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 perspektíven -e ž (i ̑) - kar utemeljuje, upravičuje upanje v 
ugoden potek, izid

 inovatíven -vna -o prid. (i ̑) knjiž. nanašajoč se na 
(bistveno) izboljšanje, izpopolnitev, uvedbo česa novega

Velik obrat za sočasno proizvodnjo elektrike in 

toplote je perspektivna ni pa inovativna rešitev



 Programska oprema za prostorske analize omrežij na podlagi teorije grafov:
 ArcGIS, Wolfram Mathematica, Spatialist, sDNA, Cran – R!, Fathom, Mindwalk, etc. 

 ArcGIS : Network Analyst  nudi orodja za reševanje kompleksnih logističnih 
problemov, ki temeljijo na prostorski analizi omrežij. Uporablja prilagodljiv 
podatkovni sistem, ki omogoča uporabniku, da natančno predstavi svoje edinstve 
zahteve (vir: spletna stran ESRI).

 Povečanje učinkovitosti:

 Zmanjšanje prevoženih kilometrov, porabe goriva in obrabe vozila ter prihranek časa na 
račun krajših voženj.

 Učinkovitejša organizacijska politiko:

 Na podlagi analiz omrežja prihajamo do novih znanj/informacij, ki se odražajo pri 
sprejemanju boljših poslovnih odločitev.

 Sledenje na poti:

 Operater nudi navodila neposredno na teren prek mobilnih naprav (poenostavi pretok 
informacij)



Vhodni podatki: 

• Omrežje (Network dataset)

• Cestno omrežje

• Omejitve

• Cestninske postaje (dodani stroški)

Objekti

• Surovinski viri (Supply side)

• Potencial lesa slabše kakovosti

• Ponorji (demand):

• Presojane lokacije

• Konkurenčna raba



Osnova za analize so državne ceste (Direkcija za ceste RS)

Podatki o cestni infrastrukturi:

• DRSC (Banka cestnih podatkov)

• ZKGJI 

• ZGS (gozdne ceste)

• OpenStreetMap >> BREZPLAČNI

Glavni problemi:

- Nepovezanost linijskih 

objektov med 

posameznimi bazami

- Podvajanje podatkov

- .....



Vir: Bojan Rajšek / DELO

DNEVNIK: „Med Škofjo loko in Kranjem nič več 

težkih tovornjakov“

DELO: „Zmanjšali so nosilnost enajstim mostovom“

Vir: Miran Šubic/ DNEVNIK

Problemi:

- Omejitev prometa s 

dopolnilnimi tablami 

predstavlja unikaten problem 

od znaka do znaka

Poenostavitev: 

- upoštevan zgolj znak za 

„prepovedan promet za vozila z 

večjo osno obremenitvijo od 7,5 

ton“

Pravilnik o prometni signalizaciji 

in prometni opremi na javni cesti



kjer je: 

LSKT teoretični potencial lesa slabše kakovosti 

za energetske namene, 

PR je povprečni letni prirastek,

P je delež možnega poseka od povprečnega 

letnega prirastka, pridobljen iz GGN 

SLSK je delež lesa slabše kakovosti v skupni 

sortimentni strukturi (listavci ali iglavci),

R je gostota lesa (National Greenhouse Gas 

Inventories Programme, 2006)

kjer je:

LSKD dejanski potencial lesa slabše kakovosti

za energetske namene,

KB je bruto volumen posekanega lesa v m3,

SLSK je delež lesa slabše kakovosti v skupni

sortimenti strukturi (listavci ali iglavci),

FTRG je na tržišču razpoložljiv delež lesa slabše

kakovosti v skupni količin lesa slabše

kakovosti,

R je gostota lesa (National Greenhouse Gas 

Inventories Programme, 2006)

kjer je: 

DOM je les slabše kakovosti, ki se porabi v 

gospodinjstvu in nikoli ne pride na trg, 

KB je bruto volumen posekanega lesa v m3,

SLSK je delež lesa slabše kakovosti v skupni 

sortimenti strukturi (listavci ali iglavci),

FDOM je na delež lesa slabše kakovosti v skupni 

količin lesa slabše kakovosti, ki se porabi v 

gospodinjstvu in nikdar ni razpoložljiv na trgu,

R je gostota lesa (National Greenhouse Gas 

Inventories Programme, 2006)

𝐿𝑆𝐾𝑇 =   𝑃𝑅 ∗  𝑃 ∗ 𝑆𝐿𝑆𝐾 ∗ 𝑅 − 𝐷𝑂𝑀 

𝐷𝑂𝑀 = 𝐾𝐵 ∗ 𝑆𝐿𝑆𝐾 ∗ 𝐹𝐷𝑂𝑀 ∗ 𝑅 
𝐿𝑆𝐾𝐷 = 𝐾𝐵 ∗ 𝑆𝐿𝑆𝐾 ∗ 𝐹𝑇𝑅𝐺 ∗ 𝑅 



• Potenciale pretvorimo v max. dovoljen tovor

• Vsaka točka predstavlja 

22t tovora na cesti

• Preko 20.000 točk na območju 

celotne Slovenije predstavlja

velik zalogaj za računalniški

algoritem!!!

• Poenostavitev možna v smislu

zmanjševanja točk surovinskega

zaledja



• Objekti (podjetja), ki se 

ukvarjajo s predelavo lesa 

slabše kakovosti 

• Industrija, ki predeluje 

les slabše kakovosti

• Sosežig biomase (5-90 %)

• Elektrarna na biomaso

• Daljinsko ogrevanje na 

lesno biomaso

• Raba lesa v gospodinjstvih 

je izključena na ravni 

potencialov

• Uvoz/Izvoz ni upoštevan.

Ocenjena poraba lesa slabše kakovosti:

Letna proizvodnja = Inštalirana moč (MW) * št. obratovalnih ur (h)

PORABA = Letna proizvodnja * f 



Orodje Network Analyst nam 

nudi več različnih možnosti 

presoje glede na vrsto in 

količino vhodnih podatkov in 

pa iskane rešitev:

• Minimize Impendance

• Maximize Coverage

• Maximize Capacitated 

Coverage

• Minimaze Facilities

• Maximize Attendance

• Maximize Market Share

• Target Market Share

Model na podlagi linearne 

matrike (Origin-Destination 

matrix) za obravnane lokacije 

predlaga najboljšo možno 

rešitev na zastavljen problem. 





1,8 € / atro t
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 FINANCERJEM:

 SKRBNIKOM PODATKOVNIH BAZ:



Matevž Triplat

E-mail: matevz.triplat @ gozdis.si

Web: www.gozdis.si

www.facebook.com/gisgte

http://www.gozdis.si/
http://www.facebook.com/gisgte

