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1. PREDGOVOR 

V okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM 

SEKTORJEM-ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016 - 

2018« smo na FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN 

ARHITEKTURO UNIVERZE V MARIBORU od 01. 06. 2017 do 30.9.2017 izvedli projekt 

»Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline« z akronimom 

»DOSTAVE-TDD«. 

 

Osnovni cilj projekta je bil nasloviti težave pri zagotovitvi ustreznih parkirnih površin za 

tovorna vozila in izdelati koncept informacijskega sistema za komunikacijo med 

vozniki/dostavljavci in skladiščniki posameznih podjetij. V okviru projekta smo neposredno 

obravnavali vsaj deset velikih podjetij z različnimi karakteristikami koničnih ur, ter različnimi 

kapacitetami dnevnih nakladanj in razkladanj. Obravnavanim podjetjem njihova lastna 

parkirišča v koničnih urah ne zadoščajo, zato se problem zazna tako v okolici šol, kot tudi v 

urbanih naseljih. Pri vsakem konkretnem problemu smo obravnavali številne možne  rešitve in 

jih ovrednotili s pomočjo več-kriterijske analize. Rešitve, ki so se izkazale kot najboljše smo 

javno predstavili in s strani lokalnih deležnikov prejeli pohvalo  za njihovo ustreznost in 

izvirnost. O dogodku so poročali na »Radiu Rogla« in v časopisu »Novice«. 

Glavna rešitev za celotno dolino predvideva skupno (konsolidacijsko) parkirišče za tovorna 

vozila. Optimalnost lokacije je bila izračunana s pomočjo programa Matlab.  Na osnovi 

preverbe vseh možnih lokacij smo kot najboljšo možno izbrali lokacijo v Slovenskih Konjicah, 

kjer že obstaja parkirišče lokalnega prevoznika.  

 

Cilji projekta so bili doseženi na osnovi sodelovanja fakultete z vsemi partnerji in 

gospodarskimi subjekti. Vsebina projekta dopolnjuje celostno prometno strategijo obeh občin. 

Rešitve, ki smo jih ponudili lokalni skupnosti, na inovativen način interdisciplinarno rešujejo 

aktualno problematiko.  

 

Študenti so po končanem projektu dobili jasno sliko, kako obširen je lahko tak projekt in koliko 

dela zahteva. Pridobili so izkušnje na področju poslovne komunikacije, pridobili kompetence 

sodelovanja v skupini strokovnjakov drugih strok, nekateri tudi socialne kompetence-

sposobnost vodenja, reševanja konfliktov. Poseben izziv vsem sodelujočim predstavlja tudi 

dejstvo, da projekt morda ne bo ostal le na papirju… Skratka, študenti so si nabrali ogromno 

novih znanj in izkušenj za delo v praksi. 

  

Rezultati projekta bodo pripomogli k izboljšanju prometnega stanja v lokalnem okolju in 

zagotavljanju ustreznih pogojev za voznike težkih tovornih vozil.  Idejna zasnova in 

implementacija organizacijskega, informacijskega in poslovnega modela dostav bo prispevala 

k zmanjšanju negativnih učinkov dostav tovornih vozil v središču obeh mest in ima  potencialno 

uporabno vrednost za lokalno skupnost in gospodarstvo. Predlagane rešitve je mogoče smatrati 

kot strokovne podlage za začetek reševanja problematike dostav na obravnavanem območju. V 

lokalnem okolju vidijo rezultate projekta kot pomemben premik na področju ozaveščanja o 

problematiki parkiranja in vodenja tovornega prometa. Napoved nadaljnjih aktivnosti in 
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nadgradnje idejne zasnove, ki je bila v okviru projekta predlagana, je zelo optimistična, saj je 

ocena predlaganih rešitev pokazala, da je večino mogoče izvesti z relativno nizkimi finančnimi 

vlaganji.  

 

Termin izvajanja projekta v poletnih mesecih se je izkazal za velik izziv, saj je bilo treba zraven 

projektnih aktivnosti usklajevati tudi dosegljivost študentov, mentorjev in deležnikov na lokalni 

ravni. Kljub temu so vse projektne aktivnosti bile uspešno izvedene. Na koncu so poleg 

partnerjev zadovoljni tudi študenti in mentorji. Za vložen trud se vsem sodelujočim iskreno 

zahvaljujem.  

 

Matej Mencinger, vodja projekta 
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2. UVOD 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 31. 3. 

2017, objavil javni razpis za Projektno delo z negospodarskimi in neprofitnim sektorjem - 

Študentski inovativni projekt za družbeno korist 2016-2018. Deset študentov, različnih 

študijskih smeri,  je pod vodstvom štirih mentorjev, izvedlo projekt z naslovom Dostave TDD-

Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline. Projekt je trajal 4 

mesece. Sodelovali so trije partnerji, in sicer Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Občina 

Slovenske Konjice in Občina Zreče.  

Opredelitev področja in opis problema 

Dravinjska dolina predstavlja zaokroženo območje, ki se zaradi bližine avtocestnega izvoza in 

neurejenih oziroma prezasedenih počivališč za tovorna vozila, vsakodnevno sooča z 

organizacijsko neurejeno dostavo tovora do gospodarskih subjektov v poslovnih conah. Ker 

problematika parkirnih površin za tovorna vozila na lokalni ravni ni urejena, se šolski center 

sooča s problematiko mirujočega tovornega prometa, ki zaseda javne prometne površine v 

oklici šole in površine, ki so v osnovi namenjene drugim (lokalnim) uporabnikom. Ker se obseg 

gospodarskih aktivnosti in posledično tovornega prometa povečuje, je mogoče sklepati, da bo 

obravnavana problematika v lokalnih skupnostih v prihodnje še bolj prisotna.    

 

V občini Slovenske Konjice in Zreče se zaradi »just-in-time« dostav srečujejo s pogostimi 

težavami parkiranih oziroma čakajočih tovornih vozil v urbanih središčih. V ta namen se želi 

urediti prometni režim oziroma sistem dostav in čakanja tovornih vozil. Občini Slovenske 

Konjice in Zreče sta skupaj s Šolskim centrom Slovenske Konjice-Zreče identificirali omenjeni 

problem v okviru izdelave Celostnih prometnih strategij. Ta tematika je bila izpostavljena tudi 

na medobčinskem usklajevanju osnutkov Celostnih prometnih strategij (Slovenske Konjice, 

Zreče), kar je očiten impulz, da je to pereče področje potrebno celostno urediti. Občine 

partnerice se srečujejo z zastoji in uničevanjem gospodarske javne infrastrukture, sočasno pa 

ponudnikom transportnih storitev, ne nudijo ustreznih pogojev za čakanje na dostavo do 

odjemalcev (podjetjem, ki so naročila blago). Po uradnih podatkih avtomatskih števcev 

prometnih obremenitev, ki jih izvaja Direkcija RS za infrastrukturo, gre za, z vidika tovornega 

prometa, izjemno obremenjen cestni odsek, saj znaša PLDP (povprečni letni dnevni promet) 

skupaj za vsa tovorna vozila 515 enot tovornih vozil nad 3,5 tone. Zaradi na novo izgrajenih 

površin za tovorna vozila, ki so sicer v zasebni lasti (izvajalci storitev prevoza tovora), je na 

širšem območju mesta Slovenske Konjice na voljo, večje število nezasedenih parkirnih mest za 

tovorna vozila, vključno z vsemi spremljevalnimi storitvami (avtopralnica, servis, ...). Ta 

potencial daje možnost izdelave inovativnega poslovnega modela, ki bi z vključevanjem 

zasebnega sektorja, omogočal ureditev ustreznih razmer za izvajanje in optimiranje "just-in-

time" dostave. Ker gre za problematiko, ki je prisotna tudi v ostalih regijah države, bi se lahko 

priprava inovativnega modela, prenesla kot primer dobre prakse na druga območja, s podobno 

problematiko. 

 

V projekt smo bili vključeni študentje in profesorji iz različnih smeri, saj smo potrebovali 

znanja matematike, gradbeništva, prometnega inženirstva in pa arhitekture, prav tako pa so nam 
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na pomoč prišli tudi zaposleni in dijaki šolskega centra Slovenske Konjice in Zreče  ter 

svetovalci iz obeh občin, kateri so nam na začetku predstavili in pokazala probleme in z nami 

cel čas projekta sodelovali. 

Namen in cilji 

Osnovni cilj projekta je bil nasloviti težave pri zagotovitvi ustreznih parkirnih površin za 

tovorna vozila in informiranju dostavljavcev o kapacitetah ter lokacijah parkirnih mest, ki bi 

posledično privedli do zmanjšanje zastoja in izboljšanja pretoka tovornega prometa v lokalnem 

okolju. Želeli smo najti rešitve, tako tehnične kot organizacijske, kot pa seveda tudi 

informacijske. Cilji projekta so bili doseženi na osnovi sodelovanja fakultete (profesorji in 

študenti), šolskega centra, lokalnih skupnosti (negospodarskega sektorja), ter gospodarstva. 

Vsebina projekta dopolnjuje celostno prometno strategijo s vsebinami, ki se nanašajo na tovorni 

promet. Omenjeno področje je v celostni strategiji prometa pogosto izpuščeno, zato prinaša 

dodano vrednost in na inovativen način (z vključevanjem študentov iz različnih področij) 

interdisciplinarno rešuje aktualno problematiko.  

 

Najprej smo pripravili plan dela in dorekli metodologijo za izvedbo projekta, nato smo zbirali 

podatke o podjetjih in dostavljavcih, kasneje smo še analizirali obstoječe stanje in identificirali 

potencialne lokacije za vzpostavitev oziroma ureditev parkirnih površin za tovorna vozila. 

Izdelali smo tudi zasnovo organizacijskega in informacijskega modela za upravljanje prometa 

na lokalni ravni. V tem poročilu so prikazane rešitve, ki smo jih pripravljali štiri mesece. 

Večkrat smo se tudi sami vračali na kritična mesta in jih znova analizirali, ter dodajali različne 

druge variante. Ugotovili smo tudi, da tovorni promet ni edini razlog, ki ga moramo urediti, 

eden izmed problemov je tudi ta, da večina podjetij nima dovolj parkirnih prostorov za osebna 

vozila uslužbencev. 

 

Tako Slovenske Konice kot Zreče imajo veliko koncentracijo industrije in s tem velik obseg 

tovornega prometa, ki presega obstoječe kapacitete parkirnih površin. Prav zaradi tega 

največkrat tovornjaki stojijo sredi ceste ali pa na pločnikih, kar zmanjšuje varnost drugim 

udeležencem. 

 

Kot smo izvedeli počivališče Tepanje ni dovolj veliko za celotno Dravinjsko dolino in smo 

poiskali drugo rešitev, za še eno počivališče znotraj doline, prav tako pa smo izdelali načrt za 

informacijski sistem, saj je velik problem tudi vožnja tovornih vozil skozi mestno središče. 

Med izvajanjem projekta smo ugotovili, da poleg parkirnih prostorov za tovorna vozila v obeh 

občinah primanjkuje tudi parkirnih mest za osebna vozila. Tudi za to smo v okviru projekta 

predvideli/našli primerne rešitve. 

Uporabljene metode raziskovanja  

Pri izvedbi projekta smo uporabili več metod dela. Najprej smo si ogledali celotno situacijo in 

naredili posnetek stanja. Nato smo identificirali podjetja, ki generirajo največ tovornih tokov. 

Te informacije so nam posredovali iz obeh sodeljučih občin. V izbranih podjetjih smo izvedli 

intervjuje in anketiranja s ciljem razumeti obstoječe stanje in identificirati predloge rešitev. V 
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zadnjem delu izvedbe projekta smo podrobno analiziral obstoječe stanje in pripravili predloge 

rešitev. Pri izbiri rešitev smo upoštevali rezultate več-kriterijske analize. Uporabili smo metode 

za določanje optimalne lokacije parkirnih površin in razmislili o principih vodenja prometa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Več-kriterijska analiza  

Z različnimi metodami dela smo za območje Slovenskih Konjic in Zreč predlagali večje število 

možnih rešitev in na koncu, na podlagi več-kriterijske analize, izbrali najbolj optimalno. 

Najprimernejša rešitev, je bila izbrana na osnovi večjega števila kriterijev, in sicer: 

sprejemljivost, izvedljivost, cena in vpliv na urbano okolje. Kriterij »sprejemljivost« pomeni, 

ali je določena alternativa sprejemljiva za uporabnike, za podjetja, za občino in za prebivalstvo. 

Pod kriterijem »izvedljivost« smo se spraševali, ali ima določena rešitev fizične in časovne 

omejitve. Fizična omejitev bi lahko bila lastništvo določenega zemljišča, ali je zemljišče sploh 

na voljo, ali ga lahko odkupimo, ali je določen teren primeren za gradnjo, ali je dovolj prostora 

itd. Časovna komponenta pa nam pove, kako hitro bi določena rešitev bila izvedljiva. Tretji 

kriterij je »cena«. Zanimalo nas je, koliko bi bile vredne posamezne investicije. Pod kriterij 

»vpliv na urbano okolje« smo upoštevali, kako bi določena alternativa vplivala na tamkajšnjo 

prebivalstvo, kako bi jim omogočili dostop do hiše, ali bi se tovorni promet preusmeril stran od 

hiš, ali bi bilo v okolici hiš hrupno itd. Na koncu smo izbrali rešitev, ki je po metodi mehke 

logike imela največ točk.  

 

Struktura poglavij  

V poročilu o izvedbi projekta je še enkrat predstavljen problem, s katerim smo se soočali. V 

drugem poglavju smo opisali iskanje lokacije parkirišča za tovorna vozila. V tretjem poglavju 

smo opisali rešitev za Občino Slovenske Konjice in v naslednjem poglavju rešitev za Občino 

Zreče. Sledilo je poglavje o informacijskih rešitvah. Eden izmed sodelujočih partnerjev je bil 

tudi Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, zato smo šesto poglavje namenili temu. V 

sedmem poglavju je opisan organizacijsko poslovni model in sledi še zaključek.  

  

Slika 1: Ogled situacije na terenu. 
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3. ISKANJE LOKACIJE PARKIRIŠČA ZA TOVORNA 

VOZILA 

To poglavje je namenjeno analizi stanja celotne doline. Predstavili smo matematično iskanje 

lokacije parkirišča za tovorna vozila. Najprej smo poiskali rešitev za vsako občino posebej in 

nato še skupno rešitev za celotno dolino.  

Analiza stanja  

Če pogledamo stanje celotne doline, na sliki 2 opazimo, da se tovornjaki pripeljejo po avtocesti 

do izvoza Tepanje (oznaka 1), nadaljujejo pot proti Slovenskim Konjicam (oznaka 2) in naprej 

do Zreč (oznaka 3), če so namenjeni tja. Po isti poti se vračajo še nazaj. Problem, ki se pojavi  

je da jih GPS naprava vodi skozi mesto in potem se ustavijo v urbanih središčih ter čakajo na 

raztovarjanje in natovarjanje. Naš namen je bil, da bi poiskali ustrezna parkirna mesta za 

tovorna vozila, ki bi posledično privedla do zmanjšanja zastojev in izboljšanja pretoka 

tovornega prometa v lokalnem okolju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematično iskanje rešitve  

Problem, ki smo ga že predstavili, smo rešili matematično, saj smo med drugimi želeli poiskati  

matematično optimalno rešitev glede na kriterij skladišča in realni kriterij minimalne poti. Naša 

naloga je bila, da poiščemo lokacijo za parkirišče, do katerega bo vsota razdalj iz podjetij 

najmanjša. Optimalna lokacija parkirišča je tista, ki ima najkrajšo skupno prevoženo razdaljo. 

Pri tem upoštevamo ceste, po katerih pridemo do posameznih lokacij in po katerih območje 

zapustimo. Najprej smo iskali rešitev konkretnih lokacij, in sicer posebej lokalno rešitev za 

Slika 2: Analiza obstoječega stanja. Točka z oznako 1 predstavlja izvoz iz avtoceste Tepanje, 

točka z oznako 2 so Slovenske Konjice, točka z oznako 3 predstavlja Zreče.  

1 

3 

2 
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Zreče in posebej lokalno rešitev za Slovenske Konjice. Nato smo rešili problem celotne doline. 

Pri izračunih smo vključili podjetja, v katerih prihaja do največjih težav s tovornim prometom.  

Predlog rešitve za Zreče in Slovenske Konjice  

Lokalni situaciji smo reševali na osnovi centralne pozicije med strankami oziroma na osnovi 

evklidskih razdalj. Za ta način reševanja smo se odločili zato, ker prostora, ki bi dejansko bil 

na voljo, predvsem v Zrečah ni.  

