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Vsebina 



 

Bizantinski cesar Leontos VI. (886–912) je definiral 
besedo logistika:  

ustrezno oborožiti in razvrstiti vojsko, pripraviti 
vsako dejanje premika vojske itd. 

 

 

Okoli leta 1960 se logistika prične pojavljati na 
civilnem področju: v trgovinski dejavnosti (v 
povezavi s fizično distribucijo). 

 

 

Sodobni koncept logistike (od druge polovice 20. 
stol.): razvijati v znanstveno disciplino s pomembno 
vlogo v teoriji in praksi.  

Tudi prepoznana kot pomembna komponenta 
poslovne strategije podjetja. 
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1. Uvod 
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Po definiciji je logistično upravljanje del oskrbovalne verige. Ukvarja se z 
načrtovanjem, implementacijo in nadzorovanjem uspešnega in učinkovitega 
pretoka blaga, storitev in s tem povezanih informacij med mestom nastanka in 
mestom potrošnje… 
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… pri tem pa je pretok blaga in storitev 
postavljen v geografski prostor, saj 
poteka po transportnem omrežju. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjvhJ-bs6zPAhXIXBQKHWCnCPoQjRwIBw&url=http://www.esri.com/news/arcnews/spring05articles/advanced-modeling.html&psig=AFQjCNGURvFeVUcAFFKshbshod47cTHh9w&ust=1474957436032142&cad=rjt


 

Pri delu s transportnimi omrežji se del logistične stroke opira na 
matematično znanost teorije grafov in optimizacijskih metod in pri tem 
vključuje geografske informacijske sisteme.  

 

 

Sestavni del študija logistike na Fakulteti za logistiko UM so geografski 
informacijski sistemi,… 

 

 

…pri čemer predstavljajo transportna mrežna podatkovna baza temelj 
dela z GIS-i v logistiki. 
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Miller in Shaw sta na prelomu tisočletja izdala knjigo z 
naslovom Geografski informacijski sistemi v transportu - 
Principi in aplikacije (Miller in Shaw 2001): 

 

„…GIS ima kaj ponuditi logistiki, saj obstajajo učinkovita 
geoinformacijska orodja za analizo in upravljanje 
transportnih sistemov.“  

 

Ta orodja vključujejo algoritme za usmerjanje v omrežjih 
(še posebej za reševanje problema trgovskega potnika in 
usmerjanja množice vozil) in lociranje objektov. 
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2. GIS v logistiki in transportu v 21. stoletju 



 

Petnajst let kasneje sta ista avtorja (Miller in Shaw 2015, 180) postavila pod 
drobnogled to, kar sta zapisala leta 2001:  

 

„…področja GIS-a, transporta in GIS-T so se dramatično spremenila (povezano 
s hitrim povečevanjem zmogljivosti zajemanja, shranjevanja, obdelave 
podatkov, sporočanja informacij in ugotovitev).“ 

 

Danes je možno npr.:  
-zbiranje podatkov o mobilnosti na individualni ravni  
-razvoj podatkovnih baz prostorsko-časovnih in premikajočih se objektov 

 

=> potrebno slediti novim trendom na področju razvoja GIS-T (odnosi med 
človekovimi dejavnostmi v virtualnem in fizičnem prostoru; integracija 
prilagojenih storitev mobilnosti z javnim transportom itd.) 
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3. GIS pri študijskem procesu logistike 

Študijski predmet Osnove prostorskega 
modeliranja 

Geografski informacijski 
sistemi 

Napredni geografski 
informacijski sistemi 

Študijski program Visokošolski strokovni 
študijski program 
Gospodarska in tehniška 
logistika 

Univerzitetni študijski 
program Logistika 
sistemov 

Magistrski študijski 
program Logistika 
sistemov 

 

Letnik 2 2 1 

Število ur e-predavanj in 
avditornih predavanj 

15+15 15+15 24+21 

Število ur e-vaj in 
avditornih vaj 

24+21 24+21 19+21 

Število ur samostojnega 
dela 

135 135 155 

Število ECTS 7 7 8 

Preglednica 1: Primerjava študijskih predmetov na Fakulteti za Logistiko Univerze v Mariboru,  

v okviru katerih se poučujejo geografski informacijski sistemi.  

