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NASLOV

Optimizacija transportnih poti za odvoz komunalnih odpadkov v 

podjetju Komunala Nova Gorica

IZVLEČEK

V zaostrenih gospodarskih razmerah sta racionalizacija  in zniževanje stroškov 

poslovanja ključnega pomena za vse gospodarske organizacije. To je bil tudi osnovni 

motiv izdelave diplomskega dela. Namen diplomskega dela je bil na osnovi analize 

dejanskega stanja odvoza mešanih komunalnih odpadkov predlagati optimizacijo 

transportnih poti za odvoz komunalnih odpadkov v podjetju Komunala Nova Gorica 

d.d.

Diplomsko delo je nastalo na osnovi poučevanja problematike odpadkov, s 

poudarkom na komunalnih odpadkih. V podjetju Komunala Nova Gorica d.d. smo 

opravili podrobno  analizo obstoječih transportnih poti pri odvozu komunalnih 

odpadkov. Na tej osnovi je bil izdelan predlog optimizacije transportnih poti z 

izračunanimi ekonomskimi učinki.

Ugotovljeno je bilo, da je možno z uporabo ustrezne poslovno informacijske rešitve, 

ki jo nudi program »Sledenje.com«, bistveno optimizirati transportne poti vozil za 

odvoz komunalnih odpadkov. Po optimizaciji se bo predvsem zmanjšal skupen 

porabljen čas vozil za odvoz odpadkov, povečala se bo količina prepeljanih 

odpadkov ter zmanjšalo število prevoženih kilometrov. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da  bodo učinki optimizacije transportnih poti ugodno 

vplivali na znižanje stroškov, in sicer na nižjo porabo goriva za 2,8 %,  manjšo 

porabo časa enega voznika za 5,4 % in na nižje stroške vseh vozil za 4,5 %.  Celoten 

prihranek stroškov po izvedeni optimizaciji transportih poti bo v podjetju Komunala 

Nova Gorica d.d. vsekakor prispeval k racionalizaciji poslovanja, kar je bil tudi 

osnovni namen diplomskega dela. 
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Optimizacija, sledenje, komunalni odpadki, območje, stroški
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TITLE

Optimatization of transport tracks with intention of communal waste 

dump within a company Komunala Nova Gorica

ABSTRACT

It seems that the harsh economic conditions influence the importance of the 

rationalization and lowering of the business costs concerning all economic 

organizations. This has, in fact, as well been the base motive for this bachelor thesis. 

The intention of the latter was constructed on the basis of actual state analysis 

regarding the mixed communal waste dump and has thus become a proposal of the 

optimatization of the transport tracks concerning communal waste dump in the 

company Komunala Nova Gorica d.d. 

The bachelor thesis demanded the educating of the concern over waste, stressing the 

communal waste. It was in the company Komunala Nova Gorica d.d. that we carried 

out a detailed analysis of the existing transport tracks as for the communal waste 

dump. This later proved to be the basis for the proposal of the optimatization of the 

transport tracks with calculated economic effects. 

It has been stated that it is possible to use the suitable business information solution, 

provided by the programme »Sledenje.com« (Following.com), for the optimatization 

of the transport tracks concerning communal waste dump. The time the vehicles 

spent on the waste dump is to be shortened and the amount of the waste transported 

increased. At the same time the optimatization is to influence the lessening of the 

kilometres covered. 

One of the effects of the optimatization is as well to be a beneficial influence on the 

lowering of the costs, namely, the lower use of gas for 2,8 %, shorter time used 

concerning one driver for 5,4 % and the lower costs of all vehicles for 4,5 %. The 

overall saving in the company Komunala Nova Gorica d.d., considering the 

optimatization of the transport tracks performed, is to contribute to the rationalization 

of the business, which was, after all, the base motive of the bachelor thesis. 

KEY WORDS

Optimatization, following, communal waste, area, costs
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1 UVOD

Ravnanje z odpadki je dandanes globalni problem in je zato vreden pozorne 

obravnave. Odpadki so vir obremenjevanja okolja. Veliki problemi nastanejo takrat, 

ko jih je treba odlagati in skladiščiti. Hkrati pa jih je možno tudi predelati in koristno 

uporabiti. Ker so razmere pri ravnanju z odpadki kritične, je področje ravnanja z 

odpadki uvrščeno med temeljne okoljevarstvene probleme. Reševanje te 

problematike je postala prednostna naloga. Potrebno je zagotoviti tako kvaliteten 

nadzor nad odpadki kot tudi zmanjševanje njihovih količin.

V Republiki Sloveniji konča na odlagališčih vsako leto več milijonov ton odpadkov 

iz gospodinjstev in podjetij. Ti, večinoma nepredelani odpadki, končajo na bolj ali 

manj neurejenih odlagališčih, razpršenih po celotni državi.

Ločeno zbiranje, predelava in snovna izraba odpadkov so komaj opazni. Ločeno se 

zbere še največ papirja in nekaj malega plastike, stekla in bioloških odpadkov. 

Sistem ravnanja in gospodarjenja z odpadki je v naši državi nekako na začetku. Šele 

v današnjem času se dejansko odločamo, kakšne bodo usmeritve na tem področju. 

Mogočih je več poti, za izbiro prave pa je izjemno pomembno upoštevanje načel 

ravnanja z odpadki in splošno razumevanje koncepta odpadka. Vemo, da marsikje v 

Evropi pospešeno izvajajo programe in urejajo sisteme za ločeno zbiranje odpadkov, 

odpadne embalaže in bioloških odpadkov. Z vsakim kilogramom ločeno zbranih 

odpadkov oz. nepotrebnih predmetov so na eni strani doseženi veliki prihranki in 

posredno veliki učinki na področju ekologije.

Problem, ki ga obravnavamo v diplomskem delu so previsoki stroški odvoza 

odpadkov s smetarskimi vozili na področju Nove Gorice. Osnovni vzrok previsokih 

stroškov so predvsem predolge transportne poti. Polnjenje smetarskega vozila z 

odpadki ob določeni dnevih v tednu je neoptimalno, njegovi postanki so bistveno 

predolgi, preveč je nepotrebnih dodatnih voženj na odlagališče itd. Na visoke stroške 

odvoza odpadkov pa med drugimi vplivajo tudi nepredvidena popravila vozil ter v 

zadnjem času dvig cen naftnih derivatov. 

Cilj diplomskega dela je na osnovi analize obstoječega stanja izdelati predlog 

optimizacije transportnih poti odvoza komunalnih odpadkov in s tem povečati 

učinkovitost odvoza odpadkov na področju Nove Gorice.
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V prvi polovici diplomskega dela so opisane značilnosti odpadkov in ravnanja z 

njimi ter zakonodaja, ki ureja to področje. V nadaljevanju je predstavljeno podjetje 

Komunala Nova Gorica d.d., ki opravlja svojo dejavnost odvoza odpadkov na 

območju šestih občin. V šestem poglavju smo analizirali  obstoječe stanje glede 

odvoza komunalnih odpadkov iz različnih vidikov in za različna območja Nove 

Gorice. V sedmem poglavju pa smo predstavili predlog izvedbe optimizacije 

transportnih poti s pomočjo računalniškega programa »Sledenje.com« ter konkretne 

rezultate optimizacije. V osmem poglavju smo izračunali ekonomske učinke 

optimizacije transportnih poti iz stališča naslednjih elementov lastne cene: števila 

prevoženih kilometrov, porabe goriva, porabe gum in porabe časa (strošek dela). 
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2 DEFINICIJA ODPADKA

Odpadek je vsaka snov, ki nam v danem trenutku ne koristi več in bi se je zato radi 

znebili. To je ena najsplošnejših definiciji odpadka, ki pa glede na sodobne pojavne 

oblike odpadkov pomeni, da je odpadek vse tisto, česar danes ne znamo snovno 

oziroma energetsko izkoriščati. Odpadek je prav tako vsaka snov ali predmet, 

razvrščen v eno od skupin odpadkov, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, 

ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže. Podatki za to poglavje so pridobljeni s 

svetovnega spleta (Odpadki, 2009).

Kje najhitreje nastane odpadek :

 izmet v proizvodnji,

 ostanki v proizvodnji,

 ostanki od priprave hrane, 

 nekateri predmeti iz snovi, ki jih po trenutnem razpoloženju ne potrebujemo 

več,

 snovi oziroma stvari, za katere se izkaže, da bodo nekoristni,

 predmeti, stvari in snovi, katerih bi se radi znebili in

 vse oblike tekočih, trdnih in plinastih materialov, ki so bodisi odveč bodisi 

celo nadležni.

Odpadke razvrščamo z dveh osnovnih vidikov:

 po viru nastanka in

 z vidika nevarnostnega potenciala v nevarne in nenevarne odpadke. 
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2.1 Klasifikacija in vrsta odpadkov

Prof. Vuk (1997) ugotavlja, da so se skladno z razvojem produkcijskih sredstev, ki 

poleg množice dobrin proizvajajo tudi odpadke, razvili tudi principi za 

opredeljevanje in razvrščanje le-teh. Različno razvite družbe so tudi to področje 

razvijale različno hitro in učinkovito, pač odvisno od stopnje zavesti ter spoznanja, 

da je to področje tista kategorija, ki v začetni fazi samo »stane«. 