 

Pri Zrečah so nas zanimala tri podjetja: Unior kovaška industrija, Swatycomet in GKN 

Driveline. V Slovenskih Konjicah smo vključili naslednja podjetja: Konus Konex, Konitex, 

Isokon, Grah Group, Baumuller, Ramax, Unior obrat II in Kostroj. Vsa podjetja, ki se nahajajo 

v Konus, smo zaradi lažjega izračuna združili v poslovno enoto Konus.  

 

Najprej smo s spletnim programom »LatLong« poiskali zemljepisno širino in zemljepisno 

dolžino lokacije posameznega podjetja. Te podatke smo vnesli v Excel. Poiskali smo program, 

ki nam je zemljepisno širino in dolžino pretvoril v koordinate, ki so nas zanimale. Tako smo 

dobili oddaljenost posameznega podjetja od ekvatorja in Greenwicha. Od teh vrednosti smo 

odšteli minimalno vrednost oddaljenosti po posamezni koordinati (na ta način smo definirali 

izhodišče lokalnega koordinatnega sistema za naš primer v absolutnih koordinatah) in dobili 

koordinati, ki smo jih označili z ∆X in ∆Y. Vse točke smo označili v izbranem lokalnem 

koordinatnem sistemu (Slika 3). S številkami smo označili vse točke in v legendo zapisali ime 

podjetja za vsako točko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Podjetja v Zrečah in Slovenskih Konjicah označena v lokalnem kartezičnem 

koordinatnem sistemu. Legenda: 1-Swatycomet, 2-Unior, 3-GKN, 4-Konus Konex in Konitex, 

5-Iskon, 6-Grah Group, 7-Baumuller, 8-Ramax, 9-Unior d.d. obrat II., 10-Kostroj. 
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Analizo smo nadaljevali s programom »Scientific WorkPlace«. Situacija A je iskanje rešitve za 

Zreče, situacija B pa je iskanje rešitve za Slovenske Konjice. Situaciji A in B smo reševali na 

osnovi centralne pozicije med strankami oziroma na osnovi evklidskih razdalj. Pričeli smo s 

situacijo A. V program smo vnesli koordinate vseh treh podjetji.  

 

Definirali smo funkcijo 

 𝑑(𝑥, 𝑦) = √(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 + √(𝑥 − 𝑥2)2 + (𝑦 − 𝑦2)2 + √(𝑥 − 𝑥3)2 + (𝑦 − 𝑦3)2  

 

in vanjo vnesli tri točke. Poiskali smo ekstrem in dobili točko (18, 4417). Ker nismo bili 

prepričani, da je to edina rešitev, smo obe funkciji implicitno narisali. Slika 4 potrjuje, da 

imamo eno samo rešitev problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobno nalogo smo imeli pri reševanju situacije B oziroma pri iskanju rešitve za Slovenske 

Konjice. Sedaj so nas zanimala podjetja Kostroj, Ramax, Baumuller in pa poslovna enota 

Konus.  

 

Funkcija se je zaradi štirih točk nekoliko spremenila. 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 + √(𝑥 − 𝑥2)2 + (𝑦 − 𝑦2)2 + √(𝑥 − 𝑥3)2 + (𝑦 − 𝑦3)2

+ √(𝑥 − 𝑥4)2 + (𝑦 − 𝑦4)2 

 

Vnesli smo štiri točke in poiskali rešitev. Ker je bil izračun težji, nam program Scientific 

WorkPlace ni poiskal rešitve. Zato smo rešitev poiskali grafično. Iz grafa (Slika 5) smo razbrali 

rešitev (5195, 130). 

Slika 4: Situacija A. Z grafa lahko razberemo, da je rešitev enolična. 
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Matematična rešitev celotne doline  

Situacija C  je predstavljala iskanje rešitve celotne doline. Tega problema smo se lotili nekoliko 

drugače. Rešitev smo iskali na osnovi skupno prevoženih razdalj, dejansko po omrežju in ne na 

osnovi evklidskih razdalj, kot smo to storili pri reševanju lokalnih situacij. V programu 

MATLAB smo izdelali program, ki izračuna matriko razdalj med vsemi vozlišči s pomočjo 

algoritma, ki računa najkrajšo pot po omrežju. 

 

 

Najprej smo definirali utežen graf: 

𝑠 =  [1 2 3 4 4 6 6 7 8 3 10 11 11 11 13] 

𝑡 =  [2 3 4 5 6 7 9 8 9 10 11 12 13 14 14] 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠 =  [2000 1000 400 240 170 200 1000 300 280 2500 3100 300 1300 950 750] 

 

Z vektorjema s in t definiramo lokacije in povezave med njimi. V tabeli so prikazane oznake 

posameznih podjetji oziroma lokacij.  

 

 

 

Slika 5: Grafično določanje rešitve s pomočjo presečišča krivulj. 

Slika 6: Del kode v programu MATLAB, ki izračuna vse prevožene poti. 
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Lokacija Oznaka 

Izvoz AC 1 

Parkirišče pred SK 2 

Križišče 1 3 

Križišče 2 4 

Ramax 5 

Baumuller 6 

Parkirišče Fijavž 7 

Skupek podjetji znotraj KONUS 8 

Kostroj 9 

Parkirišče med SK-Z 10 

Križišče 3 11 

GKN 12 

Swatycomet 13 

Unior kovačija 14 

Tabela 1:  Legenda posameznih vozlišč. 

 

Odločili smo se, da izberemo tri fiktivne lokacije za parkirišča. Prva lokacija je nekje med AC-

izvozom in Slovenskimi Konjicami. To vozlišče smo označili s številom 2. Drugo takšno 

parkirišče je parkirišče pred Konusom, ki je v lasti podjetnika Boruta Fijavža. Označili smo ga 

s številom 7. Tretje parkirišče je med Slovenskimi Konjicami in Zrečami in ga označimo z 10.  

Prva koordinata vektorja s je 1, vektorja t pa 2. S tem definiramo graf z dvema točkama in eno 

povezavo od 1 do 2. Povezava predstavlja cesto, ki povezuje dve lokaciji. Predpostavimo lahko, 

da gre za neusmerjen graf, saj so vse ceste dvosmerne. S tem, ko določimo povezavo, 

definiramo možnost, da se lahko po tej povezavi premikamo od vozlišča 1 do 2 in obratno. V 

programu smo upoštevali le povezave med vozlišči (lokacijami), ki dejansko obstajajo in so 

primerne za prevažanje tovornjakov. Z vektorjem 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠 smo graf utežili. Uteži sovpadajo z 

razdaljami med posameznimi lokacijami. Razdalje smo pridobili s pomočjo aplikacije »Google 

maps«. 

 

Z vektorjema 𝑥 in 𝑦 smo določili, kje bodo določena vozlišča prikazana na grafu. Uporabili 

smo koordinate, ki smo jih pridobili predhodno za izbrani lokalni koordinatni sistem. 

𝑥 =  [9694 6838 5429 5337 5187 5437 5195 4419 4442 2299 650 1167 0 18] 

𝑦 =  [565 683 691 282 93 193 0 205 29 1242 3847 3657 4696 4417] 

 

Z ukazom 𝑝𝑙𝑜𝑡(𝐺, ′𝑋𝐷𝑎𝑡𝑎′, 𝑥, ′𝑌𝐷𝑎𝑡𝑎′, 𝑦)smo graf izrisali. Potem smo izračunali najkrajše 

razdalje za vsako od izbranih vozlišč. To smo naredili z ukazom: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠(𝐺, ′𝑎𝑙𝑙′, [11]). 
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S tem, ko spreminjamo številko v oglatem oklepaju, določamo lokacijo parkirišča. Izračun nam 

je dal odgovor oziroma vektor 𝑎𝑛𝑠, ki smo  ga v naslednjem koraku skalarno pomnožili s 

dnevnimi kapacitetami tovornjakov, ki obiščejo posamezno lokacijo. Na tem mestu je zelo 

pomembno, da je prva vrednost v oglatem oklepaju, ki v Matlabu označuje vektor, ki se nanaša 

na AC-izvoz, vedno enaka seštevku vseh ostalih vrednosti v oglatem oklepaju. To pomeni, da 

vsa vozila, ki so namenjena v podjetja prevozijo tudi  vozlišče 1 oziroma AC-izvoz. Če 

določeno vozlišče predstavlja samo križišče v omrežju, bo vrednost za število tovornjakov 

enaka nič, saj se tam noben tovornjak ne ustavlja, ampak to vozlišče samo prevozi.  Najprej 

računamo prevoze v Slovenske Konjice in Zreče: 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑛 =  𝑎𝑛𝑠.∗ [147; 0; 0; 0; 9; 10; 0; 77; 6; 0; 0; 20; 10; 15].  

 

Potem računamo še prevoze iz Slovenskih Konjic in Zreč. Računa ločimo zato, ker tovornjaki 

na poti v Slovenske Konjice ali Zreče gredo obvezno na parkirišče, ko pa se vračajo, gredo 

direktno po najkrajši poti na AC izvoz. Ker nas vedno zanimajo razdalje od vseh lokacij do AC-

izvoza,  številke v oglatem oklepaju nikoli ne spreminjamo:  

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠(𝐺, ′𝑎𝑙𝑙′, [1]) 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜𝑢𝑡 =  𝑎𝑛𝑠.∗ [147; 0; 0; 0; 9; 10; 0; 77; 6; 0; 0; 20; 10; 15] 

 

V zadnjem koraku seštejemo vse razdalje v obe smeri in dobimo skupno razdaljo, ki jo 

označimo z 𝐿. Ta ukaz definiramo na naslednji način:  

 

𝐿 =  𝑠𝑢𝑚(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑛) + 𝑠𝑢𝑚(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑝𝑟𝑒𝑣𝑜𝑢𝑡) 

 

V Tabeli 2 so prikazane vrednosti 𝐿, za različne lokacije parkirišča in vrednosti Δ𝐿, ki 

predstavlja razliko med določeno in najmanjšo razdaljo. 

Slika 7: Graf, ki ga izrišemo s pomočjo programa MATLAB. Legenda oznak je predstavljena 

v Tabeli 1. 
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Lokacija 

parkirišča 

Skupna prevožena 

razdalja (L) [m] 

Razlike med 

najmanjšo razdaljo 

(∆L) [m] 

1 1656400 0 

2 1656400 0 

3 1656400 0 

4 1692400 36000 

5 1758640 102240 

6 1710760 54360 

7 1736360 79960 

8 1774760 118360 

9 1853720 197320 

10 2166400 510000 

11 2798800 1142400 

12 2875000 1218600 

13 3132500 1476100 

14 3034600 1378200 

Tabela 2: V drugem stolpcu so prikazane vrednosti skupnih prevoženih poti  L za različne 

lokacije parkirišča. V tretjem stolpcu so podane razlike med razdaljo L in  najmanjšo možno 

razdaljo, ki znaša 1656400 metrov. 

 

Kot lahko opazimo v tabeli 2, je skupna prevožena razdalja najmanjša, če je parkirišče v 

vozlišču 1, 2 ali 3. To pomeni, da je vseeno, kje na grafu med vozliščema 1 in 3 postavimo 

parkirišče, vedno je skupna razdalja enaka. Iz tabele je razvidno, da so vse ostale lokacije slabše. 

Rešitev lahko razložimo na konkretnem primeru. Imamo premico s predpisom 𝑦 = 0 in interval 

[0,100]. Levo krajišče intervala naj predstavlja vozlišče 1, zato ga označimo s točko  𝐴(0,0). 

Desno krajišče pa je vozlišče 3 in ga označimo s točko 𝐵 (100,0). Na intervalu izberemo točko 

𝐶 (30,0), ki je primer vozlišča 2. Razdalja od točke A do točke C je 30 cm, razdalja od točke 

C do točke B pa 70 cm. Vsota razdalj je 100 cm. Sedaj pa na intervalu izberemo točko 𝐷 (60,0). 

Razdalja od točke A do točke D je 60 cm, razdalja od točke D do točke B pa 40 cm. Opazimo, 

da je vsota razdalj ponovno 100 cm. Torej je vseeno, kje na zveznici med vozliščema 1 in 3 je 

parkirišče.  

 

V tretjem stolpcu so zapisane razlike med najmanjšo in posameznimi razdaljami. To pomeni na 

primer, če postavimo parkirišče med rdečo in črno točko na sliki 8, je skupna prevožena razdalja 

enaka, kot da je parkirišče pri izvozu za AC ali v križišču, ki je označeno s črno točko. Če bi za 

celotno dolino uporabili parkirišče »Fijavž« pred Konusom, bomo naredili malo manj kot 80 

km več (razvidno iz Tabele 2), kot pa da postavimo parkirišče med rdečo in črno točko. Če pa 

bi postavili parkirišče nekje med Slovenskimi Konjicami in Zrečami oziroma v rumeni točki, 

pa bila skupna prevožena razdaja 510 km večja (razvidno iz Tabele 2), kot če je parkirišče pri 

izvozu iz AC. 
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Slika 8: Rdeča točka predstavlja izvoz iz avtoceste Tepanje, črna točka je križišče pred mestnim 

središčem Slovenskih Konjic, zelena točka parkirišče »Fijavž« pred Konusom in rumena točka 

je neko fiktivno parkirišče med Slovenskim Konjicami in Zrečami. 
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Predlog rešitve celotne doline  

Na podlagi matematične rešitve smo izbrali končno rešitev celotne doline, ki je predstavljena 

na sliki 9.  Rešitev vidimo v parkirišču pri izvozu iz avtoceste (oznaka 1), kjer je načrtovana 

industrijska cona in parkirišču pred industrijsko cono Konus, kjer je že Fijavževo parkirišče 

(oznaka 2). Tovornjaki bi se tako lahko ustavili na parkirišču pri AC ali Fijavževim parkiriščem 

in počakali na dovoljenje, da lahko pridejo v posamezno podjetje. Med tovornjakarjem in 

skladiščnikom bi bil urejen informacijski sistem, s pomočjo katerega, bi skladiščnik dal 

dovoljenje tovornjakarju, da pride v podjetje. Ta bo v nadaljevanju podrobneje predstavljen. 

Rešitev se zdi smiselna, saj se tovornjaki sedaj ne bi več ustavljali v urbanih središčih, ampak 

bi počakali na parkirišču. Parkirišče Fijavž pa smo izbrali zaradi lokacije. Nahaja se namreč 

pred Konusom, kamor je namenjenih večino tovornjakov in parkirišče se ne nahaja v mestnem 

središču, ampak pred njim.  

 

 

 

 

 

Slika 9: Rešitvi celotne doline. Pod oznako 1 se nahaja parkirišče pri izvozu iz avtoceste, pod 

oznako 2 je parkirišče »Fijavž«. 

1 

2 
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4.  REŠITEV ZA OBČINO SLOVENSKE KONJICE  

V tem poglavju smo predstavili stanje v Slovenskih Konjicah in izpostavili ključne probleme. 

Predstavljeni so izračuni  več-kriterijske analize. Podrobneje so opisane končne rešitve. 

Analiza stanja Slovenske Konjice  

V Slovenskih Konjicah je industrijska cona, v kateri je največji problem kompleks nekdanjega 

podjetja Konus, ki sicer še obstaja vendar v manjšem obsegu. V tem kompleksu je sedaj več 

podjetij, med večjimi so: Isokon, Konus, Unior ter Konitex, ki ustvarjajo največ prometa. 

Ugotovili smo, da se problemi pojavljajo že izven tega kompleksa, saj tovorna vozila parkirajo 

na pločnikih, avtobusnih postajah in na robovih vozišč ter tako ovirajo promet in ogrožajo 

pešce, med katerimi so tudi otroci in dijaki iz bližnje osnovne šole in Šolskega centra Slovenske 

Konjice-Zreče. Na edinem vhodu, ki je hkrati tudi edini izhod, je pogosto gneča, saj vozniki 

tovornih vozil tam ustavljajo vozila ter tako onemogočajo prehodnost v/iz kompleksa. Ob 

obisku podjetij smo razbrali problem dvosmernih cest znotraj industrijske cone, ki so preozke, 

da bi se lahko na njej srečali dve tovorni vozili. V samem kompleksu je veliko neurejenih 

parkirišč za osebna vozila, ki otežujejo vožnjo tovornih vozil. Veliko podjetij ima zunanja 

skladišča, ki ovirajo prometne tokove. Kljub temu, da so ceste preozke za dvosmerni promet, 

vsi vozijo v obe smeri. Prostori za razkladanje in nakladanje blaga so pogosto kar na cesti ali 

še huje, na intervencijski coni. V ta kompleks podjetij lahko vstopi vsak, saj ni varnostnega 

sistema, ki bi overil prevoznike. Analizirali smo vsa večja podjetja in izvedeli, da v podjetje 

Isokon dnevno pripelje 40 tovornih vozil, v Konus 15 tovornih vozil, v Unior 8 tovornih vozil 

in v Konitex 4 tovorna vozila. Konična ura nastopi ob 14. uri. Največ tovornega prometa se 

pripelje ob koncu tedna, dodatne obremenitve tovornega prometa pa nastopijo ob koncu 

meseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Slika prikazuje stanje znotraj Konus. Tovornjaki se ustavljajo na mestih, ki za to niso 

predvidena.  
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Predlogi rešitev  

Podobno kot povsod v urbanih središčih se tudi v Slovenskih Konjicah na tem območju 

srečujejo s problematiko parkiranja osebnih vozil. Na podlagi analize stanja smo razvili več 

idej o ureditvi prometa v obrtni coni in okolici. Na podlagi več-kriterijske analize smo izbrali 

najoptimalnejšo rešitev.  

