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Vsebina 

• Zbiranje telemetričnih podatkov 

• Obdelava in analiza podatkov 

• Optimizacija rajonov odvoza odpadkov 

• Realizacija 



Zbiranje telemetričnih podatkov 

Sledenje  - gps spremljanje vozil 

 

•Pozicija – lokacija, čas, hitrost, razdalja, interval 
•Vzvratna vožnja 

•Skupen čas vožnje in postankov 

•Povprečne hitrosti na posameznih cestnih odsekih 

•Can-Fms podatki 

 



Zbiranje telemetričnih podatkov 

Identifikacija posod 
• Izboljšana učinkovitost praznjenja zabojnikov 

• Izogibanje neupravičenim pritožbam 

• Zmanjšanje količine ostanka odpadkov 

• Možnosti zmanjšanja stroškov zaradi črnih zabojnikov 

• Možnosti zmanjšanja stroškov z optimizacijo logistike 

• Možnosti zaračunavanja glede na dejanske količine odvrženih 
odpadkov 

 



Zbiranje telemetričnih podatkov 

 
Tehtanje in merjenje nivoja polnosti posod 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtanje 
Mesečni obračun 

 

Merjenje nivoja polnosti 
Obveščanje o polnosti posode 

 

 

Vhodni podatki za 

planiranje. 

 

Bistveno znižanje 
stroškov logistike. 

 



Obdelava in analiza podatkov 

• Telemetrični podatki so ključni podatki za 
kakovostno izvedbo optimizacije 



Optimizacija 

Strateško planiranje 
 

• „Kaj če“ analize 

• Planiranje optimalnega števila 
vozil 

• Sprememba frekvence odvoza 

• Dodatni naročniki ali uvedba 
nove frakcije 

Planiranje v realnem času 
 

• Živa optimizacija 

• Dodajanje ad hoc naročil v obstoječi 
plan 

• Integracija z gps spremljanjem vozil 

Dnevno planiranje 
 

• Naročila se dnevno spreminjajo 

Taktično planiranje 
 

• Planiranje rajonov odvoza 

(tedenski, mesečni odvoz … ) 
• Sezonske variacije prevozov 



Planiranje različnih vrst odvozov 

Odlaganje Odvoz Odvoz 



ERP-  

sistem 

Deponija Prevzemna 

mesta 

Mobilna 

naprava 
Vozila Route planner 

BI-  

sistem 

Analize 

Planiranje 

Napovedovanje Senzorika 

Reporting 

Spletni portal 
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Proces planiranja 

Baza 

naročnikov/ 
kataster 

posod 

Route 

Planner 

Prevzemna mesta, optimizacija, izvedba 

Optimizacija 1 

Mobilni 

sistem 

Rajon vozilo 1 

Rajon vozilo 2 
Rajon vozilo 3 

Rajon vozilo 4 

Zbirnik 

prevzemnih 

mest 1 

Optimiz

acija 1 

Planirane 

vožnje 1 

Zbirnik 

prevzemnih 

mest 2 

Optimiz

acija 2 

Planirane 

vožnje 2 

Rajon vozilo 1 

Rajon vozilo 2 
Rajon vozilo 3 

Rajon vozilo 4 

Optimizacija 2 



Vhodni podatki 
• Posode (naročniki + 

ekološki otoki) 
• Število in velikost posod 

• Geolokacije posod / 
odjemna mesta 

• Vrsta frakcije 

• Polnost posod 

• Frekvenca odvoza 

 

• Vozila 
• Tipi vozil 

• Volumen vozil 

• Stisljivost 

• Primernost vozila za 

vrsto odpadka 

• Primernost vozila za 
specifiko terena (mestno 
jedro, hribovita 
območja…) 

 

• Lokacije odlaganja 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vhodni podatki 

 Povprečne hitrosti vozil 
 Povprečne hitrosti na 

cestni mreži 
 Povprečni postanki 
 Lokacije odjemnih mest 

 Analiza obstoječih rut 
 Podatki o senzorjih 

• Dvig posod 

• Identifikacija posod 

 

 

 



Optimizacija rajonov 

Izdelava različnih simulacij 
– Sprememba frekvence odvoza 

– Izračun optimalnega voznega 
parka (število vozil, primernost 
glede na teren, ustrezna 

kapaciteta vozila) 

– Eventuelno zmanjšanje ali 
povečanje naročnikov, 
dodajanje novih posod ali 

frakcij 

 



Končna optimizacija 

 Izračun novo 
planiranih optimalnih 

voženj 
• Ocenjen čas voženj 
• Ocenjena razdalja 

• Grafični pregled 

• Vrstni red pobiranja 

• Razpored po vozilih 

 

Grafični, tabelarični 
in statistični izvoz 

 



Navigacija 

• Namenska navigacija za 

komunalni odvoz 

• Možnost uvoza celotnih rut 
• Možnost navigacije izven 

cestnega omrežja 

• Vodenje po novo planiranih 

rajonih 

• On-line opozarjanje na 

izpuščene posode 

 

 



Rezultati optimizacije 

MANJ 

PREVOŽENIH 
KILOMETROV 

IN MANJ 

GORIVA  

BOLJŠA 
IZKORIŠČENOST 

VOZIL 

PRISPEVEK K 

BOLJŠEMU 
OKOLJU 

BISTVENO 

HITREJŠE 
PLANIRANJE 

BOLJŠA 
STORITEV 

STRANKAM 

ZNIŽANJE 
STROŠKOV 



Hvala! 
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