % 16 63,8 2 4,9 7,1 % 

504_9_3 104,7 26,0 34,7 % 15 66,6 2 8,5 11,3 % 

803_10_3 97,6 12,5 15,9 % 41 58,9 1 19,9 25,3 % 

816_11_0 113,8 7,6 8,0 % 56 75,9 1 18,9 19,9 % 

816_11_1 149,4 42,2 35,1 % 54 77,5 1 42,6 35,5 % 

804_12_3 98,2 28,4 36,7 % 20 61,8 2 15,7 20,3 % 

794_13_3 120,2 32,0 34,8 % 11 72,0 3 19,8 21,6 % 

771_14_5 123,7 36,7 43,9 % 11 62,4 3 21,2 25,4 % 

793_15_1 111,3 38,3 37,6 % 19 70,0 3 31,8 31,2 % 

793_15_4 72,4 2,6 4,1 % 29 65,0 2 -0,7 -1,1 % 

805_16_0 119,5 34,0 36,1 % 22 70,4 2 23,9 25,3 % 

772_17_3 135,7 43,2 38,6 % 12 81,1 3 30,7 27,5 % 

791_32_0 73,5 -4,6 -7,2 % 19 64,3 2 -0,5 -0,8 % 

Povprečje: 109,6 29,6 34,5 % 22,6 64,1 2,1 20,2 22,6 % 

Na slikah 51 in 52 sta prikazani varianci navedenih ocen prihrankov. Varianci sta veliki, a ne 

glede na to je mogoče razbrati potencial za izboljšave. Gledano odstotkovno se oba tipa ocen 

potencialov najlepše odražata na grafu, prikazanem na sliki 53 na naslednji strani. Na podlagi 

slike 54, ki je prav tako prikazana na naslednji strani, lahko ocenimo, da se prihranki glede na 

obe oceni v večini primerov gibljejo med 20 in 40 %. 

 

Slika 51: Distribucija razlik med rezultati optimizacije (1) in dolžinami akcij 
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Slika 52: Projicirani prihranki za celotne plane v kilometrih glede na optimizacijo (1) 

 

Slika 53: Prihranki v kilometrih glede na optimizacijo (2) 

 

Slika 54: Distribucija projekcij prihrankov glede na rezultate optimizacije (1) in 

prihrankov pri optimizaciji (2) v odstotkih 



 

137 

8.7.2 Simulacija uporabe dodatnih lokacij za nalaganje posipnega materiala 

Na sliki 54 je na zemljevidu podan grafični prikaz plužnih planov, ki jih izvajajo vozila 

voznega parka obravnavanega podjetja. Modre točke predstavljajo lokacije za nalaganje 

posipnega materiala, pri čemer je baza označena z nekoliko večjo točko. Ostale lokacije za 

nalaganje posipnega materiala med pluženjem (razen baze) označujemo z oznakami K, M in 

PG, pri čemer kratice pomenijo okrajšave za imena krajev oziroma predelov mesta. Tako 

krajšava K označuje Kamnico, M Melje in PG Pekrsko gorco. 

 

Slika 55: Grafični prikaz plužnih planov, ki jih izvaja obravnavano podjetje z lastnimi 

vozili, z označeno bazo in obstoječimi lokacijami za nalaganje posipnega materiala 

K
 

M
 

P
G
 

B
az

a
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Glede na model, predstavljen v podpodpoglavju 8.6.4, smo s pomočjo optimizacijskega 

algoritma za dane plužne plane in vozila v voznem parku izvedli simulacijo. Ker je simulacija 

dokaj zahtevna in odvisna od količine posipnega materiala za vsako vozilo v vsaki zanki, smo 

jo nekoliko poenostavili. V skladu s poenostavitvijo za vsako vozilo smatramo, da lahko nosi 

v vsaki zanki enako maksimalno količino posipnega materiala. Glede na povprečne vrednosti 

v preglednicah kritičnih dolžin za posip pri optimizacijah posameznih planov (preglednici 74 

in 75) sta bili izvedeni dve simulaciji, in sicer pri količinah posipnega materiala, ki 

omogočajo posip do 12 km/zanko in do 20 km/zanko. Rezultati so podani v preglednicah 76 

in 77. 

Preglednica 76: Rezultati simulacije za izračun optimalne izrabe obstoječih lokacij za 

nalaganje posipnega materiala (kritična dolžina za posip je 12 

km/zanko) 

   Lokacije  

Vozilo Plan  

 

Baza  

(km) 

Lokacija M 

(km) 

Lokacija PG (km) Lokacija K 

(km) 

Najboljši 

(km) 

784 1  72,5 63,3 69,7 63,1 63,1 

799 2  71,0 59,2 72,8 69,0 59,2 

362 4  70,3 61,6 76,4 77,2 61,6 

801 5  93,5 70,6 106,7 111,2 70,6 

807 6  98,0 104,4 101,5 119,4 98,0 

800 8  96,1 95,4 128,5 136,1 95,4 

504 9  99,6 111,6 83,0 119,4 83,0 

803 10  108,2 102,9 114,2 135,0 102,9 

816 11  138,5 126,1 151,9 171,0 126,1 

804 12  85,1 108,9 100,5 132,6 85,1 

794 13  94,4 105,3 84,2 112,9 84,2 

771 14  90,9 93,9 112,2 127,5 90,9 

793 15  86,2 92,5 125,3 143,8 86,2 

805 16  94,9 130,1 138,6 167,0 94,9 

772 17  106,5 109,5 67,2 108,3 67,2 

791 32  100,1 76,8 130,2 132,8 76,8 

  Skupaj: 1505,9     1345,4 

    Prihranek:  160,5 km 10,7 % 

Prva dva stolpca preglednic 76 in 77 predstavljata vozila in pripadajoče plužne plane. Ti so 

označeni s številkami in jih je skupaj triinštirideset. Vozni park vozil obravnavanega podjetja 

skrbi za pomembnejše plužne plane, ki jih je šestnajst. Druge plužne plane (teh je 

sedemindvajset), ki so na obrobju mesta in niso označeni na sliki 55, izvajajo podizvajalci. 

Naslednji štirje stolpci predstavljajo optimalne izračune dolžin (v km) izvedbe plužnih planov 

pri naslednjih predpostavkah: 

- vedno začnemo akcijo v bazi, kjer tudi naložimo posipni material za izvedbo prve zanke; 
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- vsak izmed štirih stolpcev predstavlja izračun pri izboru ene od štirih lokacij za nalaganje 

posipnega materiala v vmesnih zankah; 

- po zadnji zanki se vrnemo v bazo. 

Preglednica predstavlja izračun vseh štirih možnosti za vmesno lokacijo za nalaganje 

posipnega materiala za vsako vozilo in pripadajoči plan. Zadnji stolpec predstavlja najboljšo 

izbiro, ki je tudi pri pojavitvi v ustreznem stolpcu podčrtana. Plane vedno izvedemo v celoti. 

Število zank pri predpostavki, da imamo v vsaki zanki na voljo posipnega materiala za 12 km, 

iz preglednice ni razvidno. 

Iz preglednice 76, prikazane na prejšnji strani, je razvidno, da bi optimirane izvedbe pri 

pogoju, da je edina lokacija za nalaganje posipnega materiala v bazi, za celotno izvedbo 

planov zahtevale prevoženih 1505,9 km, iz preglednice 77 pa je razvidno, da pri omejitvi 

posipnega materiala 20 km/zanko število prevoženih kilometrov znaša 1362,1 km. Če za 

posamezna vozila in vmesne zanke naredimo optimalni izbor vmesnih lokacij, lahko 

izvedemo akcije s prevoženimi 1345,4 km oziroma 1251,3 km pri drugem pogoju. S tem 

dosežemo prihranek 160,5 km na izvedbo, kar predstavlja 10,7-odstotni prihranek oziroma 

prihranimo 110,8 km na izvedbo, torej imamo 8,1 % prihranka pri drugem pogoju.  