 

Več-kriterijska analiza za Slovenske Konjice  

Definiramo množico kriterijev  

𝑂 = {𝑠𝑝𝑟𝑒𝑗𝑒𝑚𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡; 𝑖𝑧𝑣𝑒𝑑𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡; 𝑐𝑒𝑛𝑎}= {𝑂1, 𝑂2, 𝑂3}  

 

Kriterij sprejemljivost pomeni, ali je določena alternativa sprejemljiva za uporabnike, za 

podjetja, za občino in za prebivalstvo. Pod kriterijem izvedljivost se sprašujemo, ali ima 

določena alternativa fizične in časovne omejitve. Fizična omejitev bi lahko bila lastništvo 

določenega zemljišča, ali je zemljišče sploh na voljo, ali ga lahko odkupimo, ali je določen 

teren primeren za gradnjo, ali je dovolj prostora itd. Časovna komponenta pa nam pove, kako 

hitro bi določena alternativa bila izvedljiva. Tretji kriterij je cena. Zanima nas, koliko bi stale 

posamezne investicije in kdo bo to sploh financiral.  

 

Definiramo množico alternativ oziroma rešitev. Vse rešitve so podrobneje predstavljene v 

prilogah (Priloga 8 – Priloga 19), mi pa bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili le rešitev, 

ki se nam je zdela najprimernejša. 

 

𝐴 = {𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅4, 𝑅5, 𝑅6, 𝑅7, 𝑅8} = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎6, 𝑎7, 𝑎8}. 

 

Oznaka R1 pomeni rešitev 1, ki smo jo opisali v poročilu. Oznaka R2 pomeni rešitev 2 in tako 

velja tudi za ostale rešitve.  

 

Definiramo množico uteži 𝑃 = {𝑏1, 𝑏2, 𝑏3}. Vrednosti 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 so vrednosti med 0 in 1. Povedo 

nam, koliko je posamezen kriterij pomemben pri odločevanju. Najpomembnejši kriterij je po 

našem mnenju izvedljivost, zato mu dodamo najvišjo vrednost: 

 izvedljivost: 0,8 

 cena: 0,7 

 sprejemljivost: 0,6 

 

Vsaki alternativi določimo vrednost za posamezen kriterij. Te vrednosti so med 0 in 1, pri čemer 

pomeni 1 najbolj sprejemljivo alternativo, najbolj izvedljivo alternativo in najugodnejšo 

alternativo. Pripadnosti dobimo na naslednji način. Na primer, če nas zanima kriterij cena in 

imamo 3 alternative. Naj alternativa 1 stane 30 000€, alternativa 2 stane 300 000€, cena 

alternative 3 pa naj boje 15 000€. Če ceno alternative 3 pomnožimo z 2 dobimo ceno alternative 

1, če pa jo pomnožimo z 20, dobimo ceno alternative 2. Najugodnejša cena je tista, ki je 

najnižja. Zato ima alternativa 3 pripadnost 1. alternativa 1 ima pripadnost 1 2⁄  in alternativa 2 

pripadnost1 20⁄ .  
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Potrebno je poudariti, da je pridobitev vrednosti običajno kombinacija izkušenj in znanja 

ekspertov, mi pa smo to pridobili na osnovi lastne presoje in znanja, ki so nam ga predala 

anketirana podjetja.  

 

Pripadnosti po kriterijih in rešitvah so določene v spodnji tabeli.  

 1. SPREJEMLJIVOST 2. IZVEDLJIVOST 3. CENA 

R1 0,6 0,5 0,5 

R2 0,3 0,2 0,3 

R3 0,7 0,1 0,2 

R4 0,2 0,3 0,3 

R5 0,1 0,2 0,5 

R6 0,3 0,2 0,4 

R7 0,4 0,2 0,2 

R8 0,4 0,4 0,2 

FIN 0,6 0,7 0,8 

Tabela 3: Pripadnosti po kriterijih in rešitvah. Če ima določena alternativa za kriterij 

sprejemljivost, vrednost 1, to pomeni, da je ta alternativa zelo sprejemljiva. Če ima alternativa 

izvedljivost 1, je glede na fizične in časovne omejitve zelo dobro izvedljiva. Če ima alternativa 

ceno 1, pomeni, da je najugodnejša.  

 

Izračuni: 

𝑂1 = {
0,6

𝑎1
+

0,3

𝑎2
+

0,7

𝑎3
+

0,2

𝑎4
+

0,1

𝑎5
+

0,3

𝑎6
+

0,4

𝑎7
+

0,4

𝑎8
} 

𝑂2 = {
0,5

𝑎1
+

0,2

𝑎2
+

0,1

𝑎3
+

0,3

𝑎4
+

0,2

𝑎5
+

0,2

𝑎6
+

0,2

𝑎7
+

0,4

𝑎8
} 

𝑂3 = {
0,5

𝑎1
+

0,3

𝑎2
+

0,2

𝑎3
+

0,3

𝑎4
+

0,5

𝑎5
+

0,4

𝑎6
+

0,2

𝑎7
+

0,2

𝑎8
} 

 

𝐷(𝑎1) = (0,2 ∨ 0,6) ∧ (0,3 ∨ 0,5) ∧ (0,4 ∨ 0,5) = 0,6 ∧ 0,5 ∧ 0,5 = 0,5 

𝐷(𝑎2) = (0,2 ∨ 0,3) ∧ (0,3 ∨ 0,2) ∧ (0,4 ∨ 0,3) = 0,3 ∧ 0,3 ∧ 0,4 = 0,3 

𝐷(𝑎3) = (0,2 ∨ 0,7) ∧ (0,3 ∨ 0,1) ∧ (0,4 ∨ 0,2) = 0,7 ∧ 0,3 ∧ 0,4 = 0,3 

𝐷(𝑎4) = (0,2 ∨ 0,2) ∧ (0,3 ∨ 0,3) ∧ (0,4 ∨ 0,3) = 0,2 ∧ 0,3 ∧ 0,4 = 0,2 

𝐷(𝑎5) = (0,2 ∨ 0,1) ∧ (0,3 ∨ 0,2) ∧ (0,4 ∨ 0,5) = 0,2 ∧ 0,3 ∧ 0,5 = 0,2 

𝐷(𝑎6) = (0,2 ∨ 0,3) ∧ (0,3 ∨ 0,2) ∧ (0,4 ∨ 0,4) = 0,3 ∧ 0,3 ∧ 0,4 = 0,3 

𝐷(𝑎7) = (0,2 ∨ 0,4) ∧ (0,3 ∨ 0,2) ∧ (0,4 ∨ 0,2) = 0,4 ∧ 0,3 ∧ 0,4 = 0,3 

𝐷(𝑎8) = (0,2 ∨ 0,4) ∧ (0,3 ∨ 0,4) ∧ (0,4 ∨ 0,2) = 0,4 ∧ 0,4 ∧ 0,4 = 0,4 

 

Izračun pokaže, da je alternativa 𝑎1 najboljša.  
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Izračun za alternativo FIN, ki predstavlja našo končno rešitev in je v nadaljevanju podrobneje 

predstavljena:  

𝐷(𝑎𝐹𝐼𝑁) = (0,2 ∨ 0,6) ∧ (0,3 ∨ 0,7) ∧ (0,4 ∨ 0,8) = 0,6 ∧ 0,7 ∧ 0,8 = 0,6 

 

Predstavitev izbrane rešitve  

Kot je bilo že omenjeno, v coni parkira preveč osebnih vozil. Omejiti je potrebno dostop v cono 

z zapornico, ki bi bila nameščena pred vhodom v cono. Tako bi le določeno število vozil imelo 

dostop v cono. Ko bi bila ta kapaciteta zapolnjena, zapornica več ne bi dovolila vstop osebnim 

vozilom. V kompleks bi vozila lahko vstopala na že obstoječem vhodu, izhoda pa bi bila 2, kot 

prikazuje slika 11. Prvi izhod bi bil namenjen le podjetjema Isokon in Grah Group. Drugi vhod 

pa bi bil namenjen ostalim podjetjem. Prometni režim v kompleksu bi uredili z enosmernimi 

cestami tako, da bi prometni tokovi bili optimalni glede na vhode in izhode. S tem bi 

razbremenili obstoječi vhod, ki je hkrati tudi izhod. Prav tako bi tovorna vozila hitreje zapustila 

obrtno cono, s tem bi se zmanjšala gneča. Vhod bi ostal eden, ker bi uredili obstoječe Fijavževo 

parkirišče, ki bi delovalo kot tamponska cona za tovorna vozila. S pomočjo komunikacijskega 

sistema, bi voznike pripeljal ob pravem času na pravo nakladalno oziroma razkladalno mesto. 

 
Slika 11: Prikazana je prometna ureditev kompleksa Konus, kjer puščice prikazujejo 

predvideno smer gibanja tovornih vozil. S številkami so označena največja podjetja znotraj 

kompleksa. Legenda: 1-Konitex, 2-Konus Konex, 3-Isokon, 4-Unior.  
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5. REŠITEV ZA OBČINO ZREČE  

V tem poglavju smo predstavili analizo stanja v Zrečah. Pojasnili smo, katera podjetja imajo 

največ težav in podrobneje opisali končno rešitev. Zapisali smo več-kriterijske izračune.  

 

Analiza stanja Zreče  

Na območju občine Zreče smo v analizo stanja zajeli tri največja podjetja. Ta podjetja so: Unior, 

SwatyComet in GKN. V Zrečah industrijska cona ni na enem mestu ampak je razpršena na 

večjem območju. Za lažjo analizo stanja smo tako, prostorsko gledano, ta podjetja razvrstili na 

dve coni obravnave, kot prikazuje slika 12 . V cono 1 smo uvrstili podjetje Unior in GKN, ki 

se nahajata na Rudniški cesti. V cono 2 pa smo uvrstili podjetje SwatyComet, ki se nahaja na  

Tovarniški cesti, ter podjetje Unior (skladišče), ki se nahaja ob Kovaški cesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Na sliki je prikazan izsek Zreč. Cona 1 obsega podjetje Unior in GKN, Cona 2 pa 

Swatycomet in Unior (skladišče). 

 

Za zajemanje podatkov o tovornem prometu smo uporabili metodo anketiranja, pri čemer smo 

anketiranje izvedli pisno in ustno (tudi v obliki intervjuja). Za anketiranje dijakov na Šolskem 
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centru Slovenske Konjice - Zreče smo uporabili način anketiranja preko spleta. Na podlagi 

anketnih vprašalnikov smo identificirali probleme s katerimi se srečujejo različne ciljne 

skupine, to so: podjetja, prevozniki in občani. Primeri anketnih vprašalnikov so priloženi v 

prilogah (Priloga 30 – Priloga 32). 

 

Pri izvedbi anketiranja podjetij je bila izpostavljena predvsem problematika parkiranja tovornih 

vozil. Podjetja nimajo zadostnega števila parkirnih mest za tovorna vozila, zato ta parkiranja na 

vozišču, ob robu vozišča, na pločniku, itd. Za vsako od podjetij smo posebej analizirali tovorne 

tokove, pri čemer smo želeli ugotoviti kakšen vozni park prihaja v/iz podjetja, koliko 

tovornjakov dnevno pripelje v podjetje, ali ima podjetje na voljo parkirna mesta za tovorna 

vozila, koliko parkirnih mest ima na voljo, kje parkiranju tovorna vozila ko čakajo, kakšni so 

časovni okvirji dostave, koliko časa porabijo za prekladanje tovora, kdaj nastopi konična ura, 

idr. Iz analize smo ugotovili, da podjetja v povprečju porabijo 30 minut na tovornjak za 

prekladanje tovora. Konične ure nastopijo med 12. in 16. uro. Predvsem zgoščen promet glede 

na uro je možno opaziti ob 14. uri, glede na dneve pa v ponedeljek in petek. Tudi ob koncu 

mesecev podjetja opazijo bistveno bolj zgoščen promet kot po navadi.  

 

Pri izvedbi anketiranja občanov smo ugotavljali kateri prevoz najpogosteje uporabljajo, ali 

večkrat občutijo zastoje v prometu zaradi tovornega prometa. Ugotavljali smo tudi katere težave 

povzroča tovorni promet, v katerih primerih je iz vidika prometne varnosti tovorni promet 

najbolj problematičen, kakšni so njihovi predlogi glede ureditve tovornega prometa, ali poznajo 

celostno prometno strategijo, idr. Iz analize smo ugotovili, da občani ne občutijo veliko težav s 

tovornim prometom. Izpostavljena je bila predvsem težava z zastoji na cesti, ki jih povzročajo 

ustavljena tovorna vozila na vozišču. Te težave zaznajo predvsem med 14. in 16. uro. Tukaj 

smo posebej anketirali tudi dijake na Srednje šolskem centru Slovenske Konjice - Zreče. Dijaki 

so izpostavili problematiko parkiranja tovornih vozil, ki parkirajo na območju šole. Tovorna 

vozila zasedajo javne prostore šole, tako parkirajo na pločniku in površinah, ki so namenjene 

gibanju pešcem (dijakom).  

 

Izvedli smo tudi anketiranje prevoznikov, ki prevažajo tovor do omenjenih podjetij. Z anketnim 

vprašalnikom smo želeli izvedeti, katero kategorijo vozil prevozniki uporabljajo za prevoz 

tovora, kakšni vozni park imajo za prevoz tovora, katerim podjetjem prevažajo tovor, kakšno 

vrsto tovora prevažajo, ali imajo težave s parkiranjem, ali imajo na voljo parkirna mesta za 

parkiranje pred podjetji kjer dostavljajo/prevzemajo tovor, kje po navadi parkirajo, kako dolgo 

v povprečju čakajo vozila na vstop v podjetje, kako dolgo se zadržijo v podjetju, kakšni so 

njihovi predlogi za ureditev tovornega prometa, itd. Iz analize anketnih vprašalnikov smo 

ugotovili, da se tovorna vozila v povprečju v podjetju zadržijo od pol ure do ene ure. Večinoma 

gre za prevoz kosovnega tovora. Vozniki tovorna vozila parkirajo na za to označenih parkirnih 

mestih, če pa so le ta zasedena pa parkirajo ob robu vozišča, na pločniku ali na vozišču.  

 

Iz podrobne analize posamezne cone smo zaznali naslednje težave: 

1. cona:  

- Tovorna vozila pred vratarnico čakajo na pločniku/vozišču. 
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- Skupen vhod za obe podjetji (GKN in Unior).  

- Ni parkirnih mest za tovorna vozila.  

- Ni avtobusnega postajališča/obračališča. 

 

2.   cona: 

- Tovorna vozila parkirajo ob robu vozišča. 

- Most, ki je grajen več ne bo mogel prenašati vedno večjih obremenitev tovornih 

vozil.  

- Prekladanje in vožnja tovora preko glavne ceste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlogi rešitev  

Na podlagi analize stanje smo razvili več možnih variant za rešitev omenjenih (zaznanih) težav. 

Za cono 1  razvili tri možne variante. Za cono 2 pa šest možnih variant. Vse variante so v 

prilogah (Priloga 26 – Priloga 29) podrobneje predstavljene. Na podlagi več-kriterijske analize 

smo se na koncu odločili za najbolj optimalno rešitev, tako v smislu stroškov investicije kot 

tudi v smislu časa izvedbe in izvedljivosti rešitve.    

 

Več-kriterijska analiza za Zreče  

Cona 1 

Definiramo množico kriterijev  

𝑂 = {𝑠𝑝𝑟𝑒𝑗𝑒𝑚𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡; 𝑖𝑧𝑣𝑒𝑑𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡; 𝑐𝑒𝑛𝑎}= {𝑂1, 𝑂2, 𝑂3} , ki je podrobneje opisana v več-

kriterijski analizi za Slovenske Konjice. 

 

Definiramo množico alternativ oziroma rešitev, ki so opisane v prilogah (Priloga 26 – Priloga 

29). 