Klasifikacijski seznam odpadkov je seznam odpadkov, tako nevarnih kot nenevarnih, 

razvrščenih po ustreznih skupinah, predvsem glede na izvor nastanka odpadka. Vsak 

odpadek ima poleg natančno opredeljenega imena vpisano še ustrezno klasifikacijsko 

številko odpadka.

V tabeli 1 je prikazan pregled skupin odpadkov v seznamu odpadkov:

Tabela 1: Seznam odpadkov

01 Odpadki pri raziskavah, rudarjenju, pripravi in predelavi rudnin

02 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribištva in proizvodnje hrane

03 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje papirja ter pohištva

04 Odpadki pri proizvodnji usnja, krzna in tekstila

05 Odpadki pri rafinaciji nafte, čiščenju zemeljskega plina

06 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov

07 Odpadki iz organskih kemijskih procesov

08 Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi premazov (barv, lakov, lepil 

…)
09 Odpadki pri fotografski dejavnosti

10 Anorganski odpadki iz termičnih procesov

11 Anorganski, kovine vsebujejo odpadki iz obdelave in površinske zaščite 

kovin
12 Odpadki iz postopkov oblikovanja in površinske obdelave kovin in plastike

13 Odpadna olja (razen jedilnih olj, 05 in 12)
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14 Odpadki iz uporabe organskih topil (razen 07 in 08)

15 Odpadna embalaža, čistilne krpe, filtrirana sredstva in zaščitne obleke 

16 Odpadki, ki niso navedeni drugje v seznamu

17 Gradbeni odpadki in ruševine (odpadni material pri gradnji cest)

18 Odpadki iz zdravstva in veterinarstva 

19 Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov, naprav za čiščenje odpadne vode

20 Komunalni odpadki in njim podobni odpadki, ločeno zbrane frakcije

Odpadek se razvrsti in označi na naslednji način:

 najprej se ugotovi vir nastanka odpadka v skupinah 01 do 12 ali 17 do 20 in 

določi ustrezna šestmestna klasifikacijska številka odpadka. Na primer: 20 03 

01 - mešani komunalni odpadek, 

 če se odpadka ne da razvrstiti in označiti z ustrezno klasifikacijsko številko iz 

skupine 1 do 12 ali 17 do 20, se za uvrstitev odpadka v seznam uporabi 

skupine 13, 14 in 15. Na primer: 15 02 03 - absorbenti, filtrirana sredstva, 

čistilne krpe in zaščitne obleke, ki niso zajete v 15 02 02, 

 če za razvrstitev odpadka ni ustrezna tudi nobena od klasifikacijskih številk, 

je treba za razvrstitev uporabiti skupino 16. Na primer: 16 06 01* - svinčene    

baterije in

 če odpadek ne sodi niti v skupino 16, se ga razvrsti in označi tako, da se 

uporabi klasifikacijska številka, ki se konča z 99. Na primer: 16 07 99 - drugi 

tovrstni odpadki.

Odpadek pod klasifikacijsko številko 16 06 01* ima zvezdico, kar pomeni, da je 

odpadek nevaren.
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2.2 Komunalni odpadki

Komunalni odpadki so tista vrsta odpadkov v trdnem, kapljevinastem ali plinastem 

stanju, ki so nastali zaradi urbanega načina bivanja, ki ga privzema tudi podeželje, pa 

tudi zaradi osnovnih fizioloških in sanitarnih potreb. Med odpadke spadajo tudi 

komunalni odpadki v trdnem agregatnem stanju. Nastanejo predvsem zaradi našega 

sodobnega načina prehranjevanja, načina priprave hrane, pa tudi z rastjo 

življenjskega standarda. Sovpliv na količino komunalnih odpadkov ima tudi 

neposredno urejanje bivalnega okolja. Razume se, da je količina odpadkov tudi 

odvisna od življenjskih navad (razvad). 

Osnovne komponente komunalnih odpadkov so:

 papir (časopisi, karton, papirni odpadki),

 steklo (belo, rjavo, zeleno),

 umetna masa (sintetični materiali, npr. folije, plastika, tekstil …) ter

 kovine (železo, neželezne kovine …).

Skupino komunalnih odpadkov glede njihovega nastanka delimo na:

 odpadke iz gospodinjstev,

 običajne odpadke iz domov, kampov in drugih oblik bivalnih enot,

 odpadke iz lokalov, trgovin, stojnic in drugih oblik ponudbe prehrane in 

pijače,

 odpadke od čiščenja cest in javnih površin in

 odpadke od čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Količine komunalnih odpadkov v Republiki Sloveniji leta 2001/2002 niso bile 

porazdeljene enakomerno, kar je razvidno iz legende na slike 1. Na to je vplivala 

predvsem vrsta poselitve, pripravljenost občanov za redno oddajanje odpadkov v 

ustrezne posode, velikost naselja, cene storitev. Praksa je pokazala, da je bila 

povprečna dnevna količina odpadkov > 0,8 - 2 kg/preb. Prav tako so ugotovili stalno 
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naraščanje volumna odpadkov, čeprav naj bi se trend zaobrnil v zmanjševanje količin 

odpadkov.

Slika 1: Količina odpadkov po občinah na prebivalca leta 2001/2002 (Gis, 2009)

V Sloveniji je v letu 2007 nastalo povprečno 439 kg komunalnih odpadkov na 

prebivalca oziroma 1,2 kg na prebivalca na dan. Podatki za to poglavje so pridobljeni 

s svetovnega spleta (Količina odpadkov, 2009).

Na količine komunalnih odpadkov vplivajo predvsem naslednji kriteriji:

 vrsta poselitve,

 stopnja zajetosti v redni odjem, pripravljenost občanov za redno oddajanje 

odpadkov v ustrezne posode,

 velikost naselja,

 geografska strukturiranost odjemnega terena,

 obveščanje uporabnikov o nudečih uslugah in  

 cena storitve in višina individualnih vlaganj.



8

Cilji na področju celotne Slovenije glede zbiranja komunalnih odpadkov so 

naslednji:

 postavitev zbiralnic za ločene frakcije komunalnih odpadkov na vsakih 500 

prebivalcev v strnjenih območjih poselitve,

 postavitev zbirnih centrov za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov 

po sistemu prinašanja, praviloma v vsaki občini, na vsakem območju strnjene 

poselitve z več kot 8.000 prebivalci in v večjih poselitvenih aglomeracijah na 

vsakih 80.000 prebivalcev, 

 vzpostavitev dopolnilnega sistema zbiranja ločenih frakcij komunalnih 

odpadkov s premičnimi zbiralnicami, 

 vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in 

gospodinjstev ter njihova biološka predelava in

 zagotavljanje zbiranja, predelave organskih kuhinjskih odpadkov iz 

gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na 

območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter 

prevzemanje in zagotavljanje zbiranja.

Omenjene cilje predpisuje tudi Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 21/2001). 



9

3 RAVNANJE Z ODPADKI

Ravnanje z odpadki zajema: zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 

odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po 

zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov   

(Viler Kovačič, 2001).

Za oblikovanje politike gospodarjenja z odpadki je izredno pomemben koncept 

predelave odpadkov. Po definiciji je predelava odpadkov namenjena koristni uporabi 

odpadkov ali njihovih sestavin. Zajema predvsem recikliranje odpadkov za predelavo 

v surovine in vnovično uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot goriv v kurilni 

napravi ali industrijski peči, pa tudi uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.

Ravnanje z odpadki zahteva tak način, da niso ogroženi, prizadeti ali moteni:

 človekovo zdravje in počutje,

 okoliščine za bivanje, delo, razvedrilo in počitek,

 zemlja, voda, zrak in drugi naravni viri ter živali in rastje,

 kmetijska in gozdna zemljišča,

 zavarovani naravni predeli in kulturni spomeniki,

 komunalne, prometne in druge infrastrukturne naprave,

 izgled pokrajine in naselij ter

 higiena okolja, javni red in mir.

Jasnost definicije koncepta »odpadka« je izredno pomembna za oblikovanje politike 

gospodarjenja z odpadki. Slednja zajema:

 preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov,

 preprečevanje in zmanjševanje njihovih škodljivih vplivov na okolje ter 

 ravnanje z njimi.
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Z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008) je določena tudi obveznost 

pridobivanja dovoljenj za posamezno vrsto ravnanja z odpadki. Tako morajo pravne 

ali fizične osebe od pristojnega upravnega organa za posamično vrsto ravnanja 

(zbiranje, prevoz, posredovanje, predelavo, odstranjevanje) pridobiti posebno 

dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije 

za okolje (ARSO). Osnovni smoter teh določil je zagotoviti upravni nadzor nad 

posameznim akterjem. Uredba je tudi prepovedala mešanje odpadkov - noben  akter 

ravnanja z odpadki ne sme med seboj mešati različnih vrst odpadkov (razen v 

primeru, ko je za to pridobil posebno dovoljenje). V nasprotnem primeru bi se lahko 

mešali nevarni in nenevarni odpadki in bi bilo tako zanje omogočeno neprimerno 

odstranjevanje, kar je v neposredni zvezi s stroški samega odstranjevanja.