Preglednica 77: Rezultati simulacije za izračun optimalne izrabe obstoječih lokacij za 

nalaganje posipnega materiala (omejitev je 20 km/zanko) 

  Silosi  

Vozilo Plan Baza Lokacija M Lokacija PG Lokacija K Najboljši 

784 1 61,0 54,3 59,1 55,3 54,3 

799 2 71,6 60,7 62,9 61,9 60,7 

362 4 65,2 58,2 68,6 67,0 58,2 

801 5 83,6 67,1 93,5 95,3 67,1 

807 6 85,7 90,4 87,9 98,6 85,7 

800 8 89,5 84,7 110,5 115,9 84,7 

504 9 83,8 87,3 71,4 86,6 71,4 

803 10 98,3 93,5 102,1 111,2 93,5 

816 11 125,2 121,3 134,8 149,4 121,3 

804 12 76,2 90,1 86,3 100,2 76,2 

794 13 82,8 96,1 78,9 101,7 78,9 

771 14 85,9 88,8 101,6 113,9 85,9 

793 15 82,0 79,1 101,9 109,0 79,1 

805 16 89,8 106,6 114,8 130,1 89,8 

772 17 93,4 97,5 67,6 95,2 67,6 

791 32 88,1 76,7 103,2 105,2 76,7 

  Skupaj: 1362,1     1251,3 

    Prihranek:  110,8 km 8,1 % 
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Na podlagi simulacije lahko zaključimo, da nam lahko ustrezna razporeditev vmesnih lokacij 

za nalaganje posipnega materiala za vozila potencialno prinese dodatne prihranke v višini 

približno 10 % glede na že optimirane vožnje planov, če bi te izvajali z vračanjem v bazo po 

vsaki zanki. Opazimo pa tudi dejstvo, da povečanje kapacitete posipnega materiala v vozilih 

zmanjša skupno prevoženo dolžino kilometrov, kar je bilo pričakovano, saj se s tem število 

zank zmanjšuje, ker so lahko daljše in je posledično število jalovih kilometrov zaradi vračanja 

manjše. Seveda ne smemo zanemariti dejstva, da so vozila z večjim tovorom posipnega 

materiala težja in je posledično lahko poraba goriva večja. Vsekakor pa povečanje kapacitet 

za posipni material vpliva na čas izvajanja akcij, saj trajanje nalaganja posipnega materiala in 

s tem povezano trajanje vračanj v točke nalaganja ni zanemarljivo. 

8.7.3 Simulacija intervencije 

Za izvedbo simulacije intervencije smo predpostavili naslednji scenarij: štiri vozila, kot je 

navedeno v preglednici 78, imajo dodeljene plužne plane, ki so prikazani na sliki 56 na strani 

142. 

Preglednica 78: Vozila in plani v scenariju intervencije (vozilo 794 izpade) 

Vozilo Plan Posipni material (km) 

818 6 17 

504 9 15 

804 12 13 

794 13 11 

Za simulacijo intervencije smo izbrali plužne plane, ki so si geografsko relativno blizu. 

Izpadli plužni plan (13) je nekje na sredini med preostalimi plužnimi plani. Intervencije so v 

realnosti tipično povezane s problemom neobvladovanja informacij in celo improvizacije v 

posebnih razmerah. Namen simulacije je prikazati potencial enostavnih hevrističnih 

algoritmov v situaciji, ki bi se lahko realno zgodila. Hevristični algoritem je prilagojen tako, 

da vsako vozilo še naprej pluži svoj plan, hkrati pa še spluži del plana izpadlega vozila. Sicer 

pa ne posega v plane drugih aktivnih vozil. Za razliko od optimizacij posameznih plužnih 

planov in za primerjavo z dejanskimi akcijami zaradi relativne redkosti izpadov ter s tem 

povezane kaotičnosti izvajanja intervencij med podatki, ki smo jih imeli na voljo za aktivnosti 

zimske službe v februarju 2012, nimamo nobenega dovolj reprezentativnega primera 

intervencije. Pri tej simulaciji tako nismo imeli možnosti primerjati rezultata simulacije 

oziroma optimizacije s kakšno dejansko akcijo in posledično nismo mogli kvantitativno 

kredibilno oceniti morebitnih prihrankov. Izvedeno simulacijo smo zato zgolj analizirali in na 

podlagi analize prikazali, kako bi lahko ob izpadu določenega vozila ukrepali in kaj lahko 

pričakujemo.  
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Slika 56: Plužni plani v simulaciji intervencije 6 (zelena), 9 (rumena) in 12 (modra) ter 

izpadli plan 13 (rdeča) v sredini 

Na sliki 56 so prikazani plužni plani 6 (zelena, zgoraj), 9 (rumena, levo), 12 (modra, desno 

spodaj) in 13 (rdeča, v sredini). Intervencija vključuje izpad plana 13 v sredini. 

Za navedena štiri vozila smo najprej izračunali optimirane zanke za pripadajoče plane. 

Količine posipnega materiala v vsaki zanki smo povzeli po rezultatih iz preglednice 75, 

prikazane na strani 136, in so vključeni v preglednico 82, prikazano na strani 146. Štiri vozila 

izvedejo akcijo z optimiranimi plani v času 5:48:27 (glede na predpostavko, da se po odsekih, 

kjer se pluži, vozila vozijo s povprečno hitrostjo 10 km/h, po drugih cestnih odsekih pa s 

povprečno hitrostjo 30 km/h), pri čemer skupno število prevoženih kilometrov znaša 342,9 

km. Drugi kazalniki so podani v preglednici 79 na naslednji strani. 

V nadaljevanju si oglejmo rezultat simulacije izpada vozila, ki je zadolženo za plan 13. 

Intervencijo izvedemo s tremi vozili, ki ob tem, da izvedejo svoje plane, hkrati izvajajo še 

plan izpadlega vozila, torej plan 13. Kot bi morda pričakovali, nam optimizacijski algoritem 

vrne rešitev, ki je po skupni kilometrini praktično identična in vključuje približno isto skupno 

število zank. Plan si vozila razporedijo dokaj enakomerno, kar nam izkazuje tudi vizualizacija 

prevoženosti odsekov plana 13 v vseh zankah vseh treh vozil (glej sliko 56 na tej strani). 
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Preglednica 79: Kazalniki rezultatov optimizacije vsakega plana posebej (brez izpada 
enega vozila) 

Vo-

zilo 

Plan Št. 

zan. 

Čas 

zač. 

Čas 

konca 

Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skup. 

Ef. % 

pokrit. 

Dol. % 

pokrit. 

818 6 1 08:05 10:01 1:56:28 20,4 16,9 6,4 26,9 34,7 % 41,9 % 

818 6 2 10:06 11:53 1:46:58 20,0 14,9 6,4 26,5 30,6 % 41,1 % 

818 6 3 11:58 14:03 2:05:01 23,8 17,0 8,7 32,5 34,7 % 48,6 % 

504 9 1 08:05 09:53 1:48:47 19,1 14,6 9,7 28,8 36,8 % 48,2 % 

504 9 2 09:58 11:46 1:47:34 18,6 14,8 8,7 27,3 37,4 % 46,9 % 

504 9 3 11:51 13:24 1:32:52 18,7 10,2 12,5 31,3 25,8 % 47,3 % 

804 12 1 08:05 09:26 1:21:25 14,1 11,8 4,9 19,0 24,5 % 29,4 % 

804 12 2 09:31 11:00 1:29:27 16,0 13,0 4,7 20,7 27,1 % 33,3 % 

804 12 3 11:05 12:32 1:26:08 15,3 12,6 4,2 19,5 26,3 % 32,0 % 

804 12 4 12:37 13:52 1:15:57 13,6 10,6 5,3 19,0 22,0 % 28,4 % 

794 13 1 08:05 09:33 1:28:45 15,5 10,9 10,9 26,4 26,1 % 37,2 % 

794 13 2 09:38 10:49 1:10:15 11,4 9,1 8,2 19,6 21,8 % 27,2 % 

794 13 3 10:54 12:14 1:20:25 15,6 10,8 5,7 21,3 25,8 % 37,3 % 

794 13 4 12:19 13:45 1:25:41 13,7 11,0 10,5 24,2 26,3 % 32,8 % 

 
Št. 

zanke 

Kum. km 

plan 

Kum. ef. 

km plan 

Kum. km 

izven plana 

Km kum. 

skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % 

skupaj 

1 20,4 16,9 6,4 26,9 41,9 % 34,7 % 55,0 % 

2 40,5 31,9 12,8 53,3 82,9 % 65,3 % 109,2 % 

3 64,3 48,8 21,5 85,8 131,6 % 100,0 % 175,6 % 

1 19,1 14,6 9,7 28,8 48,2 % 36,8 % 72,8 % 

2 37,6 29,4 18,5 56,1 95,0 % 74,2 % 141,7 % 

3 56,4 39,6 31,0 87,4 142,4 % 100,0 % 220,7 % 

1 14,1 11,8 4,9 19 29,4 % 24,5 % 39,7 % 

2 30,1 24,7 9,7 39,7 62,7 % 51,6 % 82,9 % 

3 45,4 37,4 13,9 59,3 94,7 % 77,9 % 123,7 % 

4 59,0 47,9 19,2 78,2 123,1 % 99,9 % 163,2 % 

1 15,5 10,9 10,9 26,4 37,2 % 26,1 % 63,3 % 

2 26,9 20 19,1 46,0 64,4 % 47,9 % 110,1 % 

3 42,5 30,8 24,8 67,3 101,7 % 73,7 % 161,2 % 

4 56,1 41,8 35,3 91,5 134,5 % 100,0 % 219,0 % 

   Skupaj: 342,9    
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Slika 57: Intenzivnosti voženj vozil 818, 504 in 804 na planu 13 v intervenciji 

Preglednica 80: Kazalniki treh vozil na planu 13 v intervenciji 

Vo-

zilo 

Plan Št. 

zan. 