k  o  n  t  i  n  u  i  t  e  t  a 
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Osnove GIS 
(prostorski podatki, 
modeliranje 
prostorskih 
podatkov, 
analize v GIS…) 

Transportna 
omrežja in 
mrežne analize 
(osnovni tipi 
mrežnih 
problemov) 
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Kadar modeliramo problem usmerjanja vozil, predstavlja 
matematično osnovo podatkovna struktura graf z množico 
vozlišč (križišč) in množico povezav med vozlišči (cestnih 
odsekov).  

 

Obema množicama dodajamo lastnosti, za katere 
predvidevamo, da vplivajo na sistem (dolžina cestnega odseka, 
prometna pretočnost, čas trajanja vožnje v prometni konici, 
omejitev hitrosti itd.). 

 

Primeri raziskav: 

-Optimizacija poti zimskega vzdrževanja cest na primeru Celja,  

-Določitev optimalnih poti in optimalnih voznih redov za 
prevoz otrok v šolo v občini Laško, 

-Modeliranje pristaniškega zaledja z izbiro pristanišča.  
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4. GIS pri raziskovalnem delu v logistiki 



 

Dva izmed osnovnih transportnih problemov sta:  

-problem trgovskega potnika (iščemo najkrajši obhod, ki obišče vsa vozlišča natanko enkrat)  

-problem kitajskega poštarja (obiskati moramo vse povezave po najkrajši poti) 

 

V spodaj predstavljeni raziskavi smo razširili problem kitajskega poštarja s prioritetnimi 
vozlišči. 

 

Glavna motivacija za izdelavo modela je zimsko soljenje cest, pri katerem je potrebno posipati 
vse ceste, torej vse povezave v grafu. To predstavlja dokaj kompleksen, pa tudi drag podvig, 
saj je potrebno upoštevati sledeče dejavnike: 

-varnostne (najbolj izpostavljena mesta naj bi posipali najprej)  

-ekonomske (soliti po najkrajši poti) 

-okoljske (minimizirati škodljive vplive prevoza soli na okolje) 

 

V modelu imamo dva cilja:  

-najti najkrajšo skupno dolžino sprehoda 

-doseči čim manjšo zamudo obiska prioritetnih vozlišč 
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4.1 Optimizacija poti zimskega vzdrževanja 
cest na primeru Celja 



 

Osnovni problem kitajskega poštarja je rešljiv v polinomskem času, 
dodatek prioritetnih točk pa  povzroči, da je čas izračuna nepolinomski. 

 

Učinkovit algoritem za reševanje torej ne obstaja, zato se ga lotimo s 
hevristikami.  

 

Model smo implementirali v okolju ArcGIS.  

 

Ena od omejitev modela je ta, da upošteva le eno vozilo. Če želimo 
pokriti večje območje, smo predvideli možnost razdelitve v regije, 
vsako s svojim vozilom.  

 

Za spodnjo sliko smo mesto Celje razdelili na štiri regije, prikazan pa je 
208. korak od skupnih 413-ih, ko se še zadnji tovornjak vrne v depo. 
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Prikaz 
najkrajše poti 
zimskega 
vzdrževanja 
cest v Celju pri 
razdelitvi 
območja na 
štiri regije in 
upoštevanju 
prioritetnih 
vozlišč 



 

Pristaniško zaledje predstavlja kopensko območje pristanišča, kamor se 
tovor pošilja ali od koder se tovor zbira za transport v druga pristanišča.  

 

Obseg pristaniškega zaledja je lahko odvisen od več dejavnikov, med 
katerimi so najpomembnejši stroški kopenskih transportnih povezav.  