Ravnanje z odpadki je ena najslabše urejenih področij v okviru varstva okolja v 

Sloveniji, saj imamo 50.000-60.000 divjih odlagališč odpadkov. Mnogo deponij pa 

nima ustrezne dokumentacije in urejenega pravnega statusa.

Splošno uveljavljeni način ravnanja z odpadki v Sloveniji je odstranjevanje 

odpadkov z mesta nastanka in odlaganje na bolj ali manj urejena odlagališča. Skoraj 

vse količine zbranih odpadkov iz naselij končajo na t. i. komunalnih odlagališčih, 

divjih odlagališčih in na avtomobilskih odpadih. Brez učinkovitih ukrepov bodo 

odlagalne zmogljivosti v Sloveniji zapolnjene v zelo kratkem času.

3.1 Prihodnost ravnanja z odpadki

Učinkovito ravnanje z odpadki je ena pomembnejših nalog in hkrati velik izziv na 

področju varstva okolja. Hitro naraščanje količin odpadkov, negativni vplivi na vse 

elemente okolja, povečanje zavesti med širšo javnostjo so pospešili spremembe na 

področju ravnanja z odpadki. Podatki so pridobljeni s svetovnega spleta (Prihodnost 

ravnanja z odpadki, 2009).

Pomen ciljev v procesu političnega odločanja glede prihodnjega ravnanja z odpadki 

je v jasni, s kvantitativnimi kazalci podani opredelitvi o smereh in dejavnostih za 

zmanjšanje količin nastalih odpadkov, s pomočjo izrabe snovne ali energetske 

vrednosti odpadkov, za zmanjševanje obremenjenosti odpadkov z nevarnimi snovmi 

ter za znižanje količin, ki naj bi jih nadzorovano odlagali v naravno okolje.
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Zadani cilji pomenijo tudi sporočilo vsem odgovornim nosilcem, tj. predstavniškim 

organom, državnim in lokalnim upravnim organom, podjetjem, kmetijskemu sektorju 

in prebivalstvu, da so potrebne spremembe na vseh ravneh.

Ti cilji morajo seveda biti zastavljeni tako, da so pod določenimi pogoji tudi 

izvedljivi.

Cilji pri ravnanju z odpadki:

 povečevanje ponovne uporabe in predelava odpadkov,                                                                                        

 zmanjševanje in omejevanje vseh vplivov ravnanja z odpadki, ki lahko 

povzročajo škodljive učinke na zdravje in počutje človeka, na živalstvo in 

rastlinstvo,

 racionalna izraba surovin in energije in čim manjša poraba odlagalnega 

prostora,

 vzpostavitev učinkovite upravne in strokovne organiziranosti,

 izdelava učinkovitih predpisov, s pomočjo katerih bodo izvedljivi, 

obvladovanje, usmerjanje in nadzor posameznih snovnih tokov in

 stalno povečanje števila prebivalcev, ki so vključeni v redni odvoz 

komunalnih odpadkov.

Pomembnejši cilj v zvezi z ravnanjem z odpadki, ki ga je Slovenija sprejela z 

vstopom v Evropsko unijo s strani EU Direktive o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih, je tudi določitev regijskih odlagališč odpadkov do 16. 7. 2009. Prednost 

regijskih odlagališč je predvsem v boljšem ločevanju odpadkov in zmanjševanju 

količin komunalnih odpadkov na zasip. 
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4 ZAKONODAJA NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI

V Republiki Sloveniji imamo predpise, ki so vsebinsko usklajeni z evropskimi in 

prilagojeni nacionalnim razmeram ter organizaciji dejavnosti na področju ravnanja z 

odpadki. Okvirni oziroma osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov, je Uredba o 

ravnanju z odpadki (Ur.l.RS, št. 34/2008). Tega dopolnjujeta dve hčerinski skupini 

predpisov. V prvo spadajo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr. 

ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami ipd.), in v 

drugo predpisi, ki obravnavajo zahteve po posameznih dovoljenjih in pogoje za 

obratovanje objektov ter naprav za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje, 

mehanska in biološka obdelava odpadkov ipd.). Nekatere predpise dopolnjujejo še 

operativni programi, ki določajo konkretne aktivnosti, nosilce, roke in stroške 

izvajanja. S temi akti je slovenska zakonodaja dobila značilno prepoznavno obliko in 

strukturo pravnega reda EU.

V Uredbi o ravnanju z odpadki je določenih 37 členov, v katerih so pojasnjeni vsi 

zakoni v zvezi z odpadki, ki bremenijo povzročitelja in izvajalca odvoza odpadka. 

Uredba se načeloma spreminja letno ali vsako drugo leto. V Uredbi je definirano vse, 

kar se nanaša na odpadke (nevarne, komunalne, ločeno zbrane frakcije itd.). Uredba 

določa klasifikacijski seznam odpadkov in nevarnih odpadkov, obvezna ravnanja z 

njimi ter druge pogoje za zbiranje in prevažanje, predelavo in odstranjevanje 

odpadkov. Imetnik odpadkov mora za odpadke, ki so namenjeni za odstranitev zunaj 

kraja njihovega nastanka in jih skladno s predpisi ni treba prepustiti v zbiranje, 

zagotoviti odstranitev čim bližje kraju njihovega nastanka. Pri nevarnih odpadkih 

zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne sme mešati med seboj 

različnih vrst odpadkov. Odpadki, ki so primerni za ponovno uporabo, morajo biti 

posebej ločeni. Zbiralec mora zagotoviti, da pošiljko odpadkov, ki jih oddaja 

odstranjevalcu, in pošiljko nevarnih odpadkov, kadar jih oddaja predelovalcu, 

spremlja evidenčni list. Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži 

prevzemnik odpadkov, drugega potrjenega pa prevzemnik vrne zbiralcu. 

Predelovalec in odstranjevalec morata voditi evidenco o:

 vrsti, količini in imetniku prevzetih odpadkov,

 skladiščenih odpadkih,
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 predelanih ali odstranjenih odpadkih,

 oddanih predelanih odpadkih in

 ravnanju s preostanki odpadkov.

Ministrstvo je zadolženo, da vodi evidenco o predelovalcih in odstranjevalcih, ki 

predelujejo ali odstranjujejo odpadke drugih imetnikov. 

4.1 Določila zakona o varstvu okolja 

Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS, št. 41/2004, 70/2008) v 20. čl. določa, da mora 

povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila v zvezi z ravnanjem z odpadki, ki 

so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove 

škodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo 

varno odstranitev, če predelava ni mogoča (Določila zakona, 2009).

Pravna in fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih 

povzročiteljev po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno 

dovoljenje, skladno z ZVO-1.

Pristojni minister določi tudi pravila in druge pogoje za ravnanje z odpadki, nanašajo 

pa se zlasti na:

 zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje,

 razvrščanje odpadkov v sezname,

 načine ravnanja z odpadki in obveznostjo pridobitve potrdila za vpis v 

evidenco za posredovanje podatkov,

 obveznost pridobitve potrdila za vpis v evidenco za zbiranje odpadkov,

 načrtovanje, gradnjo in obratovanje naprav za ravnanje z odpadki,

 usposobljenost oseb za ravnanje z odpadki in

 vodenje evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi ter način poročanja 

ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
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5 PREDSTAVITEV PODJETJA KOMUNALA NOVA GORICA d.d.

5.1 Predstavitev podjetja

Komunala Nova Gorica d.d. je podjetje, ki deluje na območju šestih občin, nastalih iz 

bivše občine Nova Gorica. S svojo dejavnostjo Komunala Nova Gorica d.d. veliko 

pripomore k lepšemu videzu mesta in boljšemu počutju občanov ter znatno prispeva 

k slovesu Nove Gorice kot čistega, urejenega in z zelenicami ter parki bogatega 

mesta. 

Z gradnjo novega mesta ob meji se je pojavila potreba po organizirani komunalni 

dejavnosti. Podjetje Komunala je bilo ustanovljeno leta 1950, ko je takratni Mestni 

ljudski odbor Solkan ustanovil Mestno upravo stanovanjskih zgradb, ki je skrbela za 

vzdrževanje petih novozgrajenih stanovanjskih blokov in čiščenje glavne ulice v 

Solkanu. Po dobrem letu dni je Mestna uprava začela opravljati še dejavnost javne 

snage. Mestna uprava stanovanjskih zgradb se je preimenovala v Gospodarsko 

komunalno ustanovo Nova Gorica, od katere se je leta 1954 ločila Stanovanjska 

uprava. S to razmejitvijo je nastalo čisto komunalno podjetje z dejavnostmi, ki jih je 

dopolnjevalo in usklajevalo skladno z rastjo mesta Nova Gorica, razvojem 

primestnih naselij in podeželja. Med drugim je podjetje opravljalo tudi vzdrževanje 

cest, gradnjo komunalnih objektov in naprav, prevozništvo, cvetličarstvo, 

kamnoseštvo itd.