𝐴 = {𝑅1, 𝑅2, 𝑅3} ={𝑎1, 𝑎2, 𝑎3}. 

 

Slika 13: Na fotografiji lahko opazimo, kako poteka vožnja tovora preko glavne ceste. 
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Oznaka R1 pomeni rešitev 1, ki smo jo opisali v poročilu. Oznaka R2 pomeni rešitev 2 in oznaka 

R3 pomeni rešitev opisano pod številko 3.  

 

Definiramo množico uteži 𝑃 = {𝑏1, 𝑏2, 𝑏3}. Vrednosti 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 so vrednosti med 0 in 1. Povedo 

nam, koliko je posamezen kriterij pomemben pri odločevanju. Najpomembnejši kriterij je po 

našem mnenju izvedljivost, zato mu dodamo najvišjo vrednost: 

 izvedljivost: 0,8 

 cena: 0,7 

 sprejemljivost: 0,6 

 

Vsaki alternativi določimo vrednost za posamezen kriterij. Te vrednosti so med 0 in 1, pri 

čemer pomeni 1 najbolj sprejemljivo alternativo, najbolj izvedljivo alternativo in 

najugodnejšo alternativo. Pripadnosti po kriterijih in rešitvah so določene v spodnji tabeli.  

 1. SPREJEMLJIVOST 2. IZVEDLJIVOST 3. CENA 

R1 0,5 0,3 0,4 

R2 0,5 0,5 0,6 

R3 0,4 0,4 0,5 

FIN 0,7 0,6 0,5 

Tabela 4: Pripadnosti po kriterijih in rešitvah. Če ima določena alternativa za kriterij 

sprejemljivost, vrednost 1, to pomeni, da je ta alternativa zelo sprejemljiva. Če ima alternativa 

izvedljivost 1, je glede na fizične in časovne omejitve zelo dobro izvedljiva. Če ima alternativa 

ceno 1, pomeni, da je najugodnejša. 

 

Izračuni: 

𝑂1 = {
0,5

𝑎1
+

0,5

𝑎2
+

0,4

𝑎3
} 

𝑂2 = {
0,3

𝑎1
+

0,5

𝑎2
+

0,4

𝑎3
} 

𝑂3 = {
0,4

𝑎1
+

0,6

𝑎2
+

0,5

𝑎3
} 

 

𝐷(𝑎1) = (0,2 ∨ 0,5) ∧ (0,3 ∨ 0,3) ∧ (0,4 ∨ 0,4) = 0,5 ∧ 0,3 ∧ 0,4 = 0,3 

𝐷(𝑎2) = (0,2 ∨ 0,5) ∧ (0,3 ∨ 0,5) ∧ (0,4 ∨ 0,6) = 0,5 ∧ 0,5 ∧ 0,6 = 0,5 

𝐷(𝑎3) = (0,2 ∨ 0,4) ∧ (0,3 ∨ 0,4) ∧ (0,4 ∨ 0,5) = 0,4 ∧ 0,4 ∧ 0,5 = 0,4 

 

Izračun pokaže, da je alternativa 𝑎2 najboljša.  

Izračun za alternativo FIN, ki predstavlja našo končno rešitev:  

𝐷(𝑎𝐹𝐼𝑁) = (0,2 ∨ 0,7) ∧ (0,3 ∨ 0,6) ∧ (0,4 ∨ 0,5) = 0,7 ∧ 0,6 ∧ 0,5 = 0,5 
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Cona 2   

Definiramo množico kriterijev  

𝑂 = {𝑠𝑝𝑟𝑒𝑗𝑒𝑚𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡;  𝑣𝑝𝑙𝑖𝑣 𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑜𝑘𝑜𝑙𝑗𝑒;  𝑐𝑒𝑛𝑎}= {𝑂1, 𝑂2, 𝑂3}  

 

Kriterij sprejemljivost pomeni, ali je določena alternativa sprejemljiva za uporabnike, za 

podjetja in za občino. Pod kriterij vpliv na urbano okolje smo upoštevali, kako bi določena 

alternativa vplivala na tamkajšnjo prebivalstvo, kako bi jim omogočili dostop do hiše, ali bi se 

tovorni promet preusmeril stran od hiš itd. Tretji kriterij je cena. Zanima nas, koliko bi stale 

posamezne investicije in kdo bo to sploh financiral. 

 

Definiramo množico alternativ oziroma rešitev, ki so predstavljene v prilogah (Priloga 26 – 

Priloga 29).  

𝐴 = {𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅4, 𝑅5, 𝑅6} ={𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎6}. 

 

Oznaka R1 pomeni rešitev 1, ki smo jo opisali v poročilu. Oznaka R2 pomeni rešitev 2, oznaka 

R3 pomeni rešitev opisano pod številko 3 itd. 

 

Definiramo množico uteži 𝑃 = {𝑏1, 𝑏2, 𝑏3}. Vrednosti 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 so vrednosti med 0 in 1. Povedo 

nam, koliko je posamezen kriterij pomemben pri odločevanju. Najpomembnejši kriterij je po 

našem mnenju sprejemljivost, zato mu dodamo najvišjo vrednost: 

 Sprejemljivost: 0,8 

 cena: 0,7 

 Vpliv na urbano okolje: 0,6 

 

 

Izračuni: 

𝑂1 = {
0,5

𝑎1
+

0,6

𝑎2
+

0,4

𝑎3
+

0,2

𝑎4
+

0,5

𝑎5
+

0,5

𝑎6
} 

 1. SPREJEMLJIVOST 
2. VPLIV NA URBANO 

OKOLJE 
3. CENA 

R1 0,5 0,2 0,4 

R2 0,6 0,5 0,3 

R3 0,4 0,4 0,2 

R4 0,2 0,6 0,2 

R5 0,5 0,5 0,3 

R6 0,5 0,5 0,5 

FIN 0,8 0,5 0,5 

Tabela 5: Pripadnosti po kriterijih in rešitvah. Če ima določena alternativa za kriterij 

sprejemljivost, vrednost 1, to pomeni, da je ta alternativa zelo sprejemljiva. Če ima alternativa 

vpliv na okolje 1, je za tamkajšnje prebivalstvo sprejemljiva. Če ima alternativa ceno 1, 

pomeni, da je najugodnejša. 
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𝑂2 = {
0,2

𝑎1
+

0,5

𝑎2
+

0,4

𝑎3
+

0,6

𝑎4
+

0,5

𝑎5
+

0,2

𝑎6
} 

𝑂3 = {
0,4

𝑎1
+

0,3

𝑎2
+

0,2

𝑎3
+

0,2

𝑎4
+

0,3

𝑎5
+

0,4

𝑎6
} 

 

𝐷(𝑎1) = (0,2 ∨ 0,5) ∧ (0,3 ∨ 0,2) ∧ (0,4 ∨ 0,4) = 0,5 ∧ 0,3 ∧ 0,4 = 0,3 

𝐷(𝑎2) = (0,2 ∨ 0,6) ∧ (0,3 ∨ 0,5) ∧ (0,4 ∨ 0,3) = 0,6 ∧ 0,5 ∧ 0,4 = 0,4 

𝐷(𝑎3) = (0,2 ∨ 0,4) ∧ (0,3 ∨ 0,4) ∧ (0,4 ∨ 0,2) = 0,4 ∧ 0,4 ∧ 0,4 = 0,4 

𝐷(𝑎4) = (0,2 ∨ 0,2) ∧ (0,3 ∨ 0,6) ∧ (0,4 ∨ 0,2) = 0,2 ∧ 0,6 ∧ 0,4 = 0,2 

𝐷(𝑎5) = (0,2 ∨ 0,5) ∧ (0,3 ∨ 0,5) ∧ (0,4 ∨ 0,3) = 0,5 ∧ 0,5 ∧ 0,4 = 0,4 

𝐷(𝑎6) = (0,2 ∨ 0,5) ∧ (0,3 ∨ 0,5) ∧ (0,4 ∨ 0,5) = 0,5 ∧ 0,5 ∧ 0,5 = 0,5 

 

Izračun pokaže, da je alternativa 𝑎6 najboljša.  

Izračun za alternativo FIN, ki predstavlja našo končno rešitev:  

𝐷(𝑎𝐹𝐼𝑁) = (0,2 ∨ 0,8) ∧ (0,3 ∨ 0,5) ∧ (0,4 ∨ 0,5) = 0,8 ∧ 0,5 ∧ 0,5 = 0,5 

 

Predstavitev izbrane rešitve za Cono 1  

Za omenjeno cono so bile razvite tri možne rešitve oziroma variante izvedbe. Vse možne 

rešitve, ki smo jih predvideli so predstavljene v prilogah (Priloga 27 – Priloga 29). Na podlagi 

več-kriterijske analize smo se odločili za naslednjo rešitev. 

 
Slika 14: Končna rešitev za Cono 1. 
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Na tej lokaciji imamo skupen vhod za podjetji Unior in GKN. Slabost skupnega vhoda je ta, da 

tovornjaki čakajo pred vratarnico na pločniku ali pa kar na vozišču. Zato bi bilo bolj smiselno, 

da ločimo vhod za podjetji. Tako bi podjetje Unior imelo vhod na obstoječem vhodu. Podjetju 

GKN pa bi se uredil vhod iz zadnje strani podjetja (vzhodne strani). S tem bi razbremenili 

trenutni vhod, ki predstavlja ozko grlo. Izhod bi obe podjetji imeli skupen, kot prikazuje slika 

14. Prav kako bi ob novi dovozni poti do vhoda v GKN uredili vzdolžna parkirišča za tovorna 

vozila. S tem bi pridobili 5 novih parkirnih mest za tovorna vozila. Na območju pred podjetjem 

bi uredili avtobusno postajališče ali obračališče. Prav tako bi pred podjetjem izgradili parkirno 

hišo za osebne avtomobile s kapaciteto 405 parkirnih mest (to so pritličje, 1. in 2. nadstropje 

vsako po 135 parkirnih mest). V območju podjetja, torej na notranjem parkirišču, bi se uredilo 

parkirišče za upravo podjetij. Podjetje GKN ima 2 nakladalno/razkladalna mesta, prav tako tudi 

podjetje Unior.  Prednost te variante je, da se odpravi ozko grlo (obstoječi vhod, ki je hkrati 

tudi izhod), poveča pretočnost in število parkirnih mest za tovorna in osebna vozila.  

 

Predstavitev izbrane rešitve za Cono 2  

Za omenjeno cono je bilo razvitih šest možnih rešitev oziroma variante izvedbe. Vse možne 

rešitve, ki smo jih predvideli, so predstavljene v prilogah (Priloga 26, Priloga 29). Na podlagi 

več-kriterijske analize smo se odločili za rešitev, ki jo opazimo na sliki 15.  

 
Slika 15: Končna rešitev za Cono 2. 

 

Pri tej rešitvi smo predvideli novo cesto (povezavo), ki bi bila izpeljana iz podjetja SwatyComet 

na Kovaško cesto. V to novo povezavo bi investiralo podjetje SwatyComet, saj ima že 

zakupljena zemljišča. Pri tej varianti bi morali zgraditi novi most čez Dravinjo.  V skladu s tem 
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načrtom bi speljali tudi novo občinsko cesto, ki je prikazana na načrtu. Omenjena nova občinska 

cesta bi se navezala na obstoječo Kovaško cesto ter se stikala z dovozno cesto za SwatyComet. 

Pri odkupu zemljišča za novo občinsko cesto bi zemljišča uporabili za izgradnjo parkirišča za 

tovorna vozila ali za širitev podjetja Unior. Tako bi lahko pridobili več parkirnih mest za 

tovorna vozila. To parkirišče bi bilo namenjeno tovornjakom, ki so namenjeni podjetju Unior 

Kovačnica. Prednost te rešitve je, da bi pridobili veliko število parkirnih mest, obstoječi most 

bi se razbremenil z izgradnjo novega mostu. Še vedno pa ta rešitev ne bi rešila težav s 

prekladanjem in vožnjo tovora čez Kovaško cesto na območju podjetja Unior kovačnica. To 

lahko rešimo, če na delu Kovaške ceste med Unior skladiščem in novim križiščem med 

priključkom SwatyComet in Kovaško cesto omejimo dostop vozilom. Tako bi na ta del ceste 

lahko dostopala le tovorna vozila, ki so namenjena v podjetje Unior in pa stanovalci na tem 

območju.  
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6. PREDLOG ORGANIZACIJSKO INFORMACIJSKE 

REŠITVE  

V okviru projekta Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

smo naleteli na prenatrpanost in neorganiziranost prihoda tovornih vozil. Z našega vidika 

najučinkovitejša rešitev bi vsebovala parkirišče v bližini poslopja, na katerem bi tovornjaki 

čakali na vpoklic v poslopje. Ker bi bili prometni tokovi za boljšo organizacijo natančno 

določeni, prav tako pa tudi vrstni red in čas vstopa tovornjakov, potrebujemo dober 

informacijski sistem, ki ga predstavljamo v nadaljevanju tega poglavja. 

  

Skica ključnih korakov 

Prijava  

Prijavo naredi voznik kadarkoli na poti, pošlje podatke skladiščniku, ki njemu nazaj pošlje GPS 

lokacijo in ID. Ta je vezan na številko naloga, material, skladišče (da se ve ali naklada ali 

razklada in pri katerem podjetju). Skladiščniku se pošlje še ocenjeni čas (prihoda), da ve, 

približno kdaj bo tovornjak prispel. Prijava je možna z aplikacijo, SMS-om, klicem po telefonu 

ali po mailu. 

 

Prijava na parkirišču  

Voznik mora sporočiti skladiščniku, da je prispel. S tem potrdi podatke, ki jih je že prej poslal 

skladiščniku. To lahko naredi tako, da vpiše podatke v aplikacijo, ki si jo more naložiti (za to je 

potrebna brezžična povezava – wifi), z SMS-om, klicem po telefonu, mailu, lahko pa pošlje 

tudi sliko potnega naloga. Možnost je tudi postavitev kamere, ki prepozna registrsko tablico (če 

se že prej pripiše vozilu tudi ta lastnost) ali pa s sistemom GEO FENCING (sledenjem telefonov 

na zemljevidu). 

 

Ko pride telefon v območje, ki ga označimo (v našem primeru je to veliko parkirišče), se dobi 

opozorilo, da vemo, da je tam potreben wifi. 

  

Poklic 

Skladiščnik ima seznam in pokliče tovornjak, ki ga želi.. Za vsak prostor (nakladalni ali 

razkladalni) imamo dva seznama, običajnega in prioritetnega (skladiščnik sam določi kakšni so 

kriteriji in katero vozilo spada na kateri seznam). Skladiščnik glede na seznam določi tovornjak, 

katerega potrebuje in mu sporoči, naj pripelje. Poklic se lahko izvrši z aplikacijo, ki pokaže 

vozniku da je na vrsti ali pa z SMS-om, klicem po telefonu ali mailom. 

 

Voznik se ustavi pred zapornico, ki ga lahko spusti naprej na različne načine. Na aplikacijo 

lahko dobi »token«, s katerim lahko klikne in se mu zapornica odpre, ali pa dobi QR kodo, ki 

se mu prebere. Lahko tudi odgovori na mail ali SMS in se odpre ali pa dobi enkratno PIN kodo, 

ki jo vpiše. 

 

Vozilo nato mimo zapornice pride v labirint poslopij in naslednje vprašanje je, kako naj se ga 

usmerja/ navigira. To lahko storimo na več načinov, in sicer: 
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           a) poleg kode se mu pošlje slika, kjer je narisano kam pride, 

           b) na table se mu prižigajo lučke, 

           c) preprost GPS vodnik, samo znotraj poslopja, 

           d) prižiganje lučk na cestišču, da vedno sproti ve, kam mora zaviti. 

            

Zaključek  

Vozilo zapusti nakladalno ali razkladalno mesto. To lahko zaznamo avtomatsko z »wireless 

vehicle detection senzor-jem« ali pa voznik to sporoči z SMS-om, klicem ali mail-om. Voznik 

lahko sporoči, da je končal tudi s klikom v aplikaciji. Pokliče se novo vozilo in spet smo na 

točki poklic. 

  

Obstoječe rešitve  

Obstoječe rešitve, ki bi pokrila celoten problem še ni, obstajajo pa delne rešitve. Pri 

komunikaciji se večinoma uporabljajo SMS-i in klici preko mobilnih telefonov, za 

prepoznavanje vozil IP kamere s software-i, za prepoznavanje ali je parkirno mesto zasedeno 

se uporabljajo »wireless vehicle detection« senzor-ji ali pa kamere. 

Predlagamo celostno rešitev, ki bo pokrila tako komunikacijo med skladiščnikom in voznikom 

ter skladiščnikom in podjetjem (s tem mislim tistega, ki pošlje svoj tovornjak). Tako bomo z 

vpeljavo novega informacijskega sistema najbolj celovito in učinkovito rešili problem. 