Čas zač. Čas 

konca 

Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skup. 

Ef. % 

pokrit. 

Dol. % 

pokrit. 

818 6 1 08:05 09:53 1:48:52 18,2 15,7 7,4 25,6 32,1 % 37,3 % 

818 6 2 09:58 11:54 1:55:27 .20,8 16,4 7,0 27,8 33,5 % 42,7 % 

818 6 3 11:59 13:58 1:59:16 23,2 16,6 6,6 29,8 33,9 % 47,5 % 

818 6 4 14:03 15:41 1:38:15 1,0 0,2 26,8 27,8 0,5 % 2,0 % 

504 9 1 08:05 09:53 1:48:08 17,1 14,2 10,0 27,2 35,9 % 43,3 % 

504 9 2 09:58 11:38 1:40:50 14,2 11,3 12,1 26,3 28,5 % 35,8 % 

504 9 3 11:43 13:36 1:52:14 10,5 8,5 22,7 33,2 21,6 % 26,5 % 

504 9 4 13:41 15:42 2:01:28 13,9 5,5 22,2 36,1 14,0 % 35,0 % 

804 12 1 08:05 09:45 1:40:31 8,4 6,4 19,8 28,2 13,3 % 17,4 % 

804 12 2 09:50 11:15 1:24:40 13,8 11,7 5,9 19,8 24,4 % 28,9 % 

804 12 3 11:20 12:42 1:22:37 14,7 12,1 3,4 18,1 25,2 % 30,6 % 

804 12 4 12:47 13:53 1:05:29 12,2 9,3 3,5 15,7 19,5 % 25,4 % 

804 12 5 13:58 15:32 1:34:25 15,4 8,4 9,7 25,1 17,6 % 32,1 % 

                                                                                           nadaljevanje na naslednji strani 
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Št. 

zanke 

Kum. 

km plan 

Kum. 

ef. km 

plan 

Kum. km 

izven 

plana 

Km kum. 

Skupaj 

Kum. % 

pokritja 

Ef. kum. % 

pokritja 

Kum. % skupaj 

1 18,2 15,7 7,4 25,6 37,3 % 32,1 % 52,4 % 

2 39,1 32 14,4 53,4 80,0 % 65,6 % 109,4 % 

3 62,3 48,6 20,9 83,2 127,5 % 99,5 % 170,3 % 

4 63,2 48,8 47,7 111,0 129,5 % 100,0 % 227,3 % 

1 17,1 14,2 10 27,2 43,3 % 35,9 % 68,6 % 

2 31,3 25,5 22,2 53,5 79,1 % 64,4 % 135,0 % 

3 41,8 34 44,8 86,6 105,6 % 86,0 % 218,9 % 

4 55,7 39,6 67,1 122,7 140,6 % 100,0 % 310,0 % 

1 8,4 6,4 19,8 28,2 17,4 % 13,3 % 58,7 % 

2 22,2 18,1 25,7 47,9 46,3 % 37,7 % 100,0 % 

3 36,9 30,2 29,2 66 76,9 % 62,9 % 137,7 % 

4 49 39,5 32,7 81,7 102,3 % 82,3 % 170,4 % 

5 64,4 47,9 42,4 106,8 134,4 % 99,9 % 222,8 % 

   Skupaj: 340,5    

Preglednica 81 nam omogoča izvedbo analize o tem, kako je potekalo pluženje izpadlega 

plana. Vozilo 818 se je planu posvetilo v zadnji zanki, vozilo 504 je plan obdelovalo sproti v 

vsaki zanki, a vedno intenzivneje, vozilo 804 pa je plan obdelalo v prvi in zadnji zanki. 

Preglednica 81: Prikaz kazalnikov za tri vozila v intervenciji na plužnem planu 13 

Vo-

zilo 

Plan Št. 

zan. 

Čas 

zač. 

Čas 

konca 

Trajanje Km 

plan 

Km 

ef. 

plan 

Km 

izven 

plana 

Km 

skupaj 

Ef. % 

pokrit. 

Dol. % 

pokrit. 

818 13 1 08:05 09:53 1:48:52 0,0 0,0 25,6 25,6 0,0 % 0,0 % 

818 13 2 09:58 11:54 1:55:27 0,0 0,0 27,8 27,8 0,0 % 0,0 % 

818 13 3 11:59 13:58 1:59:16 0,0 0,0 29,8 29,8 0,0 % 0,0 % 

818 13 4 14:03 15:41 1:38:15 17,7 12,4 10,1 27,8 29,6 % 42,4 % 

504 13 1 08:05 09:53 1:48:08 2,8 0,8 24,4 27,2 1,8 % 6,7 % 

504 13 2 09:58 11:38 1:40:50 4,9 2,4 21,4 26,3 5,6 % 11,7 % 

504 13 3 11:43 13:36 1:52:14 9,7 5,3 23,5 33,2 12,8 % 23,2 % 

504 13 4 13:41 15:42 2:01:28 15,5 9,4 20,6 36,1 22,6 % 37,1 % 

804 13 1 08:05 09:45 1:40:31 10,7 6,6 17,4 28,2 15,8 % 25,7 % 

804 13 2 09:50 11:15 1:24:40 0,8 0,5 18,9 19,8 1,2 % 2,0 % 

804 13 3 11:20 12:42 1:22:37 0,3 0,2 17,8 18,1 0,6 % 0,8 % 

804 13 4 12:47 13:53 1:05:29 0,0 0,0 15,7 15,7 0,0 % 0,0 % 

804 13 5 13:58 15:32 1:34:25 5,1 4,2 20,0 25,1 10,0 % 12,2 % 

     Skupaj: 41,8     
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Preglednica 82: Primerjava parametrov akcij brez intervencije in z intervencijo 

   Brez intervencije Intervencija  

Vozi-

lo 

Plan Posipni 

material 

(km) 

Št. zank Prevoženo 
(km) 

Predviden 

čas 

Št. 
zank 

Prevože-

no (km) 

Predviden 

čas 

Doda-

ten čas 
vožnje 

818 6 17 3 85,8 5:48:27 4 111,0 7:21:50 1:33:23 

504 9 15 3 87,4 5:09:13 4 122,7 7:22:40 2:13:27 

804 12 13 4 78,2 5:32:57 5 106,8 7:07:42 1:34:45 

794 13 11 4 91,5 5:25:06         

   Skupaj: 342,9 21:55:43  340,5 21:52:12  

    Max: 5:48:27   7:22:40  

          

   Dodaten čas izvedbe: 1:34:13      

  Odstotkovno povečanje časa: 27,0 %      

Glede na rezultate simulacije, povzete v preglednici 82, lahko zaključimo, da bi akcija, ki bi 

na optimiranih planih za štiri vozila (brez izpada) trajala 5 ur in 48 minut, bila v primeru 

intervencije izvedena v 7 urah in 22 minutah, kar predstavlja povečanje časa za 1 uro in 34 

minut oziroma 27 %. Tri vozila, ki bi poleg izvajanja svojih planov skupno izvedla še plan 13 

(plan izpadlega vozila), bi vsaka zase naredila po še eno dodatno zanko, sodeč po preglednici 

81 in kazalniku km. ef. plan pa bi vsako izmed teh treh vozil izvedlo približno enak del plana 

13. 