Slika 2: Sedež podjetja Komunala d.d. (Komunala Nova Gorica d.d., 2009)
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5.2 Dejavnost družbe

 zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov,

 obdelava, sortiranje ter predaja v predelavo sekundarnih surovin,

 urejanje javnih in drugih parkov, nasadov, zelenic in drugih površin s 

pripadajočimi napravami in opremo,

 urejanje in vzdrževanje javnih prometnih površin, sistema cestne in prometne 

signalizacije ter drugih objektov in naprav,

 opravljanje pogrebnih storitev ter urejanje pokopaliških objektov,

 gradnja, rekonstrukcija in popravila cest, trgov ter drugih objektov nizkih 

gradenj ter

 mizarske, pleskarske, ključavničarske, mehanične in strugarske storitve ter 

storitve vulkanizerske delavnice za lastne potrebe.

5.3 Vizija, poslanstvo in cilji podjetja

Slika 3: Vizija podjetja Komunala Nova Gorica d.d.

Poslanstvo družbe: 

Dejavnosti podjetja Komunala d.d., ki se med seboj dopolnjujejo, so: ravnanje z 

odpadki, urejanje javnih in zelenih površin, komunalne gradnje, cvetličarna ter 

pogrebna dejavnost. Omenjene dejavnosti želi Komunala Nova Gorica d.d. opravljati 

profesionalno, kakovostno in zanesljivo. Družba želi v prihodnosti izkoristiti svoje 

prednosti in postati organizacijsko močno, kadrovsko in tehnično sodobno 

opremljeno regionalno podjetje, ki bo lahko dosegalo in izpolnjevalo nove standarde, 

ki jih zahtevata zakonodaja in prilagajanje konkurenci. Področje javne gospodarske 

službe zbiranja in odvoza ter deponiranja odpadkov urejajo številni pravilniki in 

Vizija družbe:

»Biti strankam in okolju 
prijazno podjetje«
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uredbe ter nacionalni programi, ki v veliki meri zahtevajo stalno prilagajanje in 

razvoj samega sistema dejavnosti kot tudi organizacije družbe.

Cilji družbe: 

Temeljni dolgoročni cilj podjetja Komunala Nova Gorica d.d. vključuje razvoj in 

krepitev primarne dejavnosti (zbiranje in odvoz ter deponiranje odpadkov) na 

visokem standardu in po nizkih cenah, s sodobnimi prijemi za doseganje 

zadovoljstva uporabnikov storitev in zastopnikov lokalnih skupnosti, predstavnikov 

občanov ter lastnikov javne infrastrukture in samega podjetja.

5.4 Organizacijska struktura podjetja Komunala Nova Gorica d.d.

Iz slike 4 je v organigramu razvidno organizacijsko področje poslovne enote 

Zbiranje in odvoz odpadkov, ki ga obravnavamo v diplomskem delu.

Slika 4: Organizacijska struktura podjetja Komunala Nova Gorica d.d. (Komunala

Nova Gorica d.d., 2009)
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6 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OBRATOVANJA VOZIL ZA 

ODVOZ ODPADKOV

Analizirali smo obstoječe stanje v podjetju Komunala Nova Gorica d.d. pri 

spremljanju in vodenju odvoza komunalnih in drugih odpadkov na odlagališče. 

Komunala Nova Gorica d.d. izvaja javno službo zbiranja, odvoza in odlaganja 

odpadkov v občinah Brda, Kanal ob Soči, Mestni občini Nova Gorica, Miren -

Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba. V omenjenih občinah je 

naloga podjetja, da odvozi komunalnih in drugih odpadkov nemoteno potekajo. Vse 

obdelave podatkov v povezavi s prevozi se v podjetju opravljajo z računalniškim 

programom »Smetko«. Program omogoča kontrolo prevozov ter računalniški izpis 

potnih nalogov in evidenčnih listov o ravnanju z odpadki. Komunala Nova Gorica 

d.d. z računalniškim podjetjem Business Solutions d.o.o. razvija nov računalniški 

program, ki bo zagotavljal še boljšo kontrolo in reševanje problemov pri odvozu 

komunalnih odpadkov. 

Program »Smetko« je zasnovan na t. i. območjih, kar pomeni, da je za vsako 

smetarsko vozilo točno določena tedenska relacija, na kateri vozilo periodično pobira 

komunalne odpadke. To so t. i. kontejnerska mesta oz. lokacije, na katerih so 

postavljeni kontejnerji. Kako pogosto se jih prazni, pa je odvisno od tega, kje oz. na 

kako frekvenčni točki se kontejner nahaja. Nekatera najbolj obremenjena 

kontejnerska mesta se prazni tudi šestkrat na teden. Za šempetrsko in goriško občino, 

kjer je prebivalcev največ, je urejeno pobiranje smeti tudi ob sobotah. Odvozi 

odpadkov z javnih kontejnerskih mest potekajo vsak dan (tudi med prazniki) - to pa 

zato, da ne bi prišlo do zastoja pri odvozu odpadkov. 

Storitve odvoza odpadkov se lahko, razen že planiranega odvoza, izvajajo tudi na 

klic. Ta način pride v poštev zlasti v povezavi s kontejnerskimi odvozi, ki jih imajo 

podjetja v svoji lasti ali pa jih imajo v najemu. Ko je kontejner poln, nas podjetja o 

tem obvestijo oz. naročijo praznjenje. Po generiranju potnih nalogov se omenjena 

storitev pojavi na potnem nalogu šoferja, ki je zadolžen za določeno območje. Cena 

izvajanja storitve na klic je 20 % višja, saj gre za nestandardno storitev in za storitev, 

pri kateri nastajajo dodatni stroški. V okviru možnosti poskušamo storitev opraviti že 

isti dan, vsekakor pa najkasneje v treh delovnih dneh od dneva prejema klica. Trije 

dnevi so maksimalni rok izvedbe storitve, kar je sicer tudi navedeno v pogodbi, 
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sklenjeni med Komunalo Nova Gorica d.d. in koristnikom storitev. Pri tem delu je v 

veliko pomoč program »Sledenje.com«, ki omogoča vpogled v to, kje se posamezno 

vozilo v nekem trenutku nahaja. Program »Sledenje.com« namreč omogoča 

spremljanje vozil s pomočjo satelitske navigacije.

Delovni dan na smetarskih vozilih, ki so prikazujeta na sliki 4 in 5, se začne ob šestih 

zjutraj, konča pa se ob dveh popoldan. Zgodnji začetek dela je najbolj primeren zato, 

ker je takrat cestni promet najmanj zgoščen in lahko delo poteka najbolj nemoteno. 

Smetarska vozila za mešane komunalne odpadke, t. i. »Smetarke«, morajo najmanj 

dvakrat na dan peljati smeti na odlagališče, saj se nadgradnja »Smetark« zelo hitro 

polni s smetmi. To pa še zlasti velja za območje SMM-NOVA GORICA, ki 

vključuje pobiranje smeti v urbanem okolju z relativno veliko gostoto prebivalstva. 

Vozilo SMM-NOVA GORICA, ki ga prikazujeta sliki 5 in 6, je povsem prilagojeno 

za pobiranje odpadkov v mestu. Oblika kabine smetarskega vozila je nizka, kar je za 

voznika in spremljevalca velika prednost, saj jo morata med delovnim dnevom 

velikokrat zapustiti. Smetarsko vozilo SMM-NOVA GORICA ima še eno lastnost, ki 

ga loči od ostalih. Vozilo ima avtomatski menjalnik, ki se pri mestni vožnji pokaže 

kot velika prednost.

Slika 5: Vozilo za pobiranje komunalnih odpadkov
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Slika 6: Vozilo za pobiranje komunalnih odpadkov z zadnje strani

Smetarska vozila na območju SMM-NOVA GORICA dnevno prepeljejo v povprečju 

13.500 kg komunalnih odpadkov, ki so jih povzročitelji odpadkov predhodno 

odložili v 1.100-litrske kontejnerje. Plastični 1.100-litrski kontejner je prikazan na 

sliki 7. Ti kontejnerji se različno hitro napolnijo s smetmi. Temu primerno se tudi 

praznijo različno pogosto. Kot primer navajamo Ulico Gradnikove brigade, kjer se 

komunalni odpadki pobirajo tudi šestkrat na teden. To je potrebno zato, ker so 

kontejnerji na tej ulici skoraj vsak dan polni. V podjetju Komunala Nova Gorica d.d. 

so sobotni odvozi komunalnih odpadkov nadurno delo. Sobotno nadurno delo traja 

približno sedem ur.

Slika 7: Plastičen 1.100-litrski kontejner

V podjetju Komunala d.d. Nova Gorica smo izvedli tudi analizo smetarskih vozil na 

različnih relacijah. Analiza je pokazala tako dejansko stanje glede teže polnih 
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kontejnerjev kakor tudi dejanske razmere na terenu. Preverili smo, kako kvalitetno 

smetarska vozila stiskajo odpadke ter na katerih relacijah je stiskanje smeti 

maksimalno. To je pomembno tudi z vidika organizacije dela, saj je nujno, da delavci 

končajo pobiranje smeti na določeni relaciji, torej da se ne vračajo nazaj na isto 

mesto. Omenjeno velja v največji meri za območje:

 SMM1: Območje občine Brda, območje Mestne občine Nova Gorica  

(Trnovo, Grgar), 

 SMM3: Območje občine Kanal ob Soči in 

 SMM JUG: Območje občine Miren - Kostanjevica. 