 

Variante naše rešitve  

Telefoni (SMS, klic)  

Pri komunikaciji so vodilni SMS-i in klici preko mobilnih  telefonov. Tu pa nastopi problem 

predvsem pri komunikaciji skladiščnik – voznik, kadar ne najdeta skupnega jezika in se ne 

moreta jasno in učinkovito uskladiti. 

  

Za prijavo pošlje voznik SMS skladiščniku, nato mu skladiščnik pošlje GPS lokacijo in ID. 

Voznik pošlje skladiščniku še ocenjeni čas prihoda. Na parkirišču pošlje voznik skladiščniku 

SMS, da je prispel. Ko je čas za vpoklic, skladiščnik pošlje vozniku SMS. Pri zapornici lahko 

vpiše PIN, ki ga dobi v SMS-u ali pa samo odgovori na SMS. Navigacija prek SMS ali klica je 

zelo pomanjkljiva. Na koncu voznik pošlje skladiščniku SMS, da je končal. 

  

Mail  

Tudi tukaj lahko pride do težav pri komunikaciji skladiščnik – voznik, kadar ne najdeta 

skupnega jezika in se ne moreta jasno in učinkovito uskladiti.  

Za mail potrebujemo wifi. Za prijavo pošlje voznik skladiščniku mail, skladiščnik mu pošlje 

GPS lokacijo in ID. Voznik pošlje skladiščniku še ocenjeni čas prihoda. Na parkirišču pošlje 

voznik mail, da je prispel. Ko je čas za vpoklic, pošlje skladiščnik vozniku mail. Lahko dobi po 

mailu številko PIN ali pa QR kodo za rampo, prav tako pa lahko prejme sliko zemljevida in 

označeno pot, da ve kam peljati. Na koncu voznik pošlje mail, da je zaključil. 

  

Aplikacija  



 

32 
 

Aplikacija je za razliko od prejšnjih različic nekaj, kar še ne obstaja in bi jo bilo potrebno razviti. 

Lahko pa bi z njo premagali oviro z jeziki in poenostavili in razjasnili vsak potreben korak. Za 

aplikacijo potrebujemo wifi. 

 Za prijavo pošlje voznik SMS skladiščniku, skladiščnik mu pošlje GPS lokacijo in ID. Voznik 

pošlje skladiščniku še ocenjeni čas prihoda. Na parkirišču voznik naloži aplikacijo in si izbere 

svoj jezik ter vpiše svoj ID. Izpiše se mu, kako visoko je na seznamu in koliko časa bo moral  

čakati (čas se lahko odšteva), ali ob približno kateri uri bo na vrsti. Ko je čas za vpoklic, 

skladiščnik preko aplikacije da vozniku vedeti, da je na vrsti. Za zapornico mu aplikacija 

prikaže PIN ali QR kodo, ali pa dobi »token«. Znotraj aplikacije je lahko GPS vodnik, ki 

voznika usmerja natančno kam mora it. Na koncu voznik označi v aplikaciji, da je zaključil. 

 

Mešani način  

Mešani način vključuje čim več avtomatskih postopkov, da se vozniku in skladiščniku olajša 

delo. Za prijavo voznik pošlje SMS skladiščniku, skladiščnik mu pošlje GPS lokacijo in ID. 

Voznik pošlje skladiščniku še ocenjeni čas prihoda. Na parkirišču se Z GEO FENCING 

prepozna, da je vozilo prispelo, da se ga na seznam. Ko je čas za vpoklic, dobi voznik SMS, da 

je na vrsti in PIN kodo za zapornico, da ve kam gre, ga usmerjajo označbe. Na koncu, ko vozilo 

odpelje, to zazna »wireless vehicle detection« senzor. 

 

 

 

  

Slika 16: Shema informacijskega sistema. 
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7. SODELOVANJE S ŠOLSKIM CENTROM 

Šolski center Slovenske Konjice-  Zreče je izpostavil problematiko tovornega prometa v Občini 

Zreče. Problem smo zaznali tudi v okviru izvedbe projekta, saj se v okolici Šolskega centra 

oziroma na poteh do  šole zadržuje največ tovornega prometa zato smo želeli z anketo pridobiti 

potrditvene podatke. Da bi zadevo analizirali, smo na šolski center poslali spletno anketo, da bi 

ugotovili dejansko stanje in, ali bi naše rešitve pripomogle k boljši prometni varnosti in varnosti 

njih samih. Spletno anketiranje se je začelo v sredo, 6. 9. 2017. Dijakom in dijakinjam smo 

poslali vprašalnik z dvema vprašanji. Prvo vprašanje se je glasilo: »Ali na poti v šolo srečujejo 

tovorni promet?« Od 32 odgovorov smo prejeli, da 24 šolarjev (75%) srečuje tovorni promet 

na poti v šolo. 8 anketiranih (25%) pa tovornega prometa ne srečuje. Drugo vprašanje se je 

glasilo: »Ali menijo, da bi z preusmeritvijo prometnih tokov za tovorna vozila, zmanjšali 

količino tovornih vozil in s tem izboljšali prometno varnost?« 24 šolarjev (75%) je odgovorilo 

z da,  5 šolarjev (16.5%) pa je odgovorilo z ne. Nekateri so odgovorili z mogoče oziroma ni 

potrebno.  

Odgovore smo analizirali in na koncu potrdili tezo. Potrdilo se je, da je v okolici šolskega centra 

veliko tovornega prometa. V tem projektu, smo reševali tudi problematiko umika tovornjakov 

iz okoliških cest. Spletno anketiranje se je zaključilo v petek, 15. 9. 2017. 
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8. ORGANIZACIJSKO POSLOVNI MODEL  

Poslovnega modela smo se lotili za to, da nakažemo možnosti za realizacijo naših predlogov. 

Seveda ni bilo mogoče proučiti vsega, zato je poslovni model vezan le na parkirišče Fijavž in 

izdelavo informacijskega sistema, ki bi omogočal rezerviranje, napoved prihoda in učinkovito 

vodenje tovornega prometa. Definicija poslovnega modela je ideja in strategija, kako tržimo 

izdelke ali storitve, ki so predmet poslovne priložnosti. Poslovne modele je potrebno stalno 

prilagajati za obstoj konkurenčnosti oziroma prednosti podjetja. Poznamo Lean Canvas in 

Generation canvas poslovne modele. Izbrali smo Lean Canvas model, saj se nam zdi ta najlažji 

in najenostavnejši za predstavitev. Ta poslovni model je prikazan v obliki sheme, ki je 

razdeljena na različne vsebinske sklope V svetu startupov je kanvas poslovnega modela 

sodoben poslovni načrt, v katerem podjetje kot osrednji element svojega poslovanja najprej 

opredeli vrednost, ki jo ponuja. Leva stran vsebuje, ključne partnerje, ključne aktivnosti, 

ključne vire ter strukturo stoškov, desna pa je intuitivni del, pod katerega spadajo odnosi med 

kupci, distribucijske poti, segmentacija stroškov ter viri prihodkov. Na sredi je ponudba 

vrednosti, ki predstavlja prednosti vsakega partnerja. 

 

V našem primeru med ključne partnerje spadajo It podjetje, prevozniki, proizvodna podjetja, 

občina Zreče in občina Slovenske Konjice. Ključne aktivnosti so vzpostavitev parkirišča za 

tovorna vozila, ter zagotovitev osnovnih storitev za voznike v katere sodi parkiranje, varovanje 

oziroma kamera, sanitarije ter wifi za lažje delo s informacijskim sistemom. Ključna vira sta 

parkirišče in informacijski sistem. Na desni strani pa imamo odnose s kupci med katere spadajo 

proizvodna podjetja in prevoznike, distribucijske poti ter segmentacija kupcev. S proizvodnimi 

podjetji se je potrebno dogovoriti o vključitvi informacijskega sistema in o uporabi le tega. Prav 

tako morajo predlagat za izboljšanje sistema ter posredovati informacije on notranjih prometnih 

poteh, kapacitetah ter lokacij razkladalnih in nakladalnih mest. S prevozniki se je potrebno 

dogovoriti o uporabi informacijskega sistema ter parkirnega prostora. Posredovati morajo 

predloge za izboljševanje funkcionalnosti. Distribucijske poti bi v našem primeru bile spletna 

stran, socialna omrežja ter aplikacija za pametne telefone. Pod segmentacijo kupcev spada 

parkirišče, ki bo ustvarjeno za vse , ki so namenjeni v industrijsko cono, tako tujim kot tudi 

slovenskim prevoznikom ter aplikacija, ki bo na voljo vsem proizvodnim podjetjem v regiji za 

lažje naročanje in upravljanje dostav. Stroški projekta bi bila ureditev parkirišča, izdelava 

informacijskega sistema ter stroški za upravljanje in vzdrževanje sistema ter parkirišča. 

Prihodki pa so parkirnina za tovorna vozila, ki so lahko na dnevni ali urni osnovi, prihodki iz 

naslova ponudbe storitev. Ideja je, da bi bili stroški manjši kot prihodki. V večjih stroškov kot 

prihodkov, bi to morale pokriti občine ali pa lastnik parkirišča. Naš projekt pa ima veliko 

prednosti, kar prikazuje sredinski kvadrat na poslovnem projektu.  
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Slika 17: Prikaz poslovnega modela. 

 

Poslovni model prikazuje veliko prednosti. Vsak od partnerjev s tem projektom pridobi. 

Prevozniki bi imeli vodenje prometa do parkirnega mesta, s tem prihranek časa za iskanje 

prostega parkirnega mesta, avtomatski poziv za vstop v cono ter urejen prostor za 

raztovarjanje/natovarjanje. Občina pridobi urejen problem tovornega prometa ter manj zastojev 

in neprimernega parkiranja. Proizvodna podjetja pridobijo informacijo o prihodu tovornega 

vozila, zmanjšanje gneče tovornih vozil ob vstopu v podjetje, vodenje tovornih vozil do 

podjetja, možnost urejanja vstopa osebnim vozilom. Šolski center pridobi večjo prometno 

varnost za šolske otroke in dijake. Lastnik parkirišča, v našem primeru G. Fijavž pridobi boljšo 

izrabo parkirišča v času ko so lastna vozila na terenu, trženje obstoječih kapacitet ter možnost 

trženja parkirišča tudi za potrebe drugih prevoznikov. Stroški tega projekta so minimalni, saj 

se vse porazdeli med podjetja glede na njihovo velikost, prevoznike ter občini. Predstavljamo 

si, da bi tak informacijski sistem s parkiriščem lahko uporabili tudi na drugih industrijskih 

conah.  
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9. ZAKLJUČEK 

V Občini Slovenske Konjice in Občini Zreče se vsakodnevno soočajo s problematiko 

neorganiziranega prometa tovornega prometa. Po opravljenem posnetku trenutnega stanja smo 

opravili analizo in prišli do možnih rešitev in ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšali trenutno 

stanje, po več-kriterijski analizi pa smo določili najboljšo varianto ukrepa. V industrijski coni 

v Slovenskih Konjicah smo ugotovili, da bi bilo potrebno, kot prvo,  na SV industrijske cone 

Konus urediti izhod za Isokon in Grah Group, njihova tovorna vozila pa bi po Delavski cesti 

odšla in se tako izognili središču mesta in se napotili proti avtocesti, kamor odhaja večina 

tovornih vozil. Pri tem ukrepu se zelo sprosti promet za podjetje Isokon, ki ima, kot smo 

ugotovili po intervjujih ter anketah, največ prometa v industrijski coni, in sicer približno 30 

vozil dnevno. Intervjuvali smo v času letnega dopusta, kar je otežilo usklajevanje terminov s 

predstavniki podjetij. Kot drugi ukrep pri tej varianti pa smo predlagali še drugi izhod, ki se 

nahaja na jugu industrijske cone, skozi katerega bi pa odšla vsa vozila razen prej dveh 

omenjenih podjetij, Isokon in Grah Group. Ta bi prav tako mimo mestnega središča zapustili 

problematično območje in odšla proti avtocesti. Prav tako pa smo kot ukrepe navedli tudi 

postavitev zapornice pri vhodu, ki sovpada s prejšnjim, ureditev prometa v sami coni in 

postavitev znakov ter sprememba naslova. Trenutno namreč prihaja do tega, da voznike 

tovornih vozil navigacija vodi skozi samo mestno jedro, saj se oboje nahaja na »Mestnem trgu«. 

Vse skupaj bi podprli s pomočjo komunikacijskega sistema ter urejenega parkirišča izven 

industrijske cone, kjer bi vozniki na varnem in urejenem mestu počakali na vpoklic. Z vsemi 

temi ukrepi bi izboljšali samo varnost meščanov in šolarjev in preprečili, da bi tovorna vozila 

zahajala v urbana središča ter zasedala javne prometne površine. 

 

V občini Zreče pri podjetju GKN in Unior smo po enakih metodah pri šli do variante, kjer bi 

podjetju GKN za podjetjem uredili poseben vhod iz zadnje strani podjetja, kjer bi ob cesti 

uredili vzdolžna parkirna mesta za tovorna vozila, medtem ko bi za Unior ostalo vse enako. Za 

obe podjetji bi izhod ostal enak in skupen. Pred podjetjema bi tudi uredili trenutno avtobusno 

postajališče. Dodatno bi še zgradili parkirno hišo za osebna vozila s kapaciteto za 415 vozil. 

V drugi coni pri podjetju SwatyComet in Unior kovaška industrija smo po analizi prišli do 

predloga, ki vsebuje izgradnjo nove ceste vzhodno od obstoječe Kovaške ceste, s čimer rešimo 

problem prekladanja tovora čez cesto in tako izboljšamo varnost. Dodatni ukrep je izgradnja 

novega mostu čez Dravinjo ter čez njega speljati tovorni promet do SwatyCometa. 

 

Z vsemi temi ukrepi bi zmanjšali število tovornih vozil v mestnih središčih, rešili problematiko 

mirujočega tovornega prometa v mestu, izboljšali varnost občanov in izboljšali kvaliteto 

življenja. Vse to je tudi pomembna točka v celostnih prometnih strategijah obeh sodelujočih 

občin. Za temi rešitvami stojimo študentje, kateri prihajamo iz več različnih programov in sicer 

iz gradbeništva, prometnega inženirstva, arhitekture ter matematike,  pri čemer so nas usmerjali 

mentorji z različnih področij. Vsi sodelujoči študentje smo prvič sodelovali na projektnem delu 

in smo se tako prvič srečali s konkretnim problemom v praksi. Tega do sedaj nismo bili vajeni 

in  nas je spodbudilo, da razmišljamo podjetniško. Prav tako smo prvič sodelovali v tako veliki 

in hkrati različni skupini ljudi, saj prihajamo z različnih področij, za kar je bila potrebna dobra 

komunikacija med člani projekta ter usklajevanje načrtov, dodeljevanja nalog in povezovanja 
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vsega skupaj v eno celoto. Pridobili smo izkušnje pri poslovnih pogovorih in pridobivanju 

informacij s predstavniki podjetij in občinskimi službami, ki smo jih potrebovali za analizo 

stanja. Pri vsem tem smo se ogromno novega naučili in pridobili dragocene delovne izkušnje, 

ki jih bomo potrebovali pri naslednjih projektih. 
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Priloga 30 

Vprašalnik o tovornem prometu 

  

Spoštovane občanke in občani! 

V okviru izdelave Celostne prometne strategije sta si občina Slovenske Konjice in Zreče 

zadale cilj urediti dostave tovornega prometa na območju Dravinjske doline. Da bodo 

rešitve na področju tovornega prometa čim bolj prilagojene zahtevam in željam vam – 

občanom, smo vam pripravili vprašalnik, s katerim bomo identificirali usmeritve ter 

razvili ukrepe za prihodnji prometni razvoj tovornega prometa na omenjenem območju. 