Ocenjujmo, da optimizacijski algoritem, ki je bil v času raziskave s parametri in določanjem 

penalizacijske funkcije čim bolj prilagojen zahtevam realnih potreb, dejansko vrača rešitve, ki 

bi bile v praksi zaželene (so torej zelo uravnotežene). 

Izvajanje intervencij bi lahko v praksi potekalo na način, ki je naveden v simulaciji, torej da 

pride do izračuna obhodov pred začetkom izvajanja planov. Druga možnost je, da se to zgodi 

med izvajanjem planov. V tem primeru se kot vhodni plani podajo preostanki planov in se s 

pomočjo optimizacijskega algoritma izvede izračun. Za dejansko izvedbo intervencije v 

praksi pa bi zaradi informacijske kompleksnosti neizogibno morali uporabiti moderna orodja, 

kot so navigacijske naprave. Iz navedenega lahko zaključimo, da bi lahko intervencije izvedli 

učinkovito in v skladu s pričakovanji tako, da si izpadli plan izbrana bližnja vozila 

enakomerno razdelijo. 

Zavedati se moramo, da zaradi različnih karakteristik vozil določena vozila morda niso 

primerna za določene plane. Tako je izbor vozil, ki bodo sodelovala v intervenciji, odločitev 

poznavalcev teh specifik. Algoritem omogoča izvedbo simulacij v realnem času, ki lahko 

predstavljajo kakovostno podporo odločanju. 

8.8 Evalvacije modelov 

Z analizami, ki temeljijo na rezultatih modelov in pregledu literature, lahko pristopimo k 

dokazovanju hipotez.  
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Hipoteza 1: Obstaja pozitivna povezava med optimizacijo (skrajšanjem) potrebnih logističnih 

poti in časom izvedbe akcij pluženja in posipavanja. 

Na podlagi izsledkov lastne in podobnih raziskav, katerih rezultati so objavljeni v številnih 

strokovnih virih, je mogoče izpeljati zaključek, da je ključen problem, ki povečuje čas in 

dodatne kilometre pri izvajanju pluženja, jalova vožnja. Pod jalovo vožnjo štejemo vožnjo 

skozi cestne odseke, ki so v planu ali ne, se pa med vožnjo ne obravnavajo (plužijo). Glede na 

to, da je potrebna količina pluženja odsekov (v kilometrih) vnaprej podana ob začetku akcije 

(to je skupna dolžina vseh planov, in to z upoštevano večkratnostjo zaradi zahtev po številu 

pluženj v posameznih smereh), je minimiziranje jalove vožnje edina možnost za optimiranje 

izvajanja. Optimizacijski model v raziskavi je temeljil na oceni, da lahko učinkovito plužimo 

pri povprečni hitrosti 10 km/h, po jalovih poteh pa se lahko premikamo v povprečju s hitrostjo 

30 km/h. Zato smo pri analizi iz cestnega omrežja odstranili cestne odseke, ki se ne plužijo in 

so nižje kategorije ter na ta način preprečili, da bi algoritmi iskali krajše poti po cestah, ki bi 

bile sicer krajše a težje prevozne, vožnje pa bi bile počasnejše. Minimiziranje dolžine jalove 

vožnje je ekvivalentno minimiziranju skupne dolžine vožnje. V praksi obstaja še en način 

zmanjševanja dolžine jalove vožnje in sicer z izpuščanjem odsekov zelo nizke prioritete. 

Čeprav se to v praksi zaradi praktičnih razlogov ali izjemnosti razmer dejansko počne, pa ni v 

skladu z zakonskimi in pogodbenimi obvezami ter cilji zagotavljanja nivoja kakovosti 

izvajanja storitev zimske službe. Iz navedenega sledi, da hipoteza 1 drži. 

Hipoteza 2: Z ustvarjenim skrajšanjem dolžine potrebnih logističnih poti ob hkratnem 

skrajšanju časa za izvedbo bomo znižali stroške poslovanja. 

Glede na to, da v okviru zimske službe predstavljajo stroški transporta (oziroma stroški 

voženj vozil v voznem parku) eno od pomembnejših stroškovnih komponent, je optimiranje te 

komponente zelo smiselno. Čeprav je bilo hipotezo 1 relativno lahko dokazati z vzpostavitvijo 

ustreznega optimizacijskega modela in logičnega sklepanja, je potrebno za potrditev hipoteze 

2 empirično dokazati obstoj krajših jalovih poti in prihrankov s pomočjo uporabe 

predlaganega modela. Ob upoštevanju povprečne vrednosti hitrostnih profilov v 

predstavljenem modelu, ki so se izkazali kot dobra ocena dejanskega stanja opravljanja 

dejavnosti, so rezultati simulacij konsistentno prikazovali zmanjševanja časa izvedbe ob 

zmanjševanju dolžine logističnih poti. Ker v predstavljenem modelu, zavoljo navedenega, ni 

bilo potrebe po zviševanju hitrosti opravljanja storitve, tudi ni prišlo do povečevanja stroškov 

poslovanja na račun zviševanja porabe goriva. Skrajšanje logističnih poti pri izvajanju zimske 

službe tako po eni strani prispeva k zmanjšanju porabe goriva, po drugi strani pa tudi h 

krajšemu času akcij. Krajši čas akcij tipično pomeni manj delovnih ur, ki so pri izvajanju 

zimske službe v obliki rednega dela, dežurstev in ur izven rednega delovnega časa. Krajši časi 

voženj prispevajo k dolgoročno manjši obrabi mehanizacije. Ob upoštevanju dejstva, da 

posipalci velikokrat sipajo več posipnega materiala, kot bi bilo potrebno (zavoljo 

nekonsistentnega upravljanja s strani voznikov) in da je količina uporabljenega posipnega 
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materiala tesno povezana z dolžino skupne poti, je na mestu implikacija, da krajše vožnje na 

neki način onemogočajo večkratno nepotrebno posipavanje in na ta način prispevajo k 

zmanjšanju potrošnje posipnega materiala. Tako skrajšanje dolžine logističnih poti pri uporabi 

predlaganega modela neizbežno vpliva na zmanjšanje stroškov, s čimer je hipoteza 2 potrjena.  

Kot se je skozi modeliranje in simuliranje rezultatov raziskave pokazalo,  sta hipotezi 1 in 2 

pogojni hipotezi glede na parametre in posebnosti obravnavane dejavnosti in podjetja. Ob tem 

moramo poudariti, da smo skozi vse faze modeliranja in simuliranja veliko pozornost 

namenjali zmanjševanju tveganj in obvladljivi implementaciji modela v prakso. 

Hipoteza 3: Z uporabo ustrezne računalniške podpore lahko bistveno izboljšamo preglednost 

opravljenih storitev na podlagi ustreznega sistema za nadzor, poročanje in obveščanje tako 

naročnika kot tudi uporabnikov. S tem znižamo intenzivnost negativnih odzivov uporabnikov 

in zmanjšamo dodatno delo, povezano s komunikacijo z njimi. 

V doktorski disertaciji predstavljeni modeli implicirajo, da uporaba ustrezne računalniške 

tehnologije omogoča: 

- natančno analizo izvedbe akcij prek določanja učinkovitosti izvedbe posameznega plana, 

torej tudi učinkovito poročanje in obračun; 

- da je s sprotno analizo mogoče imeti v vsakem trenutku izvajanja akcij natančne podatke 

o doseganju stanja izvedbe planov, kar omogoča jasen pregled stanja, učinkovito podporo 

odločanju in opremljenost s podatki, ki med drugim omogoča dobro opremljenost s 

podatki ob komuniciranju z javnostmi; 

- določanje optimalnejših voženj po planih in s tem prihranke v intervalu 20–40 %; 

- izvedbo simulacij za določanje boljšega razporeda lokacij za nalaganje posipnega 

materiala in s tem dodatne prihranke v višini približno 10 %; 

- obvladljivo izvajanje intervencij. 

Iz navedenih alinej lahko neposredno zaključimo, da hipoteza 3 drži. 

Hipoteza 4: Navedeno zniževanje logističnih poti in potrebnih časov izvedbe vpliva pozitivno 

na zniževanje obremenjevanja okolja. Zniževanje obremenjevanja okolja se zrcali tako z 

vidika zniževanja izpustov toplogrednih plinov zavoljo skrajšanja delovanja pogonskih 

motorjev kot tudi z vidika znižanja količine potrebnega posipnega materiala zavoljo 

skrajšanja logističnih poti in preprečevanja nepotrebnega večkratnega posipavanja s 

pomočjo boljšega nadzora. 