»Smetarke« vozijo smeti pretežno iz drugih občin. Pri »Smetarkah« je večja 

stisljivost še kako pomembna. Če se odpadkov ne stiska maksimalno, lahko na neki 

oddaljeni relaciji ostane nepobranih tudi do deset 1.100-litrskih kontejnerjev. Voznik 

bi se po opravljenem praznjenju »Smetarke« moral ponovno vrniti nazaj ter sprazniti 

še preostalih deset kontejnerjev. Stroškovno bi bilo to neučinkovito, saj bi se tako 

porabilo preveč časa in goriva. Dodatno bi to povzročilo obrabo delovnih strojev in 

nepotrebno obremenitev delavcev.

V tabeli 2 smo predstavili vozila glede na stisljivost komunalnih odpadkov. Večina 

vozil pobira smeti iz 1.100-litrskih kontejnerjev, le ponekod so še nameščeni 900-

litrski železni kontejnerji. Povprečna teža odpadkov v polnih kontejnerjih je od 70 do 

90 kg, odvisno od vrste in količine odpadkov (mešani komunalni odpadki, papir, 

plastika). Spomladi so kontejnerji težji, saj pogosto dodatno vsebujejo vrtne odpadke, 

ki sicer ne sodijo med komunalne odpadke, vendar jih občani kljub temu odlagajo v 

iste kontejnerje. 

Iz analize faktorjev stiskanja, ki so prikazani v tabeli 2, smo ugotovili, da je bilo 

smetarsko vozilo SMM-NOVA GORICA slabše polnjeno. S pomočjo izračuna smo 

prišli do prostorninske teže odpadka in povprečne teže enega kontejnerja. Ti dve 

vrednosti smo delili ter tako dobili dejanski faktor stiskanja odpadkov, ki pa je 

različen samo za območje SMM-NOVA GORICA. Za optimizacijo transportnih poti 

je faktor stiskanja odpadkov zelo pomemben podatek z vidika znižanja števila 

prevoženih kilometrov ter zmanjšanja porabe časa in goriva za opravljeno storitev.



21

Tabela 2: Faktor stiskanja za posamezna vozila

Vozila Nosilnost     

(kg)

Povprečje 

dostave na 

odlagališču   

(kg)

Prostornina 

smetarskih vozil

(m3)

Število 

spraznjenih 

kontejnerjev 

(kos)

Prostorninska teža 

odpadka       

(kg/m3)

Povprečna teža 

enega 

kontejnerja  

(kg)

Dejanski 

faktor 

stiskanja

SMM-
NOVA 

GORICA

7.600 4.947 12 53 412 93 4:1

SMM-JUG 10.030 6.012 15 69 401 87 5:1

SMM3 3.000 3.314 10 46 331 72 5:1

SMM-
SEVER

10.030 5.763 15 70 384 82 5:1

SMM-
ŠEMPETER

7.600 5.205 12 55 434 95 5:1
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7 OPTIMIZACIJA TRANSPORTNIH POTI

V današnjem času je optimizacija transportnih poti problem, s katerim se ukvarjajo v 

vseh podjetjih, kjer se opravljajo prevozne storitve. V našem primeru pomeni 

optimizacija iskanje rešitev skrajšanja transportnih poti vozil in posledično znižanje 

stroškov prevoza. Pri optimizaciji transportnih poti smo uporabili program 

»Sledenje.com«, družbe Sledenje d.o.o. V program optimizacije transportnih poti so 

bila vključena vsa smetarska vozila v podjetju. V diplomskem delu pa smo kot 

vzorec posebej izbrali smetarsko vozilo za območje Nove Gorice (SMM-NOVA 

GORICA). Analizirali smo dejansko stanje odvoza mešanih komunalnih odpadkov 

vzorčnega smetarskega vozila na področju ožjega območja Nove Gorice. Ker se 

vožnje na tej relaciji vsak teden ponavljajo, je bila osnova za opazovalno obdobje 

tedenska relacija.

7.1 Družba Sledenje d.o.o

Človek si že od prazgodovinskih časov prizadeva, da bi dognal in določil način, na 

podlagi katerega bi ugotovil in sporočil, kje se nahaja, po kateri poti gre in kako se 

bo vrnil. Pračloveku so odgovori na ta vprašanja pomenili preživetje. Isti odgovori so 

za današnja podjetja ključni dejavnik tehnoloških in organizacijskih prednosti 

podjetja. Prav zato se vedno več podjetij, ki razpolagajo z večjim številom potujočih 

objektov, odloča za sistem sledenja.

»Sledenje.com« je poslovno-informacijska rešitev, ki omogoča učinkovito 

upravljanje voznega parka ter natančen in ažuren pregled nad stanjem vozil. Uporaba 

osnovnega naročniškega paketa »Sledenje.com« zagotavlja celovito rešitev na 

področju upravljanja voznega parka. Načrtovanje optimalnih poti je bistvena 

funkcionalnost sistema »Sledenje.com«, s pomočjo katere lahko optimiziramo 

transportne in distribucijske procese. Prikaz pozicije vozila na različnih digitalnih 

zemljevidih je osnovna funkcija sistema, kar je prikazano tudi na sliki 8. Podatek o 

položaju vozila se osvežuje po vnaprej določenem časovnem intervalu (npr. 5 

sekund). Funkcija sledenja omogoča prikaz opravljene poti v realnem času, pregled 

poti za poljubno časovno obdobje in pregled zgodovine opravljenih poti. Možno je 

tudi sledenje več vozil hkrati. »Sledenje.com« je sistem, ki predstavlja tehnološko 

osnovo za celovito reševanje problemov, povezanih z zbiranjem in odvozom 
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komunalnih odpadkov ter z izvajanjem drugih dejavnosti komunalnega gospodarstva. 

V podjetju Komunala d.d. Nova Gorica so bila v začetni fazi opremljena tudi ostala 

vozila (gradbena enota), vendar se to ni izkazalo kot najboljša rešitev. Ko vozilo 

prispe na gradbišče, se lahko tam zadržuje tudi več kot pol dneva, tako da 

optimizacija ne pride ravno na prvo mesto.

Glede stroškovne strani pa poslovno-informacijska rešitev »Sledenje.com« stane 

okrog 60 € na vozilo mesečno. V tej ceni je všteta omenjena storitev, manjša 

popravila ob morebitnih težavah, razni seminarji itd.

Slika 8: Uporabniško okno programa sledenje (Delovanje sistema »Sledenje.com«, 

2009)

Program je sestavljen iz sprejemnega dela, strežnika in odjemalca. Sprejemni del 

programa je namenjen sprejemanju signala naprav (GPS) in vpisu le-teh v 

podatkovno bazo. Strežniški del je podatkovna baza, ki vsebuje vse podatke o 

uporabnikih, napravah in vozilih. Odjemalec je del, v katerem pregledujemo in 

spremljamo podatke o napravah in vozilih. To je prikazano na sliki 9.
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Slika 9: Delovanje sistema »Sledenje.com« (Delovanje sistema »Sledenje.com«, 

2009)

V našem primeru smo s programom »Sledenje.com« prišli do naslednjih podatkov: 

kje se komunalna vozila gibljejo in kakšne so njihove dejanske relacije, saj trenutni 

potni nalogi voznikom dovoljujejo, da si najkrajšo pot izberejo sami. 

7.2 Izvedba optimizacije transportnih poti

Optimizirali smo dejanske vožnje, ki jih je imelo vozilo na potnem nalogu. Podrobno 

smo analizirali postanke in poti vozila. Vozilo smo spremljali tedensko, saj pridejo v 

enem tednu skoraj vsi kontejnerji znova na vrsto za pobiranje odpadkov. Kontejnerji, 

ki so namenjeni občanom, se praznijo tedensko, po večini celo trikrat na teden. 

Optimizacijo smo izvedli na osnovi podatkov, zbranih v dveh časovno ločenih 

tednih; podatki so zajemali predvsem postanke in dejanske vožnje. Postanki so bili 

izmerjeni na trideset sekund. Ko je bil postanek večji od trideset sekund, se je le-ta 

pokazal kot črna pika na digitalnem zemljevidu. Treba je bilo ugotoviti, ali je tam 

dejansko kontejnersko mesto ali pa je bilo vozilo mogoče kako drugače zadržano. Pri 

tem primeru se je pokazala določena slabost programa, saj je bilo vozilo, ki je bilo 

zadržano zaradi rdeče luči na semaforju, na zemljevidu prikazano kot kontejnersko 

mesto. Tako je bilo treba natančneje določiti, kje kontejnersko mesto stoji, saj je 

program zaznal najbližjo hišno številko, ne pa kontejnerskega mesta. Natančneje smo 

tudi določili, koliko kontejnerjev dejansko stoji na relaciji vozila SMM-NOVA 

GORICA. Na tej osnovi smo lahko ugotovili, kdaj gre vozilo prvič odložit odpadke 
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na odlagališče. Vozilo območja SMM-NOVA GORICA odloži odpadke dvakrat do 

trikrat dnevno. 