 

A. Tovorni promet  

 

1. Kakšen je vaš trenutni status? 

ᴑ Osnovnošolec 

ᴑ Dijak 

ᴑ Študent 

ᴑ Zaposlen 

ᴑ Nezaposlen 

ᴑ Upokojenec 

 

2. V katero starostno skupino spadate? 

ᴑ Do 14 let 

ᴑ 15 – 18 let 

ᴑ 19 – 27 let 

ᴑ 28- 65 let 

ᴑ Nad 65 let 

 

3. Ali ste že slišali za celostno/trajnostno prometno strategijo? 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

 

 

 



 

 

4. Kateri prevoz najpogosteje uporabljate? 

ᴑ Avto, kot voznik 

ᴑ Avto, kot sopotnik 

ᴑ Kolo 

ᴑ Javni potniški promet 

ᴑ Nič od naštetega, potujem peš 

5. Kako ste zadovoljni v vaši občini z prometno infrastrukturo? 

ᴑ Zelo zadovoljen 

ᴑ Zadovoljen 

ᴑ Nezadovoljen 

ᴑ Zelo nezadovoljen 

 

6. Ali menite, da tovorni promet uničuje javno prometno infrastrukturo? 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

 

7. Ali večkrat v vaši občini naletite na zastoje, zaradi tovornega prometa? 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

ᴑ Zelo redko 

 

8. Kaj je največja težava tovornega prometa, ki parkira v vaši občini? 

ᴑ Nepravilno parkiranje (na pločniku, na parkiriščih za osebna vozila,…) 

ᴑ Nepreglednost zaradi parkiranega tovornega vozila 

ᴑ Nevarno prekladanje tovora iz tovornih vozil, ki parkirajo ob robu vozišča 

ᴑ Gneča na/ob cesti zaradi ustavljenih tovornih vozil 

ᴑ Onesneževanje okolja z izpusti in odpadki, ki jih povzročajo vozniki 

ᴑ Drugo: 

_______________________________________________________ 

 



  

 

9. Ali imate v bližini delovnega mesta ali v neposredni bližini doma na voljo prost 

parkirni prostor? 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

ᴑ Ne, parkirišče nam zasedajo vozila za tovorni promet 

ᴑ Ne, ne uporabljam avtomobila 

 

10.  Ali menite, da je prometna varnost drugih udeležencev (pešce, kolesarjev,…) 

zaradi tovornega prometa manjša? 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

11. Navedite primer, ki je iz vidika prometne varnosti (v navezavi z tovornim 

prometom) najbolj problematičen v območju vašega prebivališča? 

 

 

 

 

 

12.  Kakšni so vaši predlogi glede ureditve tovornega prometa? 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za izpolnjen vprašalnik!



 

 

Priloga 31 

 

Vprašalnik o tovornem prometu 

 

Spoštovana podjetja! 

V okviru izdelave Celostne prometne strategije sta si občina Slovenske Konjice in Zreče zadale cilj urediti 

dostave tovornega prometa na območju Dravinjske doline. Da bodo rešitve na področju tovornega prometa 

čim bolj prilagojene zahtevam in željam vam – podjetjem, smo vam pripravili vprašalnik, s katerim bomo 

identificirali usmeritve ter razvili ukrepe za prihodnji prometni razvoj tovornega prometa na omenjenem 

območju. 

 

A. Podatki o izpolnjevanju vprašalnika: 

Prosimo, da vpišete podatke o podjetju in osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik. 

Ime podjetja:  

E-pošta podjetja:   

Ime anketiranca:                                       

Priimek 

anketiranca: 

 

E-pošta 

anketiranca: 

 

Datum:  

 

B. Tovorni promet podjetja 

 

1. Kako veliko podjetje ste? (Obkrožite.) 

ᴑ Mikro družba (do 10 zaposlenih) 

ᴑ Majhna družba (do 50 zaposlenih) 

ᴑ Srednja družba (do 250 zaposlenih) 

ᴑ Velika družba (več kot 250 zaposlenih) 

 

2. V katero pravnoorganizacijsko obliko uvrščate vaše podjetje? 

ᴑ Samostojni podjetnik (s.p.) 



 

 

ᴑ Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 

ᴑ Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 

ᴑ Komanditna družba (k.d.) 

ᴑ Drugo 

 

 

3. Katero osnovno vrsto transporta glede na območje delovanja izvajate? (Obkrožite.) 

ᴑ Nacionalni transport 

ᴑ Mednarodni transpor 

ᴑ Oboje 

4. Katero kategorijo vozil uporabljate za prevoz  blaga? Kategorije so razvrščene  glede na največjo 

tehnično dovoljeno maso obremenjenega vozila. (Obkrožite.) 

 
1 - sploh ne uporabljamo   

5 - vedno uporabljamo 
 

 

Kategorija N1 (največja dovoljena masa do vključno 

3,5t) 1 2 3 4 5 

Kategorija N2 (največja dovoljena masa med 3,5 in 

12t) 1 2 3 4 5 

Kategorija N3 (največja dovoljena masa do 12t) 1 2 3 4 5 

Kategorija O   Priklopna vozila - vključno s 

polpriklopnik (masa več kot 12t) 1 2 3 4 5 

 

5. Koliko prometa ustvarja vaše podjetje na mesečni in koliko na letni ravni: 

___________t              __________tkm      __________št. tovornjakov       mesečno 

___________t              __________tkm      __________št. tovornjakov       letno 

 

6. Koliko prometa bo po vaši oceni podjetje ustvarjalo čez 5 let? 

___________t              __________tkm     __________št. tovornjakov        letno 

 



 

 

7. Koliko tovornjakov dnevno pripelje v vaše podjetje? 

  ___________tovornjakov 

 

8. Koliko parkirnih mest ima vaše podjetje na voljo za tovorna vozila? 

__________ parkirnih mest 

  

9. Ali kapaciteta parkirnih mest za tovorna vozila v podjetju zadošča vašim potrebam?   

    (Obkrožite.) 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

 

10. Če ste odgovorili z ne, koliko parkirnih mest bi po vaši oceni še potrebovali za tovorna vozila?  

__________ parkirnih mest 

 

11. Kje ponavadi vozniki parkirajo tovorna vozila? 

ᴑ Na označenih parkirnih mestih za tovorna vozila 

ᴑ Na neoznačenih parkirnih mestih (pločnik, vozišče, zelenica,..) 

ᴑ Drugje: ___________________________________________ 

 

12. Menite, da bi bila rešitev problematike parkiranja tovornih vozil izgradnja novega parkirišča v 

oddaljenosti od podjetja 2 - 5km. 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

 

13. Kako dolgo v povprečju čakajo tovorna vozila pred vstopom v območje podjetja z namenom dostave 

ali odpreme blaga? 

__________ ur __________ minut 

 

14.  Kako dolgo se v povprečju zadržijo tovorna vozila v podjetju? 



 

 

  __________ ur __________ minut 

 

15. Kdaj nastopi največja konična ura? 

Ob ____________ uri. 

 

16. Kakšni so vaši predlogi glede ureditve tovornega prometa? 

 

 

 

 

 

 

Hvala za izpolnjen vprašalnik!



  

 

Priloga 32 

 

Vprašalnik o tovornem prometu 

 

Spoštovani prevozniki! 

V okviru izdelave Celostne prometne strategije sta si občina Slovenske Konjice in Zreče 

zadale cilj urediti dostave tovornega prometa na območju Dravinjske doline. Da bodo 

rešitve na področju tovornega prometa čim bolj prilagojene zahtevam in željam tudi 

vam – prevoznikom, smo vam pripravili vprašalnik, s katerim bomo identificirali 

usmeritve ter razvili ukrepe za prihodnji prometni razvoj tovornega prometa na 

omenjenem območju. 

 

A. Podatki o izpolnjevanju vprašalnika: 

Prosimo, da vpišete podatke o prevozniku in osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik. 

Priimek in ime prevoznika oziroma 

naziv firme: 

 

E-pošta prevoznika:   

Datum:  

 

B. Prevoz tovora  

 

1. Katero kategorijo vozil uporabljate za prevoz tovora? Kategorije so razvrščene  

glede na največjo tehnično dovoljeno maso obremenjenega vozila. (Obkrožite.) 

 

  
1 - sploh ne uporabljamo   

5 - vedno uporabljamo 
 

 

Kategorija N1 (največja dovoljena masa do vključno 

3,5t) 1 2 3 4 5 

Kategorija N2 (največja dovoljena masa med 3,5 in 

12t) 1 2 3 4 5 

Kategorija N3 (največja dovoljena masa do 12t) 1 2 3 4 5 

Kategorija O   Priklopna vozila - vključno s 

polpriklopnik (masa več kot 12t) 1 2 3 4 5 

 



  

 

 

2. Kakšno vrsto tovora po obliki običajno prevažate? 

ᴑ Razsuti tovor 

ᴑ Kosovni tovor 

ᴑ Tekoči tovor 

ᴑ Tovor v plinastem stanju 

 

3. Ali imate težave s parkiranjem pred podjetji, ko čakate na dostavo ali odpremo 

tovora?  

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

 

4. Ali so vam na voljo prosta parkirna mesta pred podjejetjem kjer 

dostavljate/prevzemate tovor? 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

 

5. Kako dolgo v povprečju čakajo vozniki na vstop v podjetje z namenom 

dostave/odpreme tovora?  

__________ ur __________ minut 

 

6. Kje ponavadi vozniki parkirajo tovorna vozila med tem ko čakajo na 

dostavo/odremo tovora? 

ᴑ Na označenih parkirnih mestih za tovorna vozila 

ᴑ Na neoznačenih parkirnih mestih (pločnik, vozišče, zelenica,..) 

ᴑ Drugje: 

____________________________________________________________

____ 

 

7. Kako dolgo se v povprečju zadržijo tovorna vozila v podjetju? 

  __________ ur __________ minut 

 

8. Koliko časa pred dogovorjeno dostavo/odpremo tovora vozniki čakajo na 

dostavo/odpremo tovora? 



  

 

__________ ur __________ minut 

 

9. Ali bi bili pripravljeni parkirati/čakati na dostavo/odpremo tovora na parkirišču, ki 

bi bilo oddaljeno od podjtja 2 – 5 km? 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

 

10. Ali so voznikom na voljo prostori za osnovne potrebe na mestih kjer 

čakajo/parkirajo? 

ᴑ Da 

ᴑ Ne 

 

 

 

11.  Kakšni so vaši predlogi glede ureditve tovornega prometa? 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za izpolnjen vprašalnik! 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Priloga 33 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

POROČILO 

terenskega ogleda in izvajanja anketiranja, ki je potekalo dne 10.7.2017 v Slovenskih 

Konjicah . 

Prisotni:  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče: 

              mag. Mihelak Zupančič Jasmina, ravnateljica  

Helena Rak, administratorka 

Občina Zreče:  

 Boris Podvršnik 

Štefan Posilovič, vodija GJI in prostor 

Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo 

Občina Slovenske Konjice:  

Andraž Mlaker, koordinator za promet 

Miran Gorinšek 

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

Sestanek se je začel ob 9:00. 

Dogovorjeni smo bili z naslednjimi tremi predstavniki podjetij: 

 Savo Grilj, predstavnik podjetja Konus Konex d.o.o. 

 Danilo Deželak, predstavnik podjetja Grah Group d.o.o. 

 Herman Cigler, predstavnik podjetja Unior d.d. 

S predstavnikom podjetja Konus Konex d.o.o. smo bili dogovorjeni ob 11.00. Z njegove strani 

je bilo rečeno, da vozniki tovornih vozil sicer čakajo na sprejem pri njegovem podjetju, vendar 

ti ne  ovirajo ostalih v industrijski coni, saj jim število parkirnih mest zadošča njihovim 



  

 

potrebam. Problematični so edino primeri, ko pridejo tuji državljani že dan prej, preden je 

dogovorjeno. V tem primeru ne sme parkirati tam oz. ne sme prenočiti na parkirišču. Ideja, da 

bi se uredilo parkirišče izven industrijske cone, kjer bi tovorna vozila lahko počakala do 

sprejema, jim ustreza. Po njegovem mnenju je največji problem podjetje Isokon d.o.o., ki 

material daje na cesto. Izpostavil je problem parkiranih osebnih vozil v sami industrijski coni. 

Osebna vozila bi se morala parkirati izven industrijske cone. Dogovor je, da znotraj industrijske 

cone parkirajo le lastniki podjetij, direktor ter tajnica, vendar parkirajo tudi delavci. Najbolje bi 

bilo, da znotraj cone ne bi parkiral nihče, niti lastnik podjetja. Število trenutnih parkirnih mest 

sicer zunaj pred industrijsko cono močno primanjkuje. Med drugim je predlagal ureditev in vris 

nakladalnih mest v načrte ter glede tovornih vozil, da naj počakajo izven industrijske cone, 

dokler jih podjetja ne sprejmejo.  

Naslednji sestanek smo imeli s predstavnikom podjetja Grah Group d.o.o. in sicer ob 13:00. 

Ker se ti nahajajo tik pred vhodom v industrijsko cono, posebnih težav s tovornimi prometom 

nimajo. Pri njih so tovorna vozila sprejeta takoj in ne čakajo na sprejem. Nimajo urejene just-

in-time dostave. Apeliral je na ureditev poimenovanja ulic. Namreč, voznike tovornih vozil 

GPS ob vnosu »Mestni trg« vozi čez mestno središče, kljub temu da je hitrejša pot in predvsem 

bolj smotrna izbira poti ta, da izberejo pot po regionalni cesti 688 in se tako izognejo mestnemu 

središču. Predlaga, da se prepove osebna vozila v sami industrijski coni in se uredi dovolj veliko 

parkirišče za le ta. Prav tako se strinja s tem, da bi tovorna vozila čakala na nekem urejenem 

oddaljenem parkirišču za tovorna vozila pred sprejemom. Kot ključno pri reševanju 

problematike nam je predlagal, da se sestanemo z Avto Krko, ki načrtuje izvajati tehnične 

preglede vozil ter servis tovornih vozil v neposredni bližini. Kot eno od rešitev vidi v tem, da 

bi Isokon d.o.o. imel urejen svoj izhod iz industrijske cone, in sicer čez most, ki se nahaja 

severno od podjetja Grah Group d.o.o. Izrazil je željo po dodatnih dveh parkirnih mestih za 

tovorna vozila.  

Na koncu je še sledil sestanek s predstavnikom podjetja Unior d.d., ki se je pričel ob približno 

14:30. Tovorna vozila prihajajo k njim kakor pač pridejo, ni just-in-time dostave. To včasih 

nanese, da so naenkrat trije tovornjaki, včasih pa ni nobenega. Podjetje bi po njegovih besedah 

potrebovalo 6 novih parkirnih mest za tovorna vozila, da bi zadostilo njihovim potrebam. Kot 

rešitev je predlagal, da bi na novo zgrajeni cesti pred industrijsko cono zaprli en prometni pas, 

kjer bi lahko tovorna vozila parkirala, ob tem pa bi uvedel semaforje, ki bi uravnavali promet v 

eno in v drugo smer. Ob ogledu okolice podjetja Unior d.d. se je izkazalo, da bi lahko bila 

potencialna rešitev ta, da bi južno od Unior d.d., kjer je klančina, le to izravnali in tam speljali 

izhod za tovorna vozila na glavno cesto, ki prispejo v Unior d.d.  

Zaključek terenskega dela ob 17:00. 

Maribor, 11. julij 2017     Zapisnik pripravil: Robert Koletnik 

 



  

 

Priloga 34 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

POROČILO 

terenskega ogleda in izvajanja anketiranja, ki je potekalo dne 3.7.2017. 

Prisotni:  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče: 

              mag. Mihelak Zupančič Jasmina, ravnateljica  

Helena Rak, administratorka 

Občina Zreče:  

 Boris Podvršnik 

Štefan Posilovič, vodija GJI in prostor 

Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo 

Občina Slovenske Konjice:  

Andraž Mlaker, koordinator za promet 

Miran Gorinšek 

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

Sestanek se je začel ob 9:00. 

Tistega dne smo se odpravili v Zreče, da bi intervjuvali podjetja SwatyComet in Unior. Ob 9. 

uri smo bili dogovorjeni, da se na podjetju SwatyComet sestanemo z gospodom Vilijem 

Potočnikom. Na sestanku smo mu predstavili projekt, ter katere podatke bi želeli pridobiti od 

njih. Nato smo mu predstavili vprašalnik, ter ga prosili, če bi lahko odgovoril na vprašanja. 

Skupaj smo šli skozi vprašanja, na katera nam je skušal čim bolj natančno odgovoriti. Za 

podatke koliko tovornjakov dnevno pripelje v podjetje (vprašanje 3) in o časovnih oknih glede 

dostave (vprašanje 11) moramo povprašat občino (Simono Črešnar), ki že pripravlja 

mobilnostni načrt v katerem bi naj bili že vsi ti podatki zbrani. Na ostala vprašanja je lahko 

odgovoril. Dodatno še je omenil, da nimajo težav z parkirnimi mesti in, da zadostuje trenutno 

število parkirnih mest njihovim potrebam. Omenil je le, da včasih nastaja zastoj pred vratarnico 



  

 

kjer vozniki urejajo dokumentacijo in sprašujejo kam morajo naprej. A vendar ti tovornjaki ne 

čakajo na cesti ampak na zato namenjenih parkirnih mestih. Med tem ko vozniki čakajo rešujejo 

dokumentacijo.  Voznike nato kličejo na nakladalno mesto v podjetje. Veliko imajo tujih 

prevoznikov. Glavna prevoznika sta DB Schenker in SŽ tovorni promet. Pri 9. vprašanju je 

dodal da občutijo večji promet ob koncu meseca, ob začetku meseca pa zmanjšan. Na vprašanje 

10 je odgovoril, da se tovorna vozila v povprečju zadržijo  v podjetju 1 uro.  Ampak včasih tudi 

dlje, to je vse odvisno od tega, ali imajo tisti čas na voljo viličarja, od vrste tovora in od zalog 

v skladišču. Na vprašanje 14. je odgovori: »Da, vendar moramo imeti zagotovljen dostop na 

novo cesto«. Omenil je tudi, da že imajo zakupljena zemljišča ob Kovaški cesti in, da imajo v 

namenu zgraditi most čez Dravinjo z navezavo na Kovaško cesto. Tam bi umestili tudi krožno 

križišče.  