Ob utemeljevanju hipoteze 1 je bilo poudarjeno, da zmanjševanje dolžine logističnih poti 

implicira manjšo porabo goriva že zavoljo manj porabljenih kilometrov. Po drugi strani pa 

krajša dolžina logističnih poti zmanjšuje ponavljanje cestnih odsekov, ki jih je treba 

posipavati, in olajšuje odločanje voznikom, kdaj je posipavanje potrebno in kdaj ga je bilo 

izvedenega dovolj. Na ta način prispevamo k zmanjševanju porabe posipnega materiala. Iz 
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vizualizacij intenzivnosti voženj pri različnih obravnavanih akcijah lahko ugotovimo, da je pri 

rezultatih optimizacijskih algoritmov intenzivnost voženj enakomerneje razporejena kot pri 

dejanskih akcijah. Večkratno posipavanje se v večini dogaja zaradi informacijske 

kompleksnosti vodenja evidenc, torej kje in kdaj je bilo posipavanje že izvedeno in kje ne.  

Krajšanje logističnih poti je nerazdružljivo povezano z ustrezno informatizacijo, ki omogoča 

izboljšanje evidence vodenja obravnavanih cestnih odsekov, predvsem z vidika centralnega 

nadzornega centra. Na ta način lahko povečamo kontrolo porabe posipnega materiala.  

Iz navedenega lahko neposredno zaključimo, da hipoteza 4 drži.  

S potrditvijo navedenih hipotez lahko potrdimo temeljno tezo doktorske disertacije, ki pravi, 

da je možno zasnovati in vzpostaviti odločitveni model, ki bo: 

- optimiral potrebne logistične poti in potreben čas izvedbe ter tako znižal stroške 

poslovanja; 

- povečal realnočasno preglednost stanja na terenu (podatki o omrežju, GPS-sledenje in 

sprotno prerazporejanje vozil) in omogočal pregledno izvajanje intervencij s pomočjo 

ustrezne računalniške podpore odločanju v procesu izvajanja zimske službe, tj. pluženja 

in posipavanja obravnavanega cestnega omrežja, s čimer se povečuje konkurenčnost 

podjetja v okolju; 

- na podlagi izvedene optimizacije logističnih poti in časov znižal negativne vplive na 

okolje iz naslova opravljanja opazovane dejavnosti. 
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9 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Na podlagi navedenega modela ocenjujemo, da bi glede na trenutno stanje lahko dosegli: 

- 5–15-odstotne prihranke (kasneje tudi do 30-odstotne) na prevoženih kilometrih glede na 

obstoječi sistem, in sicer predvsem na račun zmanjšanja dela jalove vožnje pri plužnih 

akcijah; 

- sprotno beleženje in možnost pridobivanja pregleda stanja na terenu ter poročil v realnem 

času, ki nudijo: 

o podporo odločanju upravnikom (dežurnim) zimske službe pri načrtovanju 

intervencij; 

o nadzor kakovosti izvajanja (izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, identificiranje 

izjem); 

o preprečevanje neracionalnih rab ali celo zlorab virov (nepotrebne intervencije). 

Ob bistveno preglednejšem nadzoru in učinkoviti podpori odločanju na osnovi izbranih 

kazalnikov (ki jih pridobivamo prek poročanja) vidimo potenciale uporabe modela pri 

učinkovitejšem upravljanju z vidika lažje obvladljivosti in možnosti za lažje skaliranje 

logistične dejavnosti na bistveno konkurenčnejši način. 

Obravnavano podjetje poseduje bogate podatkovne zbirke (GIS, GPS, dokumentacija o 

akcijah itd.), ki pa jih še ne more učinkovito in koristno uporabljati ter posledično doseči 

minimizacije stroškov, povečanja konkurenčnosti, preglednosti (večje obvladljivosti), 

kakovosti in zanesljivosti, posledično pa tudi obvladljivega vpliva na okolje. Učinkovita 

izraba podatkovnih virov vključuje popolno digitalizacijo poslovanja in vzpostavitev 

prilagojenega informacijskega sistema. Celovita informatizacija je predpogoj za doseganje 

polne dostopnosti informacij od kjer koli in kadar koli ter tako podporo sprotnemu nadzoru 

delovnih procesov prek orodij za analitiko in poslovno obveščanje (angl. business 

intelligence). To je osnova za vzpostavitev delujočega interaktivnega PDCA-cikla, ki 

omogoča hitrejšo odzivnost poslovnih sistemov ter posledično lažje in učinkovitejše 

upravljanje. Učinkovito obvladovanje podatkovnih virov, ki z informatizacijo postanejo 

dostopni za računalniško obdelavo, pomeni, da dejansko obvladujemo znanje (angl. know-

how) in izkušnje, ki se nabirajo med delovanjem podjetja. Računalniške analize omogočajo 

ugotavljanje vzorcev iz preteklosti in izvajanje predikcij, ki olajšajo upravljanje poslovnih 

sistemov. S paradigmo računalništva v oblaku, ki omogoča hranjenje in obdelavo velikih 

količin podatkov, postaja ta tip informatizacije, ki je bil do sedaj dostopen samo velikim 

podjetjem, kot so Google, Facebook in podobni, dostopen tudi manjšim podjetjem. Na 

področju javnih služb se ti koncepti v svetu oblikujejo v okviru iniciativ pod skupnim imenom 

»smart cities«.  

Popoln nadzor nad podatki je osnova za kontinuirano izvajanje optimizacij in v nadaljevanju 

tudi usmerjanje sistema na osnovi predikcij. V vsakem sistemu uvedba kakršne koli 
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pomembnejše optimizacije zahteva oceno vplivov (predikcijo). Kakovostna ocena vplivov 

zahteva kakovostne vhodne podatke. V okviru empirične raziskave smo zato posvetili veliko 

truda urejanju in čiščenju podatkovnih virov ter tako pridobili izkušnje, ki bodo neprecenljive 

pri nadaljnjih korakih informatizacije v obravnavanem podjetju. Obravnavanje podatkovnih 

virov s skrbnostjo, kot jo zahteva raziskava, je identificiralo določene šibke točke v procesih, 

kjer so možne zlorabe, anomalije ali neoptimalnosti. 

V času izvajanja raziskave, predstavljene v doktorski disertaciji, je v obravnavanem podjetju 

potekal razvojnoraziskovalni projekt, ki ga vodil avtor disertacije. Cilji raziskovalnega 

projekta so bili ureditev podatkovne infrastrukture in razvoj prototipnih programskih orodij, 

ki bi omogočala zmogljivo analitiko na aktivnostih vozil v voznem parku. Projekt je bistvene 

smernice prejemal na osnovi potreb in sprotnih rezultatov raziskave. Rezultat projekta je 

nabor prototipnih programskih orodij, ki predstavljajo velik korak v smeri informacijskega 

obvladovanja dela zimske službe pri obravnavanem podjetju. S pomočjo navedenih 

programskih orodij in s potrditvijo izsledkov raziskave, izvedene v okviru doktorske 

disertacije, se je razvoj programske opreme znašel v fazi, ki zahteva prototipno vpeljavo 

orodij v izbrane procese ter validacijo uporabnosti in koristnosti programske opreme, pri 

čemer se bo ta na podlagi izsledkov nadgrajevala in prilagojevala.  

Eden od enostavnejših pristopov za optimiranje dela zimske službe je predpisana uporaba 

vmesnih nakladališč za posipni material, ki bi jo lahko glede na rezultate optimizacij, 

predstavljene v doktorski disertaciji, vpeljali in realno ovrednotili že takoj v naslednji sezoni. 

Seveda bi bilo treba ob tem lokacije nalagališč ustrezno oskrbeti in opremiti ter zagotoviti, da 

ne bo prihajalo do gneče med izvajanjem akcije. 