 

V naši raziskavi smo zgradili model, ki upošteva: 

-pristaniške pristojbine,  

-stroške nastale na podlagi časa plutja, 

-stroške nastale na podlagi železniških razdalj,  

-subjektivne dejavnike (zanesljivost pristanišča, povezanost z zaledjem, 
odzivnost, poškodbe tovora itd). 
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4.3 Modeliranje pristaniškega zaledja z izbiro 
pristanišča 



Model temelji na transportnih poteh tovora iz azijskih pristanišč 
(Singapur, Hong Kong, Busan, Kaohsiung in Port Klang) v jadranska 
pristanišča (Koper, Reka, Trst, Ravenna, Benetke) in severnomorska 
pristanišča (Rotterdam, Hamburg in Bremerhaven), od koder se 
prepošilja naprej po železnici do potrošnih mest po Evropi.  
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Za ugotavljanje zaledja 
posameznih pristanišč smo 
določili 1000 enakomerno 
razporejenih naključnih 
potrošnih mest v evropskem 
prostoru s povprečno 
medsebojno zračno 
oddaljenostjo 50 kilometrov.  

 

Geografsko območje smo 
torej opredelili z elipso, 
katere severna os meri 1800 
kilometrov, vzhodna os pa 
900 kilometrov. 
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Za izračun optimalnega pristanišča smo uporabili metodo MILP (Mixed 
Integer Linear Programming – mešani celoštevilski linearni problem), 
kjer vhodni parametri zajemajo ceno ladijskega transporta iz Azije v 
Evropo, ceno pristaniških pristojbin, ceno železniškega transporta ter 
preferenčne stopnje posameznih pristanišč.  

 

Rezultat izračuna za vsako posamezno potrošno mesto izbere 
najustreznejše evropsko pristanišče, katero ga naj oskrbuje. 

 

Končni korak raziskave predstavlja konstrukcija Voronoijevega diagrama 
s potrošnimi mesti kot vhodnimi točkami. 
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Prikaz pristaniških zaledij 
izbranih jadranskih in 
severnomorskih pristanišč z 
Voronoijevim diagramom. 
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4.4 Primerjava predstavljenih 
geoinformacijskih projektov 

Primer 
projekta 

Območje 
projekta 

Uporabljena metoda Vloga GIS-ov 

Primerjava po nekaterih posebnih 
kazalcih 

Integracija 
matemat. 
modela z 
GIS-i 

Za 
potrebe 
gospodar. 
ali javnega 
sektorja 

Sodelov. 
študentov 
Fakultete 

Opredeljen 
okoljevar. 
pomen 

Optimizacija 
poti 
zimskega 
vzdrževanja 
cest 

Večji del 
mesta 
Celje 

Problem kitajskega poštarja s 
prioritetnimi vozlišči  

-Testiranje matematičnega 
modela v resničnem okolju 
-Vizualizacija 

DA NE NE DA 

Optimizacija 
poti in voznih 
redov za 
prevoz otrok 
v šolo 

Občina 
Laško 

-Določanje lokacij 
-Problem usmerjanja šolskih 
avtobusov 

-Zbiranje podatkov za določitev 
optimalnih lokacij postajališč 
-Računanje optimalnih poti, 
urnikov voženj in voznega parka 
(ključna vloga) 
-Vizualizacija 

DA DA DA DA 

Modeliranje 
pristaniškega 
zaledja z 
izbiro 
pristanišča 

Deli Sr., 
Z., J., V. 
in JV. 
Evrope 

-Analytic Hierarchy 
Programming (AHP)  
-Mixed Integer Linear 
Programming (MILP)  
-Konstrukcija Voronoijevega 
diagrama 

-Računanje železniških razdalj 
-Računanje in vizualizacija 
pristaniških zaledij 
  

DA NE NE NE 



 

GIS-i nepogrešljivo orodje v logistiki in transportu => vključevanje v študijske 
programe in raziskovalno delo 

 

Kontinuiteta geoinformacijskih vsebin 

 

Drugi projekti na FL UM:  

-optimizacija transporta bioloških vzorcev v bolnišnici,  

-optimizacija poti mesečnega popisa merilnih naprav,  

-optimizacija odvoza odpadkov,  

-optimizacija poti in urnikov za zbiranje nevarnih medicinskih odpadkov ipd. 

 

Povezovanju z gospodarskimi partnerji in reševanje resničnih, uporabnih 
problemov. 
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5. Sklep 



 

 

 

 

 

HVALA ZA POZORNOST! 
 

 

 

 

klemen.prah@um.si 
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