Okrog 12. ure smo se odpravili do podjetja Unior Zreče d.d., kjer smo se sestali z gospodom 

Mladenom Margučom. Omenil je, da podjetje nima svojih parkirnih mest, zato puščajo tovorna 

vozila ob Kovaški cesti. Na raztovarjanje čakajo včasih tudi do dve uri. Po njihovi oceni bi 

potrebovali okrog 12 parkirnih mest. Največ tovornega prometa imajo ob ponedeljkih in petkih 

kjer dnevno pripelje od 10 do 15 tovornjakov nosilnosti 25 ton. Dnevno pretovorijo tudi do 500 

ton tovora. V povprečju porabijo za raztovarjanje ali nakladanje tovora 20 minut. Njihovi glavni 

prevozniki, s katerimi največ sodelujejo so: 1. Fijavž Uroš transport d.o.o; 2. Prevozništvo 

Gorenjak Jože s.p.; 3. Avtoprevozništvo Branko Podgrajšek s.p.. Tovornjaki, ki zapeljejo iz 

Kovaške ceste v halo zaprejo cesto za lokalni promet. Menijo, da bi bilo dobro da se na Kovaško 

cesto namesti svetlobni znak, ki bi opozarjal na tovorna vozila, ki se na lokalni cesti opraščajo 

oz. ustavljajo. Prav tako se čez cesto vozijo z viličarji od proizvodnje do skladišča in obratno. 

Strinjajo se tudi z idejo, da bi občina izgradila večje parkirišče v oddaljenosti do 5 km, pri čemer 

bi morali biti povezani z informacijskim sistemom.  

Po razgovorih smo se nato odpravili na ulice občine Zreče in anketirali mimoidoče. Uspelo nam 

je opraviti 4 ankete z občani. Večina občanov meni, da nimajo težav z tovornim prometom. 

Nato smo si ogledali okolico podjetij in analizirali obstoječo situacijo.   

Zaključek terenskega dela ob 17:00. 

 

Poročilo pripravila: Vivien Lorenčič                                                                               

Datum: 3.7.2017



 

 

Priloga 35 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

POROČILO 

terenskega ogleda in izvajanja anketiranja, ki je potekalo dne 25.8.2017. 

Prisotni:  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče: 

              mag. Mihelak Zupančič Jasmina, ravnateljica  

Helena Rak, administratorka 

Občina Zreče:  

 Boris Podvršnik 

Štefan Posilovič, vodija GJI in prostor 

Simona Črešnar, svetovalka za cestno gospodarstvo 

Občina Slovenske Konjice:  

Andraž Mlaker, koordinator za promet 

Miran Gorinšek 

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

 

Sestanek se je začel ob 9:00. 

Tistega dne smo se študentje skupaj s profesorjem Matejem Mencingerjem in Stanetom 

Božičnikom odpravili v Zreče, da bi intervjuvali podjetja Unior in GKN.  Ob 9. uri smo bili 

dogovorjeni, da se na podjetju GKN sestanemo z gospodom Francem Orešnikom. Na sestanku 

smo mu predstavili projekt, ter katere podatke bi želeli pridobiti od njih. Gospod Orešnik nam 

je najprej na kratko predstavil podjetje. Podjetje GKN je multinacionalka in ima zaposlenih 



 

 

45.000 ljudi, v sklopu Driveline pa 25.000. Od tega jih je v Sloveniji zaposlenih 420, v 

naslednjih letih pa želijo število povečati na 470. Je v 100% v lasti Angležev in 100% 

dobavitelj za Twingo. Na leto pridelajo 75 milijonov €, lani so 12% manj. Naslednje leto 

pričakujejo 103 milijone dobička. Tedensko imajo 48 kamionov odpreme, ker so razporejeni 

enakomerno, pomeni to približno 10 kamionov na dan. Prevzema pa imajo tedensko 44 

kamionov, ki prihajajo večinoma ob ponedeljkih in torkih. Dnevno je skupna količina 

kamionov 18 do 23, zadržujejo pa se v povprečju 0.5h, največ 1h. Podjetje ima 1 parkirno 

mesto za tovornjak in 1 za kombije, ter 2 rampi. Izpostavili so nekaj problemov in rešitev, ki 

so jih našli že predhodno sami: 1. Premalo parkirnih mest za zaposlene; 2. Na omočju 

parkirišča obračajo avtobusi (4 do 5 avtobusov na dan), kar zmanjšuje prometno varnost; 3. 

manjka avtobusno postajališče; 4. rešitev bi bila razširitev ceste kjer bi čakala tovorna vozila; 

5. Rešitev bi lahko bila tudi ta, da se iz zadnje strani podjetja uredi vhod/izhod (avtomobili bi 

še vedno imeli dostop le spredaj).  Po sestanku smo se odpravili še na terenski ogled podjetja, 

pri čemer smo že našli nekaj možnih rešitev. Kot prva rešitev bi lahko bila za osebne 

avtomobile izgradnja parkirne hiše v večih nadstropij (predvidoma iz jeklene konstrukcije). 

Kot druga rešitev, bi bila ureditev vhoda in izhoda za tovorna vozila. Vhod bi bil iz zadnje 

strani podjetja, izhod pa iz sprednje strani kot je sedaj. Kot tretjo rešitev, ki smo jo predvideli 

je, da se cesta za podjetjem razširi in se zarišejo parkirna mesta za tovorna vozila, ki bi čakala 

na vstop v podjetje.  

Nato smo se ob 10.30 odpravili na sestanek z  gospodom Mladenom Margučom iz podjetja 

Unior Zreče d.d. Omenil je, da podjetje nima svojih parkirnih mest, zato puščajo tovorna vozila 

ob Kovaški cesti. Na raztovarjanje čakajo včasih tudi do dve uri. Po njihovi oceni bi 

potrebovali okrog 12 parkirnih mest. Največ tovornega prometa imajo ob ponedlejkih in petkih 

kjer dnevno pripelje od 10 do 15 tovornjakov nosilnosti 25 ton. Dnevno pretovorijo tudi do 

500 ton tovora. V povprečjo porabijo za raztovarnje ali nakladanje tovora 20 minut. Njihovi 

glavni prevozniki, s katerimi največ sodelujejo so: 1. Fijavž Uroš transport d.o.o; 2. 

Prevozništvo Gorenjak Jože s.p.; 3. Avtoprevozništvo Branko Podgrajšek s.p.. Tovornjaki, ki 

zapeljejo iz Kovaške ceste v halo zaprejo cesto za lokalni promet. Menijo, da bi bio dobro da 

se na Kovaško cesto namesti svetlobni znak, ki bi opozarjal na tovorna vozila, ki se na lokalni 

cesti opračajo oz. ustavljajo. Prav tako se čez cesto vozijo z viličarji od proizvodnje do 

skladišča in obratno. Stinjajo se tudi z idejo, da bi občina izgradila večje parkirišče v 

oddaljenosti do 5 km, pri čemer bi morali biti povezani z informacijskim sistemom. Na 

terenskem ogledu lokacije podjetja smo ugotovili, da bi lahko ta problem s prekladanjem 

tovora čez cesto rešili le tako, da bi izgradili novo vzporedno cesto. To staro cesto bi tako 

uporabljali le določeni uporabniki, to so podjetje Unior ter stanovalci, ki tam živijo. V primeru, 

da bi zgradili novo traso ceste, predlagamo, da bi bil začetek ceste pri nakladalni rampi podjetja 

Unior in bi se vodila ob vznožju ceste Cesta na Roglo. Seveda bi za to bilo potrebno odkupiti 

nekaj zamljišč. Ta cesta bi se nato priključila na cesto Cesta na Rogli kjer bi se priklučila na 

križišče med Ulico Borisa Vinterja, Kovaško ceste ter s to novo cesto, ki bi jo povezali na 

cesto Cesta na Roglo. Tukaj bi priključke cest povezali v krožno kiržišče in ne v štirikrako 

nesemafosrizirano križišče kot je seda. Prav tako bi ob novi cesti izgradili parkirna mesta za 

tovorna vozila. V primeru odkupa zemljišča bi lahko tudi umestili večjo parkirno površino za 

tovorna vozila. Ena od predlaganih rešitev je bila tudi ta, da bi zmanjšali veliko površino 



 

 

parkirišča za osebne avtomobile in bi izgradili parkirno hišo v več nadstropjih (predvidoma iz 

jeklene konstrukcije). 

 

Zaključek terenskega dela ob 17:00. 

 

Poročilo pripravile: Vivien Lorenčič in Urška Červan                                                                

Datum: 25.8.2017 

 

 

 

 

 

 



  

 

Priloga 36 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

ZAPISNIK 

sestanka o projektu Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline,  

ki je potekal 7. junija 2017 v prostorih mestne občine Slovenske Konjice. 

Prisotni:   

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

 

Sestanek se je začel ob 10:00. 

Vsebina srečanja:  

 Uvod 

 Predstavitev problematike 

 Diskusija 

 

K 1. točki:  

Sestanek je odprla in tudi vodila ga. Simona Črešnar, ki je začela z uvodno besedo o 

problematiki dostavnih in tovornih vozil na območju Slovenskih Konjic in Zreč. Besedo je nato 

predala g. Andražu Mlaker, koordinatorju za promet na mestni občini Slovenske Konjice.  

K2. točki: 

Sledila je predstavitev problematike, ki jo je predstavil g. Andraž Mlaker. Predstavil je rezultate 

Celostne prometne strategije Slovenskih Konjic (v nadaljevanju CPS), ki je trenutno v izdelavi. 

V okviru izdelave CPS je bila izpostavljena problematika tovornega prometa in dostave, ki jo 

http://www.fgpa.um.si/
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx?idzap=16149


  

 

želijo rešiti pav s tem projektom. Pojasnil je, da se zaradi »just in time« dostav srečujejo s 

težavami parkiranih in čakajočih tovornih vozil v urbanem središču, pogosto tudi na naurejenih 

parkiriščih.  Občina je predlagala, da se  v namen »čakanja« izkoristijo površine, ki so v zasebni 

lasti (izvajalcev storitev prevoza tovora). Te površine ponujajo večjo kapaciteto prostih 

parkirnih mest za tovorna vozila, ki bi jih lahko bolj optimalno izkoristili v smislu zasedenosti 

parkirišča. Tukaj vidijo potencial za rešitev omenjene problematike. Predlagal je tudi, da se 

vzpostavi nekakšen informacijski sitem, ki bi informiral dostavljalce o kapacitetah ter lokacijah 

parkirnih mest.    

Nato je besedo dobil g. Posilovič Štefan iz občine Zreče. Najprej nam je na kratko predstavil 

CPS Zrež ter nam razdelil v tiskani obliki omenjeni dokument. Seznanil nas je s problematiko 

tovornega prometa v Zrečah, kjer imajo veliko podjetij, še več pa tovornega prometa. Največja 

podjetja kot so Unior, Comet Zreče in KGN, nimajo zadostnega števila parkirnih mest za 

tovorna vozila. Tudi dostop poteka po ozki ulici med hišami. Zato vozila pogosto čakajo kar ob 

cesti ali pa na pločniku. Občina išče rešitev problema v izgradnji novega parkirišča za tovorna 

vozila. Kje bi locirali to parkirišče, še zaenkrat ostaja vprašanje. Priložnost prav tako vidijo v 

parkiriščih, ki so v zasebni lasti. Podobno kot v Slovenskih Konjicah so tudi ta parkirišča med 

tednom bolj prazna. Omenil je tudi, da ima občina Zreče že v pripravi mobilnostni načrt za 

ureditev mirujočega prometa.   

Vodija sestanka je nato predala besedo ga. Jasmini Mihelak Zupančič, ravnateljici ŠC 

Slovenske Konjice – Zreče. Ravnateljica nam je ponudila pomoč in sodelovanje pri analizi 

stanja, kjer bi nam lahko pomagali dijaki ŠC. Tudi ona je izpostavila problematiko tovornih 

vozil, saj v okolici šole tovorna vozila zasedajo javne prometne površine in površine, ki so v 

osnovi namenjene drugim (lokalnim) uporabnikom.   

K3. točki: 

Diskusijo je začel g. Stanislav Božičnik, ki je izpostavil priložnost, da se študentje soočijo z 

aktualno problematiko. Predstavil je delovno skupino študentov  (FGPA in FNM) in njihova 

področja dela. Projektne aktivnosti bodo razdeljene na osem delovnih področjih, ki jih je na 

kratko predstavil. Predlagal je, da se študentje razdelijo v dve delovni skupini: 

B. Področje: Analiza tovornih tokov po podjetjih, kjer bi možne variante 

predstavili podjetjem in lastnikom zemljišč.  

C. Področje: Analiza obstoječih parkirnih kapacitet, kjer bi poiskali 

najprimernejšo lokacijo parkirišča ob avtocesti (varianta AC počivališče) in 

se povezali z DARS.  

Nadaljeval je g. Mlaker Andraž, ki je predlagal, da se študentje za terensko delo razdelijo v več 

manjših skupin. Prav tako je omenil, da bodo občina Zreče in Slovenske Konjice pripravili 

seznam podjetij, ki imajo večja tovorna vozila (vlačilci,..) in večje število tovornih vozil.  

Nato je g. Stanislav Božičnik predlagal, da se gre po sestanku pogledat na teren omenjene 

pereče lokacije v Konjicah in Zrečah. Zbrani so se skladno strinjali z njegovim predlogom.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 13:00. 

Maribor, 7. junij 2017    Zapisnik pripravila: Vivien Lorenčič



 

 

Priloga 37 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

ZAPISNIK 

sestanka o projektu Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline,  

ki je potekal 8. junija 2017 v prostorih FGPA. 

Prisotni:  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

Sestanek se je začel ob 11:00. 

 

Vsebina srečanja:  

13. Uvod 

14. Predlogi dela in zagon projekta 

15. Izvolitev vodij delovnih skupin in glavnega vodija 

16. Diskusija 

 

K 1. točki:  

Uvodno besedo sestanka je podal vodija projekta dr. Matej Mencinger.  Izpostavil je ključne 

točke današnjega sestanka. Besedo je predal dr. Stanislavu Božičniku, ki je predstavili 

problematiko katere se bomo v okviru projekta lotili najprej.  

 

 

 



 

 

 

 

K2.točki: Dr. Stanislav Božičnik je predlagal, da začnemo z delovnim sklopom analiza 

obstoječega stanja. V okviru tega sklopa bomo analizirali obseg prometa, število in dinamiko 

dostav, ter obseg zasedenosti javnih prometnih površin. Za analizo  bomo pridobili podatke o 

prometu (obseg in dinamika prometa podjetij danes in v prihodnje, lokacije parkiranih vozil, 

kapacitete parkirišč,…), prostorske izrise infrastrukture in obravnavanega območja, geografske 

karte te druge relevantne podatke. Ponovno je izpostavil pet ključnih težav. Prva težava: 

podjetje Konus (Slovenske Konjice), kjer je registriranih veliko število podjetij na enem 

prostoru. Srečujejo se z problematiko parkiranja tovornih vozil. Kot rešitev je predlagal, da se 

vozila, ki čakajo, začasno parkirajo na (dveh) prostih parkiriščih prevoznika Fijavž. Druga 

težava: Neurejena parkirišča v smeri od Celja do Slovenskih Konjic. Lahko bi uporabili prostor, 

ki se nahaja ob izvozu Slovenske Konjice med AC bazo in cestninsko postajo. Tretja težava:  

Unior Kovaška industrija d.d. (Rudniška cesta - zglobi), ki nima svojih parkirnih prostorov za 

tovorna vozila pred vhodom. Prav tako se na tej lokaciji nahaja podjetje GKN, ki si skupaj z 

podjetjem Unior deli prostore. V času koničnih ur je območje (vozišče, pločnik,…) pred 

vhodom v omenjena podjetja zaparkirano s tovornimi vozili, ki čakajo na vstop. Ugotoviti 

moramo koliko je teh tovornih vozil. Četrta težava: Podjetje Komet, ki ima za tovorna vozila 

na voljo le pet parkirnih mest. Ugotoviti moramo ali to število ustreza njihovim potrebam. Tudi 

dostop do podjetja poteka po ozki ulici med hišami. Občina je kot rešitev predlagala izgradnjo 

mostu čez Dravinjo. Tako bi imelo podjetje direktno povezavo na cesto višjega reda. Peta 

težava: Podjetje Unior Kovaška industrija d.d. (Kovaška cesta – livarna). Tovorna vozila 

parkirajo ob robu vozišča Kovaške ceste. Težavo predstavlja tudi to, da ima podjetje na eni 

strani ceste livarno na drugi pa skladišče. Sto metrov vstran ob isti cesti pa se nahaja Uniorjevo 

odpremno mesto za tovorna vozila. Zaradi pomanjkanja prostora, vozila tukaj parkirajo tudi na 

postajališču JPP. Kot rešitev je občina Zreče predlagala da bi morda prestavili cesto tik ob 

državno cesto ali pa, da se razširi obstoječa cesta. Ena od variant je tudi ta, da se zgradi večje 

parkirišče, saj ima Občina na voljo 3ha veliko površino.  