Izsledki raziskave jasno kažejo na dodatne potenciale za optimizacijo dela. Ob tem je 

potrebna previdnost, saj gre za sistem, ki deluje v težkih razmerah in si eksperimentiranja s 

povečevanjem tveganj enostavno ne moremo privoščiti. To je razvidno tudi iz številnih 

dokumentiranih virov (obsežne strokovne literature, rezultatov oziroma izsledkov primerljivih 

raziskav itd.), saj je očitno, da raziskave večinoma ostajajo na teoretičnem nivoju prav zaradi 

tega problema. Veliko upov se namreč polaga na tehnologijo sledenja GPS in realnočasne 

navigacije. Na tem področju je ključnega pomena prav kar se da celovito obvladovanje 

informacij, povezanih s cestnim omrežjem. Ureditev GIS-zbirke je bila zato ena od 

pomembnejših nalog razvojnega projekta v podjetju in hkrati tudi te raziskave, saj brez nje ne 

bi mogli priti do kredibilnih rezultatov. Pri odločanju v realnih in težkih razmerah je to še 

toliko pomembneje.  

Za uvedbo v prakso je smiseln naslednji postopen pristop: 

- podpora procesov službe planiranja; 

- podpora procesov nadzornega centra (dežurnih); 

- uvedba potovalnih računalnikov, ki omogočajo podporo voznikom pri spremljanju 
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napredka pri pluženju, a najprej brez navigacije; 

- vzpostavitev sistema za komunikacijo z javnostjo, ki omogoča prikaz trenutnega stanja na 

terenu; 

- uvedba navigacije voznikov in temeljito testiranje sistema za doseganje čim bolj 

praktične in robustne uporabe; 

- postopna vpeljava sistema za navigacijo glede na rezultate optimizacijskih algoritmov in 

odločitve odgovornih; 

- nadgradnje modelov z vremenskimi podatki splošne kontrolirane nadgradnje in 

kontrolirano izboljševanje procesa. 

Celovita podpora službi za planiranje zimske službe je prvi korak, ki bo zagotavljal 

ohranjanje kakovostne podatkovne osnove. V tem smislu je treba elektronsko podpreti vse 

procese in se navezati na delovanje geodetske službe. Zagotoviti je treba, da se GIS-podatki o 

cestnem omrežju ohranjajo na najvišjem kakovostnem nivoju, kar omogoča lažje, hitrejše in 

učinkovitejše planiranje. Omogočiti je treba orodja za poročanje, ki so potrebna za generacijo 

dokumentov za vsakoletno usklajevanje planov izvajanja z naročnikom. V času zaključevanja 

doktorske disertacije je ta postopek ravno potekal. Programska orodja se nadgrajujejo s 

prilagojenimi orodji za planiranje in poročanje. Sproti se podpira proces komuniciranja in 

usklajevanja z naročnikom, in sicer s ciljem čim učinkovitejše uskladitve in vzpostavitve 

jasnega, elektronsko podprtega in celovitega sistema za procese službe planiranja, ki se bo 

uporabljal v naslednjih letih. Dodatna zahteva je fleksibilnost za sprotno spreminjanje in 

popravljanje planov ter razporedov v času sezone zaradi izpadov mehanizacije ali intervencij. 

Kakovostno informacijsko podprto in fleksibilno planiranje je predpogoj za učinkovito 

spremljanje realizacije. V okviru podjetja poteka v sodelovanju s pregledniško službo razvoj 

nadzornega sistema za spremljanje realizacije planov. Podoben sistem planiranja, kot je 

potreben za delovanje zimske službe, je potreben tudi za izvajanje pregledniške službe, kjer 

pa je bistveno manjši poudarek na intervencijah. Sistem planiranja se uporablja za enkratno 

določitev voženj po planih, ki se na dnevni, tedenski, dvotedenski ali mesečni osnovi 

periodično ponavljajo. Pri tem je ključno spremljanje realizacije zaradi zakonskih obvez, kjer 

zakonodaja za različne kategorije cest zahteva periodično nadziranje v različnih periodah. 

Kompleksnost dela pregledniške službe se povečuje tudi zaradi nenehno naraščajočih potreb 

po poročanju na različne uradne instance in zaradi usklajevanja z drugimi upravljavci javnih 

objektov. Prav zato je ob tem treba poskrbeti za ustrezne poročevalne sisteme.  

V podjetju pravkar poteka opremljanje voznega parka z novimi potovalnimi računalniki, ki se 

primarno uporabljajo za GPS-sledenje, poleg tega pa se bodo začeli uporabljati tudi za 

registracijo odhodov na terene (elektronski potni nalogi). Potovalni računalniki, ki se pravkar 

vgrajujejo v vozila, predstavljajo osnovo za vse nadaljnje korake. Omogočajo dvosmerno 

komunikacijo prek omrežja UMTS in razvoj poljubnih storitev, hkrati pa bodo olajšali 

aktivnosti integriranega zbiranja podatkov. Procesni podatki, povezani z odhodi na teren, 
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morajo postati del integrirane podatkovne zbirke, v kateri so še GPS-sledi vseh vozil in GIS-

zbirka na enotnem strežniku, ki omogoča črpanje podatkov za kakršno koli poročanje in je 

neodvisno od različnih dobaviteljev informacijskih storitev (sledenje, poslovni informacijski 

sistem itd.). Tak centralni sistem zagotavlja popolno sledljivost, integracijo virov in, kar je 

najpomembneje, celovit dostop do vseh podatkov, kar omogoča izvedbo poljubnih analiz brez 

ročnega zbiranja podatkov, temveč zgolj z računalniško uporabo. Za podjetje je ključno, da 

vse izvajalce informacijskih storitev obveže k sprotnemu pošiljanju vseh pomembnih 

podatkov v predpisani obliki na centralni podatkovni strežnik. 

V podatkovni sistem je treba postopoma integrirati tekoče podatke o virih (vozni park, 

materiali itd.) in kadrih (vozniki, kompetence itd.). 

V sezono 2012/2013 smo vstopili s testno različico podprtega sistema za planiranje in z 

zadovoljivo podprtim sistemom za nadzor realizacije izvedbe planov, ki ga je treba v času 

sezone glede na pridobljene izkušnje ob uporabi nadgrajevati in prilagajati. Ključno je 

poskrbeti za centralno zbiranje vseh ključnih podatkov in njihovo kakovost. 

V sezoni 2012/2013 smo dali v prototipno uporabo tudi aplikacijo na potovalnem 

računalniku, s pomočjo katere lahko vozniki na zemljevidih sproti spremljajo napredek pri 

izvedbi planov. Prototipno se lahko na izbranih primerih v nekritičnih situacijah preizkuša 

navigacijski sistem. Vpeljava navigacijskega sistema odpira nov spekter potencialnih tveganj, 

zato bo treba ob prototipni uporabi pridobiti še veliko izkušenj za vzpostavitev praktično 

uporabnega sistema, ki ne bo oteževal dela voznikov, ampak ga predvsem olajševal. Ključna 

zahteva je, da je potrebno minimiziranje števila interakcij voznika z računalnikom, saj so te 

lahko zelo moteče. Vozniku v težkih razmerah namreč jemljejo središče pozornosti in 

potencialno povzročajo nevarnejšo vožnjo. Prek gradnje prototipov in eksperimentalne 

vpeljave je treba proučiti možnosti, kako lahko potovalni računalniki s čim manj motnjami 

nudijo vozniku čim več pomembnih informacij. Hkrati pa je pomembno, da voznik uporablja 

napravo čim manjkrat in zgolj v situacijah, ko mora sporočiti kak poseben status, ki zahteva 

intervencije (npr. blokirana cesta zaradi napačno parkiranega vozila ali zaradi kakega drugega 

razloga). Pravilno »doziranje« uporabe potovalnega računalnika je ključnega pomena za 

učinkovito rabo pri navigaciji v nadaljevanju. 

Učinkovita navigacija predstavlja velik izziv prav z vidika, da mora nuditi kakovostno 

podporo vozniku pri vožnji in voditi evidenco pokritja, hkrati pa vozniku omogočati 

avtonomnost pri odločitvah v težkih razmerah, in to brez pretirane dodatne interakcije. 

Menimo, da bo doseganje učinkovitega ravnovesja predstavljalo velik izziv. To pa bo tudi 

pomembna osnova za vpeljavo navigacije po realnočasno izračunanih planih, ki izhajajo iz 

optimizacijskih algoritmov na osnovi vseh razpoložljivih informacij. 
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9.1 Ključne ugotovitve 

Kot ključne ugotovitve lahko povzamemo naslednje: 

- obstaja potencial za optimiranje že obstoječih plužnih planov in izvajanje zimske službe 

kot celote prek zmanjšanja jalove vožnje, ki posledično vpliva na manjšo porabo goriva 

in sredstev ter večjo kontrolo uporabe posipnega materiala. Tako stroški kot vplivi na 

okolje se lahko zato preverljivo zmanjšajo; 

- z alternativnimi razporeditvami vozil na lokacije za nalaganje posipnega materiala med 

zankami v akciji lahko na enostaven način takoj izvedemo optimiranje delovanja sistema. 