7.3 Analiza transportne poti smetarskega vozila SMM-NOVA GORICA 

pred in po optimizaciji

Analiza dejanskega stanja odvoza odpadkov na območju SMM-NOVA GORICA 

pred optimizacijo je pokazala na veliko pomanjkljivosti na transportni poti. Kljub 

velikemu številu kontejnerjev je podrobna analiza pokazala, da je možno uvesti še 

veliko racionalizacij v skrajšanju transportnih poti in znižanju stroškov. Podrobno 

analizo smo uvedli na vseh področjih, ki so pomembna na transportni poti. Analiza je 

izhajala predvsem iz primerjave dejanskega stanja glede odvoza pred optimizacijo in 

stanja po optimizaciji. V analizo smo vključili tudi število prevoženih kilometrov, 

stisljivost odpadkov, čas potreben za dokončanje relacije, nepotrebne postanke in 

težo pripeljanih odpadkov na odlagališče.

Vozilo, za katerega smo opravili optimizacijo transportnih poti, je znamke Mercedes-

Benz 957.54. Nosilnost vozila je 7.600 t, lastna teža vozila je 12.100 t. Delovni čas 

vozila je 8 ur, in sicer od šestih zjutraj do dveh popoldan. V optimizacijo smo 

vključili redni delavnik od ponedeljka do petka. Sobote nismo vključili v 

optimizacijo, saj se takrat prazni samo tiste kontejnerje, ki sicer ne bi »zdržali« do 

ponedeljka, zaradi česar je sobotna relacija lokacijsko zelo razpršena. V optimizacijo 

sta bila vključena dva različna voznika. Prvi voznik je relacijo izpeljal na način, ki se 

mu je zdel najbolj primeren, drugi pa je vozil po poteh, ki smo mu jih določili na 

podlagi optimizacijskega načrta.

7.3.1 Analiza transportnih poti smetarskega vozila SMM-NOVA GORICA 

pred optimizacijo

Na sliki 10 je razvidno območje smetarskega vozila SMM-NOVA GORICA pred 

optimizacijo. Rumena črta pomeni pot smetarskega vozila, rdeče pika pa 

kontejnerska mesta, ki jih vozilo prazni. Na sliki 11 je prikazan postanek vozila. 

Poseben poudarek smo namenili analizi postankov, ki so bili glavni vzrok za pristop 

k optimizaciji območja SMM-NOVA GORICA. V analizi smo se osredotočili tudi na 

število prevoženih kilometrov in število voženj »Smetarke« na centralno odlagališče 

v Staro Goro.
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Slika 10: Relacija smetarskega vozila pred optimizacijo                               
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Slika 11: Grafični prikaz postankov (Delovanje sistema »Sledenje.com«, 2009)

Postanki voznika 1 pred optimizacijo:

Da smo lahko natančneje določili, kje se smetarska vozila zadržujejo predolgo in kje 

so tiste slabosti, ki jih je potrebno odpraviti, smo morali opraviti analizo postankov 

smetarskega vozila. Analizirali smo smetarsko vozilo območja Nova Gorica z dvema 

različnima voznikoma. Predvidevali smo, da so postanki omenjenega vozila bistveno 

predolgi, kar je razvidno iz tabele 3. Postanke smo ugotovili s pomočjo programa 

»Sledenje.com«, ki omogoča pregled, kje se smetarska vozila predolgo zadržujejo. 

V tabeli 3 je prikazan čas, ki ga vozila porabijo zjutraj, za malico, večje odmore, 

predčasni zaključek delovnega dne na odlagališču in predčasni zaključek dela na 

sedežu Komunale Nova Gorica d.d. Iz tabele 3 je razvidno tudi, da je imelo vozilo v 

enem tednu 424 minut postanka, brez 45-minutne malice. Vozilo je imelo od 

ponedeljka do petka 7 ur počitka, kar je skoraj en delovni dan. Po analizi porabe časa 

za postanke smo ugotovili, da vozilo večino časa porabi za večje postanke, kot so: 

odmor, kava …
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Tabela 3: Postanki voznika 1 na smetarskem vozilu območja Nova Gorica pred optimizacijo

SMM-GORICA-
Voznik 1 1. dan (min) 2. dan (min) 3. dan (min) 4. dan (min) 5. dan (min)

Postanki skupaj    
(min):

Zjutraj po 6.00: 2 5 5 6 6 24

Malica: 56 57 58 60 60 291

Večji postanki
(odmor): 16 30 23 45 50 164

Odlagališče konec 
delovnega dneva: 20 22 17 14 12 85

Konec delovnega 
dneva pred 14.00: 21 23 7 27 7 85

Postanki skupaj z 
malico: 115 137 110 152 135 649

Malica: -45 -45 -45 -45 -45 -225
Vsi postanki 

skupaj:
424 min 
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Na sliki 12 smo s pomočjo grafa prikazali postanke voznika 1. Iz grafa je razvidno, 

da je imel voznik 1 drugi in četrti dan v tednu največje postanke.
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Slika 12: Postanki voznika 1 na smetarskem vozilu območja Nova Gorica pred 

optimizacijo

Voznik 1 je najkrajšo pot izbiral sam, ker potni nalogi niso bili sestavljeni tako, da bi 

določali najkrajšo pot. Prednost potnih nalogov je tudi v tem, da vsebujejo razne 

opombe, ki dajejo informacije voznikom o urah odvoza, »poberi zjutraj«… Opombe 

koristijo predvsem kot pomoč voznikom, ki pobirajo odpadke v centru mesta.

S spremljanjem voznika 1 po območju smo opazili, da ima veliko nepotrebnih 

postankov tudi zaradi neučinkovitega praznjenja kontejnerjev. Analiza je pokazala, 

da voznik 1 na določenih predelih ne sprazni vseh kontejnerjev, ampak le nekatere in 

tako prihrani čas za nepotrebne postanke. Program »Sledenje.com« nam ne omogoča 

računalniškega vpogleda, ali je bil kontejner dejansko izpraznjen ali ne. Omenjeno 

analizo smo opravili z vožnjo od enega do drugega kontejnerskega mesta. Program 

»Sledenje.com« kot dodatno storitev ponuja tudi vpogled oziroma nadzor nad vsakim 

kontejnerjem. Podjetje Komunala Nova Gorica d.d. se za omenjeno storitev ni 

odločila, ker je strošek storitve previsok. Storitev bi verjetno prišla do izraza pri 

manjšem številu kontejnerjev, kot jih ima podjetje Komunala Nova Gorica d.d.

Program »Sledenje.com« nam omogoča, da takoj vidimo, kje se vozilo predolgo 

zadržuje. Program nam omogoča tako grafičen prikaz postankov (slika 11) kot tudi 

prikaz postankov v Excelovi tabeli. Slednji so razvidni s sliki 13. 
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Slika 13: Prikaz postankov v excelovi tabeli

Če traja mirovanje smetarskega vozila več kot deset minut, potem program grafično 

prikaže lokacijo in čas postanka vozila. Za natančnejši prikaz se uporablja excelova 

tabela, v kateri je navedena vsaka ulica, hitrost, x in y koordinate ter čas, ki ga je 

vozilo porabilo na določenem kontejnerskem mestu. Brez programa »Sledenje.com« 

bi težko ugotovili natančne podatke o postankih. Postanki so odčitani na sekundo 

natančno. Analiza transportnih poti smetarskih vozil je pokazala, da imajo nekatera 

vozila izredno malo postankov. Nekatere vozila tudi vozijo po poteh, kjer so odpadke 

predhodno že pobrali. Vozniki si na ta način zapolnijo čas z dodatnimi in 

nepotrebnimi vožnjami in si s tem zapolnijo delovni dan. Ta problem bo potrebno v 

prihodnje, v okviru optimizacije transportnih poti, še rešiti, saj je v enoti »zbiranje in 

odvoz odpadkov« kar sedemnajst vozil.             

Število prevoženih kilometrov in praznjenj smetarskega vozila voznika 1 pred 

optimizacijo:

Tabela 4 prikazuje, kakšno je bilo število prevoženih kilometrov in kakšna je bila 

frekvenca odvoza na centralno odlagališče v Stari Gori voznika 1 pred optimizacijo. 

Za voznika 1 smo izbrali obdobje v začetku julija, saj je za to obdobje značilno, da se 
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povečuje obseg odpadkov. Podobno je s pomladanskim obdobjem, ki ga lahko 

označimo kot preddopustniško obdobje. V tem obdobju občani veliko čistijo in 

pospravljajo, kar povzroča večjo količino odpadkov. Tedenska teža odpadkov je v 

tem obdobju bistveno večja kot sredi avgusta. Iz tabele 4 je razvidno, da je voznik 1 

v enem tednu prevozil 334 km in pripeljal 66.720 kg odpadkov.