Pri tem je treba zagotoviti dovolj virov na nalagališčih in preprečiti zastoje zaradi 

istočasnega dostopa več vozil; 

- napori v okviru razvojnoraziskovalnega projekta, ki so bili v veliki meri motivirani s cilji 

doktorske disertacije, so prispevali k ureditvi in integraciji bogatih GIS- in GPS-

podatkovnih virov, ki jih poseduje obravnavano podjetje. Hkrati pa se razvija prototipni 

informacijski sistem, ki bo osnova za učinkovito informacijsko obvladovanje zimske 

službe; 

- glede na usmeritve in zahteve, ki so se oblikovale med raziskavo, je bil s strani 

strokovnjakov s področja informatike razvit fleksibilen optimizacijski algoritem, ki 

omogoča več variant optimizacij, med drugim pa podpira tudi intervencije. V okviru 

doktorske disertacije je omogočil kredibilno določitev možnih prihrankov, v praksi pa bo 

to dobra osnova za algoritem za določanje voženj; 

- obravnavano podjetje poseduje bogate GIS- in GPS-zbirke ter ustrezno znanje. 

Učinkovito izkoriščanje bo možno le prek učinkovite interakcije vseh pomembnih 

podatkovnih virov na enem strežniku, ki bo hkrati arhiv (sledljivost) in vir za analize ter 

poročanje; 

- zaradi kompleksnosti zimske službe in trenutno nezadostne integriranosti podatkovnih 

zbirk v podjetju je otežen nadzor nad racionalno izrabo sredstev in virov. Posledično je 

oteženo tudi planiranje, kar predstavlja začarani cikel, ki ga je treba z integracijo 

podatkovnih virov razbiti; 

- rezultate optimizacij je treba postopoma vpeljevati in spremljati njihove učinke. Najprej 

je treba informacijsko podpreti planiranje zimske službe in takoj zatem oziroma 

vzporedno tudi nadzorni center, torej kontrolo izvedbe. Sledi vzpostavitev kakovostne 

platforme za navigacijo, ki mora biti prek temeljitega testiranja oblikovana tako, da olajša 

komuniciranje med nadzornim centrom in voznikom, hkrati pa minimizira število 

interakcij voznika med vožnjo in tako ne prispeva k motenju voznika v že tako težkih 

razmerah. Cilj je postaviti kakovosten podporni sistem; 

- na osnovi integriranega podatkovnega sistema in vira bo možno na relativno enostaven 

način vzpostaviti javno storitev za komuniciranje z javnostmi in tako razbremeniti klicni 

center zimske službe, ki se sooča s poplavo informacij, ki so v ogromnem deležu 

nekakovostne ali celo zavajajoče, saj nastanejo zaradi paničnega odziva javnosti in 
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bistveno manjše preglednosti situacije, zimska služba pa zaradi tega izgublja 

osredotočenost; 

- v fazi uvajanja optimizacij bo treba integrirati podatke o vremenu in oblikovati ekspertni 

sistem za podporo odločanju za določanje potrebnosti izhodov na teren. 

9.2 Implikacija za menedžerje 

Ključna implikacija za menedžerje je, da so optimizacije možne in da je ob ustrezni 

tehnološki podpori njihov potencial v znižanju stroškov nekje na intervalu med 10 in              

40 %. Seveda je ključna postavka prav »ustrezna tehnološka podpora«, ki pa je povezana s 

stroški informatizacije, ki so lahko zelo veliki. Glede na to, da gre za specifičen razvoj, ki 

integrira tako znanja informatikov, matematikov in menedžerjev kot tudi znanja operativnih 

izvajalcev v podjetju, lahko to predstavlja relativno velik vložek. Ker je raziskovalno delo 

nujno potrebno, se v stilu obstoječega razvojnoraziskovalnega projekta, ki v podjetju že 

poteka, priporoča, da se z uporabo državnih subvencij za raziskave prek prijave na razpise v 

konzorcijih z javnimi in zasebnimi tehnološko-raziskovalnimi institucijami poskuša 

kontinuirano pridobivati sredstva za nadaljnje raziskave in razvoj. V splošnem je vlaganje v 

raziskave in razvoj rizična komponenta podjetja, česar se zavedata tudi EU in naša država ter 

zato omogočata mehanizme, ki ta tveganja za podjetja bistveno znižajo. Po drugi strani pa 

razvoj predstavlja edini realen pristop za napredovanje, ki pa je zaradi naraščajočih pritiskov 

trga, povečevanja kompleksnosti regulative in povečevanja pričakovanj javnosti prej nuja kot 

možnost izbire. 

Ključna vloga menedžmenta je vztrajanje na zahtevi, da se podatkovni viri zlivajo v centralni 

podatkovni vir, ki vsebuje vse podatke že zaradi arhiva (sledljivost, pravna zaščita), kar je še 

pomembneje, pa zaradi poročanja in analitike. Brez tega sta nadzor in upravljanje zelo 

otežena. Pospeševati je treba prehod iz papirnega v elektronsko poslovanje, pri čemer mora 

biti poudarek na tem, da je zajem podatkov čim bolj avtomatičen in da se en tip podatka 

zajema le enkrat, večkratno pa se le preverja. Ne bo odveč, če še enkrat poudarimo, da je pri 

slehernem prehodu iz papirnega v elektronsko poslovanje treba zagotoviti, da se informacije 

zbirajo na centralnem podatkovnem viru. Menedžment mora ohranjati sodelovanje z 

visokotehnološkim analitičnim kadrom, ki bo pomagal pri vzdrževanju sistema in omogočal 

vedno novejšo analitiko, poročanje in kontrolirano optimiranje na podlagi sprotnih izsledkov. 

Vztrajati mora na kontinuiranem in sistematičnem informacijskem podpiranju različnih 

komponent sistema, in to ob sprotni integraciji podatkovnih virov. 

Papirno poslovanje je morda še vedno pomembno, a ne več z vidika papirja kot medija za 

zajem in morda prenos podatkov med institucijami, temveč zgolj z vidika medija za poročanje 

rezultatov neposredno končnemu uporabniku, ki na osnovi tega izvede neko odločitev. Druge 

uporabe papirnega poslovanja se je treba izogibati. 
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9.3 Teme in priporočila za prihodnje raziskave 

Kompleksen logistični sistem, kot je zimska služba, ponuja širok spekter raziskovalnih 

izzivov. Njihova identifikacija, modeliranje in posledično reševanje zahteva tesno sodelovanje 

interdisciplinarnih timov strokovnjakov s področja ekonomije, računalništva, matematike, 

okoljevarstva, logistike itd. Kot ključne teme nadaljnjih raziskav lahko identificiramo: 

- oblikovanje informacijskih sistemov za podporo delovanja zimske službe: ti sistemi 

vključujejo učinkovito izrabo novih in ustaljenih tehnologij (GPS, računalništvo v 

oblaku, mobilna tehnologija, GIS, orodja poslovne inteligence za analitiko in poročanje, 

orodja za podatkovno rudarjenje). Ključnega pomena je učinkovit zajem, ki kar najmanj 

obremenjuje udeležene v procesih. V naraščajočem trendu je področje fleksibilnega 

procesnega modeliranja in avtomatične podpore prek orodij s področja BPM-ja (angl. 

business process management); 

- oblikovanje nadzornih sistemov za zimsko službo: ti sistemi omogočajo obvladovanje 

kompleksnosti. Pri tem gre za razvoj učinkovitih pristopov in strategij ter orodij za 

vizualizacijo in podporo hitremu odločanju. To področje je tesno povezano z 

informacijskimi sistemi ter z razpoložljivostjo in dostopnostjo podatkovnih virov; 

- vpeljava modela za podporo odločanju na podlagi vremenskih podatkov: vreme je 

praktično najpomembnejši dejavnik pri delovanju zimske službe. Slabo vreme (sneženje) 

je tudi razlog za obstoj zimskih služb. Vremenska napoved že sedaj igra pomembno 

vlogo pri odločitvah, kdaj je treba poslati vozila na teren. S to odločitvijo pa so povezani 

tudi nastanki ključnih stroškov. Problemi pri odločanju so povezani z napačnimi 

odločitvami za odhod na teren, s tem pa je povezana odvečna uporaba posipnega 

materiala. Po drugi strani pa obetajoče se močno sneženje predstavlja šok 

nepripravljenemu sistemu. Pred močnim sneženjem je ključnega pomena pravočasno 

mobiliziranje kadrov in celotnega logističnega sistema, ki ima določeno inercijo. 