Tabela 4: Prevoženi kilometri in število praznjenj »smetarke« voznika 1 pred                       

optimizacijo

Voznik 1 Prevoženi 
kilometri     

(km)

Praznjenje        
(kg)

1. dan 68 1. 6.260 

2. 5.320 

3. 5.300 

2. dan 56 1. 6.060 

2. 5.440 

3. dan 75 1. 6.440 

2. 3.660 

3. 5.120 

4. dan 60 1. 5.160 

2. 4.180 

5. dan 75 1. 4.140 

2. 4.800 

3. 4.840 

Skupaj: 334 66.720
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V tabeli 5 je prikazan čas, ki ga je voznik 1 potreboval za tedenski odvoz odpadkov 

na centralno odlagališče v Stari Gori pred optimizacijo. Pri podrobnejši analizi časa 

smo ugotovili, da je voznik 1 delovni dan zaključil prezgodaj ob bistveno predolgih 

postankih. Iz tega lahko sklepamo, da voznik 1 svojega dela ni opravil dovolj 

kvalitetno in optimalno.   

Tabela 5: Čas, ki ga je voznik 1 potreboval za odvoz odpadkov pred optimizacijo

SMM-NOVA GORICA-Voznik 1

1. dan 7 h 17 min

2. dan 7 h 13 min

3. dan 7 h 34 min

4. dan 7 h 17 min

5. dan 7 h 39 min

Skupni čas:                                     37 h

7.3.2 Analiza transportnih poti smetarskega vozila SMM-NOVA GORICA po 

optimizaciji

Iz slike 14 je razvidna relacija smetarskega vozila SMM-NOVA GORICA po 

opravljeni optimizaciji. Rumena črta prikazuje opravljeno pot voznika 2, rdeča pa 

kontejnerska mesta, po katerih se je vozilo gibalo. Bistvena razlika med relacijo 

smetarskega vozila po optimizaciji v primerjavi z relacijo pred optimizacijo (Slika 

10) je v tem, da se pobiranje odpadkov po kontejnerskih mestih v istem dnevu ne 

ponavlja, oziroma da se vozilo ne vrača na območje, na katerem je že opravilo 

storitev.

V tabeli 6 so prikazani postanki voznika 2 smetarskega vozila SMM-NOVA 

GORICA po optimizaciji. Iz tabele je razvidno, da je imelo vozilo v enem tednu 301 

minuto postanka, brez 45-minutne malice. Največji postanek je voznik 2 imel peti 

dan, in sicer 118 minut. 
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Slika 14: Relacija smetarskega vozila po optimizaciji
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Postanki voznika 2 po optimizaciji:

Tabela 6: Postanki voznika 2 na smetarskem vozilu območja Nova Gorica po optimizaciji

SMM-GORICA-
Voznik 2 1. dan (min) 2. dan (min) 3. dan (min) 4. dan (min) 5. dan (min)

Postanki skupaj    
(min):

Zjutraj po 6.00: 3 2 2 5 8 20

Malica: 59 50  47 41 50 247

Večji postanki
(odmor): 10 23 14 20 31 98
Odlagališče 
konec delovnega 
dneva: 15 10 20 20 16 81
Konec delovnega 
dneva pred 
14.00: 19 10 16 22 13 80

Postanki skupaj 
z malico: 106 95 99 108 118 526

Malica: -45 -45 -45 -45 -45 -225
Vsi postanki 

skupaj:
301 min
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Na sliki 15 so grafično prikazani postanki voznika 2 po optimizaciji. Iz slike je 

razvidno, da je imelo vozilo peti dan v tednu največ postankov. 
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Slika 15: Postanki voznika 2 na smetarskem vozilu območja Nova Gorica po 

optimizaciji

Primerjava postankov voznika 1 pred optimizacijo z voznikom 2 po optimizaciji, ki 

je prikazana v tabeli 7, je pokazala, da ima voznik 2 v enem tednu za 123 minut 

krajše postanke kot voznik 1. 

Tabela 7: Primerjava postankov voznika 1 pred optimizacijo z voznikom 2 po

optimizaciji

SMM-GORICA-

Voznik 1        

(min)

SMM-GORICA-

Voznik 2        

(min)

Razlika           

(min)

Zjutraj po 6.00: 24 20 4

Malica: 291 247 44

Večji postanki
(odmor): 164 98 66 

Odlagališče konec 
delovnega dneva: 85 81 4 

Konec delovnega 
dneva pred 14.00: 85 80 5 

Postanki skupaj: 649 526 123

Razlika v 
postankih: 123 
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Število prevoženih kilometrov in število praznjenja smetarskega vozila voznika 

2 po optimizaciji:

Tabela 8 prikazuje, koliko km je bilo prevoženih in kakšna je bila frekvenca odvoza 

na centralno odlagališče v Stari Gori voznika 2 po optimizaciji. 

Tabela 8: Prevoženi kilometri in število praznjenj »smetarke« voznika 2 po 

optimizaciji

Voznik 2 Prevoženi 
kilometri   

(km)

Praznjenje  
(kg)

1. dan 64 1. 5.840 

2. 5.740 

3. 6.100 

2. dan 67 1. 6.440 

2. 4.700 

3. 2.640 

3. dan 60 1. 5.600 

2. 3.400 

3. 2.820 

4. dan 53 1. 6.040 

2. 5.100 

5. dan 60 1. 5.700 

2. 5.300 

3. 5.340 

Skupaj: 304 70.760 
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Voznik 2 je na smetarskem vozilu tedensko prevozil 304 km. Voznik 2 je vozil 

smetarsko vozilo po optimalni poti. Glede na to, da smo s pomočjo optimizacije v 

celotnem tednu privarčevali 30 km kar je razvidno iz tabele 9, smo z rezultatom 

optimizacije zadovoljni. Iz tabele 9 je razvidna tudi razlika pri tedenskem praznjenju 

odpadkov saj je voznik 1 pred optimizacijo pripeljal za 4.040 kg manj odpadkov kot 

voznik 2 po optimizaciji.    

Tabela 9: Razlika v prevoženih kilometrih in pripeljanih odpadkov med voznikom 1   

pred optimizacijo in voznikom 2 po optimizaciji

Prevoženi 
kilometri      

(km)

Tedensko
praznjenje     

(kg)

Voznik 1 334 66.720 

Voznik 2 304 70.760 

Razlika 30 4.040 

Voznik 2 je v podjetju Komunala Nova Gorica d.d. zaposlen manj kot eno leto, zato 

je tudi v drugem in tretjem dnevu tedna naredil dve manjši napaki. Po analizi 

pripeljanih odpadkov na odlagališče pred in po optimizaciji je bilo ugotovljeno, da je 

bila največja količina pripeljanih odpadkov 6.440 kg. Iz tabele 8 vidimo, da je voznik 

2 neracionalno polnil smetarsko vozilo. V primeru, da bi voznik 2 smetarsko vozilo 

polnil do maksimuma, torej do 6.440 kg, bi na tedenski relaciji privarčevali še okrog 

30 km. Voznik 2 je relacijo opravil na osnovi optimizacije transportnih poti. Pri 

optimizaciji smo seveda upoštevali tudi nekatere lokacije, ki so ob določenih urah 

nedostopne. Vozila zgodaj zjutraj praznijo kontejnerje na lokacijah, ki so po 7. uri, 

zaradi prometne konice, izredno slabo dostopne. V podjetju Komunala se ti problemi 

rešujejo z ekološkimi otoki na bolj dostopnih mestih. 

V tabeli 10 je prikazan čas, ki ga je voznik 2 potreboval za tedenski odvoz na 

proučevani relaciji. Zajet je čas do trenutka, ko vozilo pripelje na zadnje praznjenje 

odpadkov na odlagališče v Stari Gori.
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Tabela 10: Čas, ki ga je voznik 2 potreboval za odvoz odpadkov po optimizaciji

SMM-NOVA GORICA-Voznik 2

1. dan 6 h 57 min

2. dan 7 h 2 min

3. dan 7 h  

4. dan 7 h  

5. dan 7 h 1 min

Skupni čas: 35 h

Skupni čas voznika 2 na tedenski relaciji po optimizirani transportni poti je 35 h. 

Voznik je relacijo opravil tako, kot mu je narekoval načrt optimizacije pot. Voznik je 

relacijo opravil optimalno. Vse kontejnerje je izpraznil. Kontejnersko mesto pa je 

bilo čisto in brez odpadkov zunaj kontejnerja. Kot zaključek relacije smo upoštevali 

čas, ko je vozilo prišlo na zadnje praznjenje odpadkov na centralno odlagališče v 

Stari Gori. Normalen tedenski delovni urnik od ponedeljka do petka traja 40 ur. Iz 

tega sledi, da ima vozilo po optimizaciji transportnih poti v povprečju malo manj kot 

eno uro prostega časa na dan. Predvidevamo, da v bodoče to ne bo predstavljalo 

večjega problema, saj se Nova Gorica izredno hitro širi zaradi novogradenj in bo zato 

potrebno vedno več novih kontejnerjev. V povprečju se trenutno na mesec na teren 

dostavi približno šest dodatnih novih kontejnerjev. V tabeli 11 je prikazana razlika 

skupnega časa med voznikom 1 pred optimizacijo in voznikom 2 po optimizaciji

Tabela 11: Razlika skupnega časa med voznikom 1 pred optimizacijo in voznikom 2

po optimizaciji

Skupni čas     
(h)

Voznik 1 37

Voznik 2 35

Razlika 2
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Povzetek primerjave voznika 1 pred optimizacijo transportnih poti z voznikom 2 po 

optimizaciji transportih poti:

V tabeli 12 je prikazan povzetek rezultatov optimizacije transportnih poti. Primerjava 

voznika 1 z voznikom 2 je naslednja: 

1. Iz tabele 12 je razvidno, da je imel voznik 2 v enem tednu za 123 minut 

krajše postanke kot voznik 1.

2. Voznik 1 je v enem tednu prevozil 30 km več kot voznik 2. 

3. Pri analizi količin pripeljanih odpadkov na odlagališče smo ugotovili, da je 

voznik 1 pred optimizacijo pripeljal za 4.040 kg manj kot voznik 2 po 

optimizaciji.

4. Skupni porabljeni čas voznika 1 na tedenski relaciji pred optimizacijo poti je 

bil 37 h, čas voznika 2 po optimizaciji pa 35 h. Tedenska razlika med

voznikoma 1 in 2 je torej 2 h. 

Tabela 12: Povzetek rezultatov optimizacije transportnih poti

Postanki
(min)

Prevoženi 
kilometri 

(km)

Tedensko 
praznjenje 

(kg)

Skupni čas             
(h)

Voznik 1 649 334 66.720 37

Voznik 2 526 304 70.760 35

Razlika 123 30 4.040 2
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8 EKONOMSKI UČINKI OPTIMIZACIJE

Najpomembnejša kalkulativna postavka za vsako tovorno vozilo je cena za prevoženi 

kilometer (za povprečni prevoženi kilometer s tovorom ali brez njega). (Turk in 

drugi, 2004)

V našem izračunu se bomo osredotočili samo na določene postavke cene 

prevoženega kilometra vozila za odvoz smeti. Gre za stroške, ki smo jih z 

optimizacijo prevoznih poti zmanjšali. To so stroški goriva, stroški porabljenega časa 

voznika, stroški servisa ter stroški menjave pnevmatik. 

8.1 Stroški goriva enega vozila

Izračunali bomo stroške goriva v razmerju s prevoženimi kilometri za voznika 1 in 

voznika 2 (optimizirana pot) na letni ravni v podjetju Komunala d.d. Nova Gorica.

Izračun in primerjava sta prikazana v tabeli 13.

Tabela 13: Primerjava stroškov goriva med voznikom 1 pred optimizacijo in

voznikom 2 po optimizaciji

Voznik 1 Voznik 2 Razlika %

Število prevoženih km/teden 334 304 -30 91 
Število prevoženih km/mesec 1.436 1.307 -129 91 
Število prevoženih km/leto 17.234 15.686 -1.548 91 
Poraba goriva na teden v litrih na teden 180 175 -5 97,2 
Poraba goriva/100 km v litrih 53,9 57,6 3,7 106,9 
Cena goriva v EUR/liter 1,295 1,295 0 100,0 
Stroški goriva na leto v EUR 12.028 11.694 -334 97,2 

Stroški goriva transportnih poti so neposredno odvisni od števila prevoženih 

kilometrov in od teže prepeljanega tovora. Z opisano optimizacijo transportnih poti 

smetarskega vozila na območju Nove Gorice smo skrajšali transportno pot za 9 %, 

kar je 30 km na teden oziroma 1.548 km na leto. Voznik 1 je na teden prevozil 334 

km in potrošil 180 litrov goriva, voznik 2 je na teden prevozil 304 km in potrošil 175 

litrov goriva. Razlika v prevoženih kilometrih izhaja iz dejstva, da je voznik 1 na 

poti, ki jo je izbral sam, prevečkrat obvozil kontejnerska mesta, ki so bila že 

izpraznjena.
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Poraba goriva na sto kilometrov je po optimizaciji sicer 3,7 litra višja, vendar 

moramo upoštevati, da voznik 1 tedensko pripelje na odlagališče 66.720 ton 

odpadkov, voznik 2 pa tedensko pripelje 70.760 ton odpadkov. Ob navedeni prodajni 

ceni goriva je izračunan letni prihranek stroškov goriva na eno vozilo, tj. 334 EUR 

oziroma 2,8 %.

8.2 Stroški servisa in menjave pnevmatik enega vozila

Stroške servisa in menjave pnevmatik na leto se mora opazovati v daljšem časovnem 

obdobju. Prihranek števila letno prevoženih kilometrov je 1.548, kar je razvidno tudi  

iz tabele 13. V desetih letih je to skoraj 16.000 kilometrov. Na vozilu je treba vsakih 

15.000 kilometrov opraviti servis in menjavo pnevmatik, kar pomeni, da imamo v 

desetih letih prihranek stroškov za en servis v vrednosti 450 EUR in prihranek 

stroškov za vseh šest pnevmatik v vrednosti 1.800 EUR. 

Skupni prihranek teh stroškov na eno vozilo je v desetih letih 2.250 EUR.

8.3 Stroški porabljenega časa voznika enega vozila

V tabeli 14 je prikazan izračun in primerjava stroškov porabljenega časa voznika 1 

pred optimizacijo in voznika 2 po optimizaciji.

Tabela 14: Primerjava stroškov porabljenega časa voznika 1 pred optimizacijo in 

voznika 2 po optimizaciji

Voznik 1 Voznik 2 Prihranek %

Normalni tedenski delovni čas v urah   40 40 0 100

Porabljen tedenski delovni čas v urah 37 35 -2 94,6

Normalni mesečni delovni čas v urah 172 172 0 100

Porabljeni mesečni delovni čas v urah 159 151 -9 94,6

Normalni letni delovni čas v urah 2.064 2.064 0 100

Porabljeni letni delovni čas v urah 1.909 1.806 -103 94,6
Cena stroškov dela voznika na uro v 
EUR 6 6 0 100

Letni stroški dela voznika v EUR 11.455 10.836 -619 94,6
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Organizacijski dejavnik, ki vpliva na produktivnost dela, je izkoriščenost delovnega 

časa. Po optimizaciji se na letni ravni produktivnost dela izboljša za skoraj 13 

delovnih dni oziroma za 619 EUR prihranka na voznika. Če bi uveljavili tudi 

človeški dejavnik produktivnosti dela, merjen z intenzivnostjo dela, bi s skrajšanjem 

nepotrebnih postankov prihranek še povečali.

8.4 Celotni prihranek stroškov po optimizaciji za vsa vozila za obdobje 

10 let

V tabeli 15 je prikazan izračun prihranka celotnih stroškov po optimizaciji.

Tabela 15: Primerjava prihranka stroškov po optimizaciji za vsa vozila za obdobje 10 

let

Voznik 1 Voznik 2 Razlika %

Stroški goriva v EUR 120.280 116.939 -3.341 97,2

Stroški dela voznika v EUR 114.552 108.360 -6.192 94,6
Stroški servisa in menjave pnevmatik
v EUR 24.750 22.500 -2.250 90,9

Skupaj stroški 1 vozila 259.582 247.799 -11.783 95,5

Število vozil 17 17

Skupaj stroški vseh vozil v EUR 4.412.894 4.212.583 -200.311 95,5

V opazovani enoti imamo 17 vozil. Če upoštevamo optimizacijo prevoznih poti v 

daljšem obdobju 10 let, bi ob uporabi vseh vozil prihranili na opazovanih stroških 

200.311 EUR oziroma 4,5%.



43

9 ZAKLJUČEK

Ravnanje z odpadki je v današnjem času izredno pomembna dejavnost. Vedno večji 

poudarek je na aktivnem ločevanju odpadkov. V podjetju Komunala Nova Gorica 

d.d. se posveča veliko pozornosti tako ločevanju odpadkov kot tudi osveščanju 

občanov o tej problematiki. Dejavnosti povezane s pravilnim ločevanjem in odvozom

odpadkov so za Komunalo Nova Gorica d.d. izjemno pomembne, saj predstavljajo 

pretežni del njenega poslanstva. 

Predlog optimizacije transportnih poti za odvoz komunalnih odpadkov na območju 

Nove Gorice, ki je bil predmet diplomskega dela, bo v podjetju Komunala Nova 

Gorica d.d. nedvomno prispeval tudi k večji racionalizaciji in znižanju stroškov na 

tem področju. Ekonomski učinki optimizacije transportnih namreč kažejo: 

 da se bo pot posameznega smetarskega vozila skrajšala za 9 %,

 da se bo poraba goriva zmanjšala za 2,8 %,

 da se bo porabljeni čas enega voznika zmanjšal za 5,4 % in

 da se bodo opazovani stroški vseh vozil zmanjšali za 4,5 %.

Za doseganje teh ciljev bo podjetje moralo sprejeti in realizirati vrsto ukrepov, med 

katerimi so pomembni predvsem naslednji:

 uvedba celovite informacijske rešitve »Sledenje.com« in ustrezno 

izobraževanje zaposlenih za  uporabo tega programa,

 skrajšanje nepotrebnih postankov smetarskih vozil,

 doseči optimalno polnjenje smetarskih vozil in

 z dosledno uporabo programa »Sledenje.com« doseči optimalno 

skrajšanje transportnih poti.
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11 PRILOGA 1: POTNI NALOG
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Slika 16: Primer potnega naloga za smetarsko vozilo območja SMM-NOVA GORICA.