Nepravočasno mobiliziranje lahko pogosto povzroči kaotične razmere, nekakovostno 

izvedbo, nezadovoljnost naročnikov, kar ima za posledico negativne poslovne učinke. 

Predlagane raziskave bi bile povezane z integracijo z lokalnimi vremenskimi modeli, in 

sicer ob upoštevanju lastnih meritev in znanj o kritičnosti odsekov (tudi upoštevanje 

reliefa ipd.). Omeniti je treba tudi razne statistične izzive, ki naslavljajo tovrstno 

problematiko; 

- nadgradnje optimizacijskih algoritmov z upoštevanjem dodatnih omejitev, kot so čim 

manj alterniranj med obdelovanimi in neobdelovanimi odseki, čim več zavojev v desno in 

manj zavojev v levo ipd. Poseben izziv je upoštevanje realnočasnih informacij (vreme, 

izpuščeni odseki, sprememba prioritete) pri sprotnem popravljanju in prilagajanju voženj; 

- razvoj učinkovitih strategij za navigacijo voznikov: razvoj učinkovitih navigacijskih 

naprav, ki bi res olajševale delo voznikom, hkrati pa jim omogočale avtonomnost brez 

impliciranja in vztrajanja na nesmiselnih omejitvah (torej fleksibilnost), je za izkoriščanje 

potenciala vpeljave optimizacijskih rešitev ključnega pomena. Tovrstni razvoj bi 
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vključeval veliko eksperimentalnega dela; 

- analiza in optimizacija učinkovitosti odvoza snega: v doktorski disertaciji se tega vidika 

dela zimske službe nismo lotili. Pri stalnih lokacijah za odvoz in pri odlagališčih gre za 

kombinatorični logistični problem, ki ga je moč reševati na relativno enostaven način. 

Večji izziv pa je zahteva po možnosti izvedbe učinkovitega odvoza pri definiciji in 

redefiniciji plužnih planov; 

- stalni plužni plani, ki smo jih uporabili v doktorski disertaciji, temeljijo na dolgoletnih 

izkušnjah in omogočajo informacijsko obvladovanje kompleksnosti plužnih planov s 

strani voznikov ter tudi s strani upravljavcev. Veliko raziskav je usmerjenih v oblikovanje 

novih planov glede na vremenske razmere in s tem povezane prioritete obdelave. Po 

drugi strani pa praviloma že začetna razporeditev planov določa okvir možnosti za 

optimizacijo. Prerazporeditve oziroma ponovnega izračuna planov se v doktorski 

disertaciji nismo lotili, se pa je treba zavedati, da lahko v kombinaciji z določanjem točk 

odvoza razporeditev predstavlja ključno izboljšanje pogojev in s tem avtomatično 

izboljšavo sistema. Kar se tiče praktične izvedbe, pa je tako revolucionarna sprememba 

planov pri nezadostni informatizaciji enostavno prevelik šok za ustaljeno podjetje, ki 

povzroča dodatna tveganja; 

- razvoj sistema za učinkovito komuniciranje z javnostmi (»crowd sourcing« podatkov s 

terena, paralelno obveščanje o stanju izvedbe in stanju na terenu): javnost ima v težkih 

razmerah, ko je zimska služba najbolj obremenjena, povečano število zahtev in dodatna 

pričakovanja, velik del naporov zimske službe pa je namenjen prav komuniciranju z 

javnostjo. Uspešno komuniciranje izboljšuje podobo podjetja in zagotavlja nadaljevanje 

poslovanja zimske službe. Neuspešno komuniciranje se lahko odrazi tudi v izpadu 

prihodnjih prihodkov. Na tem področju uporaba spletnih in mobilnih tehnologij ponuja 

nove izzive; 

- razvoj metodologij za vrednotenje stroškov, ki so povezane z učinkovito izrabo 

analitičnih metod in podatkovnih virov (podatkovno rudarjenje, orodja poslovne 

inteligence); 

- razvoj strategij za upravljanje virov zimske službe. 
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10 SKLEP 

V doktorski disertaciji smo se lotili obravnave kompleksnega logističnega sistema zimske 

službe v obravnavnem podjetju. Raziskave so temeljile na znanju v podjetju in podatkovnih 

zbirkah (GIS, GPS). V teoretičnem delu raziskave smo se lotili razvoja modelov za podporo 

odločanju in nadzoru v zimski služb. Raziskave so pripeljale do zahtev po razvoju specifične 

prototipne programske opreme, ki je med raziskavami tudi prototipno implementirana. S tem 

je omogočena izvedba empirične raziskave na realnih podatkih o vožnjah vozil (GPS), 

natančnih digitalnih zemljevidih (GIS) in plužnih planih za sezono 2011/2012. Ugotovili smo, 

da obstaja zelo velika variabilnost med izvedbami akcij po istem planu, kar je posledica težkih 

vremenskih razmer in zato velikega števila intervencij. Kljub temu smo identificirali 

reprezentativne akcije in jih primerjali z optimiranimi izvedbami ter evalvirali prihranke. 

Zaključimo lahko, da je na posameznih planih potencial prihrankov 20–30-odstoten. S 

prerazporeditvijo lokacij za nalaganje posipnega materiala med samim izvajanjem akcij bi 

lahko po naših ocenah dodatno prihranili 7–10 %. Zaključek raziskave je tudi ta, da lahko 

intervencije s pomočjo informacijske podpore izvajamo predvidljivo in kontrolirano. Rezultati 

raziskave so tako dobra osnova vodstvu obravnavanega podjetja za sprejem odločitev o 

nadaljnjih korakih v okviru optimizacije zimske službe in njihovi implementaciji v operativo, 

s čimer bi lahko podjetje ob optimalnejši porabi virov (manjša poraba goriva in posipnega 

materiala, krajši časi izvedbe) hkrati doseglo tudi bistveno večjo preglednost nad izvajanjem 

operacij in posledično lažjo obravnavo intervencij na terenu, posledično pa tudi znižanje 

negativnih odzivov uporabnikov na izvedene storitve zimske službe. S tem lahko 

obravnavano podjetje na področju izvajanja storitev zimske službe doseže večjo fleksibilnost 

in skalabilnost, kar je pogoj za širitev operacij na širše področje svojega delovanja, prav tako 

pa pripomore k dvigu ugleda družbe.  

Sistemi zimskih služb v svetu predstavljajo velike razvojnoraziskovalne izzive. Po eni strani 

se službe držijo ustaljenih načinov izvajanja, ker so ti navidezno predvidljivi, po drugi strani 

pa se vsi vodje operacij pritožujejo nad informacijsko zahtevnostjo obravnave intervencij in 

komuniciranja z javnostjo. Dodatno jih omejujejo še spremenljive vremenske razmere, 

delovna zakonodaja (omejitve dolžine voženj, obvezni postanki itd.) in drugi zakoni s 

področja vzdrževanja javnih prometnih površin ter varnosti v cestnem prometu. V svetovnem 

merilu poteka veliko raziskav, ki na žalost še vedno ostajajo v domeni teorije, vpeljava v 

prakso pa zaradi informacijske zahtevnosti zaostaja.  

Pristop v doktorski disertaciji je temeljil na poudarku potrebe po ureditvi pomembnih 

informacijskih zbirk (GIS-cestno omrežje, GPS-analiza, analitična orodja, vizualizacije), saj 

le na ta način lahko oblikujemo kredibilne informacijske (virtualne) modele, ki odražajo 

stanje v realnosti. Zaključki raziskave so zato še toliko bolj kredibilni.  

Raziskave v podjetju se bodo nadaljevale in vzpostavljeni bodo sistemi za lastno navigacijo 

vozil v voznem parku ob uporabi lastne digitalne kartografije. Tako bomo postopoma dobivali 
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realno in široko uporabno tehnološko platformo kot tudi platformo za vrhunske raziskave in 

nadaljnje preboje na tem področju. 
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