Nato je dr. Matej Mencinger še opomnil na administrativne zadeve. Opomnil nas je na to, da 

moramo oddati študentske napotnice. Prav tako si moramo v okviru izdelave projekta vodit 

evidenco opravljenih ur v skladu z navodili. V času izvedbe projekta je potrebno tudi 

pravočasno oddajati časovnice.  

Dr. Stanislav Božičnik je že kar predlagal, da se do naslednjega termina srečanja pripravi 

dispozicija metodologij dela ter plan dela. Prav tako moramo pripraviti gantogram izvajanja 

del. Predlagal je, da se prometniki že kar lotimo dela in, da sestavimo vprašalnike. Sestavili 

bomo tri vrste vprašalnikov, katerih ciljne skupine bodo podjetja, prevozniki in občani.  

K3. točki: 

Sledila je izvolitev vodij skupin in glavnega vodijo študentov. Dr. Stanislav Božičnik je 

predlagal, da za glavnega vodijo študentov imenujemo Magdaleno Sovič. Zbrani smo se 

strinjali z predlogom in jo imenovali za glavno vodijo. Nato je predlagal, da se za vodijo 

arhitektov in gradbenikov izvoli Matica Bogolin. Zbrani smo se spet strinjali z predlogom in ga 

imenovali za vodijo gradbenikov in arhitektov. Kot vodijo prometnikov je predlagal mene, 

Vivien Lorenčič. Zbrani smo se spet strinjali z predlogom in me imenovali za vodijo 

prometnikov. Na koncu smo se še dogovorili, da vse administrativne zadeve v zvezi s projektom 

vodi Sanja Plantak, ki se je s predlogom strinjala. 

  



 

 

 

K4. točki: 

Študentje smo diskutirali o načinu dela, kaj bo kdo pripravil v sklopu zadanih nalog.  

Sestanek je bil zaključen ob 14:00 

Maribor, 8. junij 2017    Zapisnik pripravila: Vivien Lorenčič



 

 

Priloga 38 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

ZAPISNIK 

sestanka o projektu Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline,  

ki je potekal 26. junija 2017 v prostorih FGPA. 

Prisotni:  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

Sestanek se je začel ob 11:00. 

Vsebina srečanja:  

ᴑ Uvod 

ᴑ Vsebinski del izvedbe projekta 

ᴑ Diskusija 

K 1. točki:  

Uvodni pozdrav vodije projekta dr. Mateja Mencingerja. Poudaril je pomembne 

administrativne zadeve, ki jih moramo sproti voditi (časovnice) in tudi pravočasno oddajati.   

Ga. Damijana Zlatolas je opozorila na to, da je maksimalno število ur, ki jih lahko opravi 

posameznik na dan deset ur. Obvezno se mora v časovnico vpisati tudi lokacija dela, datum ter 

število opravljenih ur.  Zadnji rok za oddajo časovnic za mesec junij je 6. julij. Takrat moramo 

časovnice oddati v elektronski obliki, v tiskani obliki pa do 3. julija. 



 

 

K2. točki:  

Dr. Stanislav Božičnik je predlagal kako bi se lotili dela. V prvi vrsti je predlagal, da se v 

podjetjih ločijo dostavne lokacije/točke od odpremnih lokacij/točk. Torej prometni tokovi 

odpreme in dostave bi bili v podjetjih ločeni, kjer ne bi bilo križanja te vrste prometnih tokov. 

Analizo prometnih tokov bomo izvedli z tehniko pridobivanja podatov s pomočjo ankete. V 

analizo bomo zajeli štiri ciljne skupine: šolarje, podjetja, prevoznike in občane. Način 

anketiranja bo različen. Najprej bomo pisno (na licu mesta) anketirali podjetja, od katerih bomo 

pridobili kontakte njihovih prevoznikov. Nato bomo anketirali prevoznike preko spletne ankete. 

Prav tako bomo preko spletne ankete anketirali šolarje. Takšna je bila tudi želja ravnateljice 

Šolskega centra Slovenske Konjice. Občane bomo anketirali pisno na licu mesta. 

Tomislav Letnik:  Z deležniki se bomo dogovorili za sestanke, kjer jih bomo anketirali.  

Pripravili bomo graf - gantogram aktivnosti, ki jih bomo izvajali vse do konca projekta. Izvesti 

moramo vse aktivnosti, ki so zapisane v »dokumentu o projektu«.  Aktivnosti moramo povezati 

s časovnimi termini izvajaja določenih ukrepov. Projektne rešitve oziroma končno poročilo 

rezultatov bomo predstavili na koncu, to je predvidoma v sredini septembra. 

K3. točki: 

Dogovorili smo se za termine intervjuvanja podjetij. Predlagana sta bila dva dneva, 3. julij in 

4. julij. Študentje se bomo razdelili v več delovnih skupin, ki bodo intervjuvale podjetja. Še 

pred anketiranjem bomo zbrali vsa podjetja in kontaktne osebe, ki jih bomo anketirali.  Nato 

bomo anketirali prevoznike, šolarje in občane.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 14:00. 

 

Maribor, 26. junij 2017    Zapisnik pripravila: Vivien Lorenčič 

 



 

 

Priloga 39 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

ZAPISNIK 

sestanka o projektu Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline,  

ki je potekal 11. julija 2017 v prostorih FGPA. 

Prisotni:  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

Sestanek se je začel ob 9:00. 

Vsebina srečanja:  

C. Uvod 

D. Vsebinski del izvedbe projekta 

E. Diskusija 

K 1. točki:  

Uvodni pozdrav vodij projekta. Dr. Matej Mencinger je vodil diskusijo glede termina za 

naslednji sestanek. Predlagan je bil 16. avgust. Ga. Damijana Zlatolas je zbrala originalne 

izvode časovnic in vprašalnike, od študentov, ki tega še niso oddali.  

K2. točki:  

Dr. Stanislav Božičnik je prevzel besedo in na kratko pojasnil, kaj so se dogovorili na 

intervjujih, 10. julija 2017 v Slovenskih Konjicah. Predstavil je rešitve, ki so jih predlagali v 

podjetjih Grah Group, Unior d.d. in Konus Konex. Predlagal je, kako se naj lotimo nadaljnjega 

http://www.fgpa.um.si/
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx?idzap=16149


 

 

dela. Najprej je predlagal, da se dogovorimo za intervju v podjetju Isokon. Večino podjetji, ki 

smo jih že obiskali, je izpostavilo Isokon, kot podjetje, ki ima največje težave s tovornim 

prometom. Sestanek z njimi je torej ključnega pomena. Drugo pomembno podjetje, kjer je prav 

tako potrebno izvesti razgovor, je podjetje Konitex. Sledijo pa še intervjuji z avtoprevozniki.  

Dr. Stanislav Božičnik je izpostavil predloge rešitev za tovorni promet v Dravinjski dolini. Ena 

izmed njih je postavitev počivališča oziroma večjega parkirnega mesta ob avtocesti. Pooblastil 

je Tomislava Letnika, da se pozanima pri Darsu glede te rešitve. Povedal je, da bo potrebno 

izoblikovati komunikacijo med avtoprevoznikom in skladiščem. Prometnike je pozval k 

razmišljanju glede semaforjev v Konusu.  

Dr. Matej Mencinger je pozval študente, kdo bo zapisal poročila. Zapisnik sestanka bo zapisala 

Magdalena Sovič. Za anketiranje z dne, 3. 7. je bila predlagana Vivien Lorenčič. Zapisati mora 

povzetek, sklepe in predloge rešitev. Podobno je bil predlagan Robert Koletnik, da zapiše 

poročilo za anketiranje z dne 10. 7. Magdalena Sovič je dobila nalogo, da se dogovori glede 

sestankov s podjetjem Isokon in Konitex. 

 

K3. točki: 

Dogovorili smo se za termine intervjuvanja podjetij. Predlagana sta bila dva dneva, 13. 7. in 14. 

7. Prav tako se bomo morali oglasiti še v podjetju GKN in Unior livarna. Dogovorili smo se, da 

ti dve podjetji obiščemo avgusta.  

 

Sestanek z mentorji je bil zaključen ob 10:00. Sestanek študentov se je nadaljeval do 12:00.  

 

Maribor, 11. julij 2017    Zapisnik pripravila: Magdalena Sovič 

 



 

 

Priloga 40 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

ZAPISNIK 

sestanka o projektu Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline,  

ki je potekal 23. avgusta 2017 v prostorih FGPA. 

Prisotni:  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

Sestanek se je začel ob 9:00. 

 

Vsebina srečanja:  

ᴑ Uvod 

ᴑ Predlogi dela za nadaljno delo 

ᴑ Diskusija 

 

K 1. točki:  

Uvodno besedo sestanka je podal vodija projekta dr. Matej Mencinger.  Izpostavil je ključne 

točke današnjega sestanka, to je, da se pripravijo rešitve. Rešitve projekta bodo predstavljene 

pisno v obliki poročila.  

K2. točki:  



 

 

Matic Bogilin je predlagal, da se v tej fazi pripravijo načrti za vse možne rešitve. V naslednjem 

tednu se bodo študentje gradbeništva in arhitekture dobili in pripravili načrte na katere bomo 

vrisali možne rešitve. Dr. Matej Mencinger je poudaril, da je treba podatke, ki nam jih je poslalo 

podjetje Isokon, analizirati in uporabiti za analize ter jih upoštevati pri razvoju variant. Pri 

iskanju rešitev na področju vzpostavitve informacijskega sistema nam bo pomagal dr. Domen 

Mongus iz FERI-ja.  Želimo vzpostaviti takšen informacijski sistem, ki bo povezal prevoznika 

(voznika) s skladiščnikom (podjetjem). Dr. Matej Mongus je predlagal, da rešitev predstavimo 

v variantah. Tukaj se poraja vprašanje kako bi identificirali prevoznika? Ter tudi kako daleč 

oziroma do kake mere bi tehnološko in programsko predstavili rešitve. Na območju obrtne cone 

Konus moramo urediti vhode in izhode ter nakladalna in razkladalna mesta podjetij. Rešitve 

oziroma predloge rešitev moramo do najkasneje v nedeljo poslati na mail profesorju 

Menecingerju, da pregleda možne rešitve. Vsak študent naj do takrat razmisli o možnih rešitvah. 

Predlagal je, da se dobimo na naslednjem sestanku, ki bo v torek 29.8 ob 9.00 v zimskem vrtu, 

in se pogovorimo o možnih rešitvah.  

Mencinger je kot zaključek povedal, da je treba kot rezultat projekta izdelati poročilo, ki bo iz 

dveh delov. Prvi del bo vseboval predstavitev predlogov možnih rešitev, ki bodo zgolj pisno 

zapisane in obrazložene. V drugem delu poročila bodo predstavljene rešitve informacijskega 

sistema. Rešitve na področju informacijskega sistema bomo začeli bolj konkretno iskat in 

načrtovat 1. septembra.  Za to bodo zadolženi Maric Bogolin in prometniki (Vivien, Robert, 

Larisa in Tina). Za izbiro najprimernejše rešitve bomo izvedli multikriterijsko analizo. S 

pomočjo multikriterijske analize bomo ovrednotili možne variante in se na podlagi največje 

skupne ocene variante odločili za izvedbo najugodnejše variante.   

Iz strani Mencingerja smo bili opozorjeni tudi na to, da bo naslednji sestanek za projekt 4. 

septembra. Do takrat je potrebno oddati podpisane časovnice za vse mesece. Torej za mesec 

junij, julij in avgust. Obvezno! 

K3. točki: 

Študentje smo se dogovorili, kakšne zadolžitve ima kdo, ter kaj mora kdo pripraviti. Sanja  bo 

s pomočjo gradbenikov dodelala načrte in do nedelje 27.8. pripravila prvo rešitev. Vivien bo 

uredila zapisnike ter sestavila en skupen zapisnik  o dosedanjem delu (pregled dela). Urška bo 

zbrala podatke iz vseh zapisnikov o številu vozil ter jih primerjala s tistimi, ki smo jih dobili iz 

strani podjetja Isokon.  Maja bo skušala poiskati indikatorje ter uteži indikatorjev za izvedbo 

multikriterijske analize.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 12:00. 

 

Maribor, 24. avgust 2017    Zapisnik pripravila: Vivien Lorenčič 

 

 



 

 

Priloga 41 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

ZAPISNIK 

sestanka o projektu Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline,  

ki je potekal 29. avgusta 2017 v prostorih FGPA. 

Prisotni:  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

Sestanek se je začel ob 9:30. 

Vsebina srečanja:  

15. Uvod 

16. Pregled osnutkov možnih rešitev 

17. Admisnistratvne zadeve 

18. Diskusija 

K 1. točki:  

Uvodno besedo sestanka je podal vodja projekta dr. Matej Mencinger.  Izpostavil je ključne 

točke današnjega sestanka, to je, predstavitev idejnih rešitev. Stanislav Božičnik je predlagal, 

da kar pregledamo osnutke možnih rešitev, ki bi jih na koncu predstavili občinama Slovenske 

Konjice in Zreče.  

K 2. točki: 

Matic je povedal, da končno poročilo že pripravljamo in, da še iščemo možne rešitve. Za Zreče 

je bilo predstavljenih že kar nekaj rešitev, zato je predlagal, da se bolj intenzivno lotimo iskanja 

rešitev za območje Slovenskih Konjic. Kot rešitev je predlagal, da se iz obrtne cone odstranijo 

osebna vozila, ta pa bi parkirala na novo zgrajenem parkirišču pred vhodom v obrtno cono 

http://www.fgpa.um.si/
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx?idzap=16149


 

 

Isokon.  Seveda bi morali zemljišče pred obrtno cono Isokonom odkupiti. Kot drugo rešitev je 

navedel, da bi podjetje Isokon imelo svoj nov izhod preko mostu čez reko Dravinjo. Stanislav 

Božičnik je opomnil na to, da moramo vedeti koliko vozil (osebnih, tovornjakov in ostalih 

manjših dostavnih vozil) parkira v obrtni coni, da bi vedeli kako veliko parkirišče potrebujemo 

ter koliko parkirnih mest bi potrebovali za vozila. Ter tudi kakšen je obseg prometa, kakšni so 

prometni tokovi? Ali trenutne prometnice še vzdržijo takšno količino pometa? Vsekakor je 

mnenja, da je treba trenutni (edini) vhod, ki je hkrati tudi izhod, razbremeniti. Prav tako je treba 

urediti križišča znotraj obrtne cone ter na morebitnih drugih vhodih/izhodih. Opomnil je tudi 

na to, da je vozišče ob lesnem obratu zelo ozko.  Matic je povedal, da ima podjetje Isokon v 

interesu investirati v gradnjo mostu čez Dravinjo in, da bi želeli ta most koristiti le oni za 

njihove potrebe. Božičnik je poudaril, da je treba vsako možno rešitev, ki jo bomo predstavili, 

razložiti po točkah, predstaviti pozitivne in negativne plati rešitve, ter predpostaviti možne 

scenarije razvoja. Prav tako je mnenja, da so osebni avtomobili moteči v coni. Zato bi morali 

prešteti število označenih parkirnih mest za osebna vozila. Tako bi v cono vstopala takšna 

količina osebnih vozil kot je označenih parkirnih mest, ostala osebna vozila pa bi ostala pred 

rampo cone. Kot rešitev parkiranja osebnih vozil vidi v izgradnji  nadstropja na obstoječem 

parkirišču, tako bi pridobili večjo kapaciteto parkirnih mest za osebna vozila. Preučiti moramo 

kaj bi bilo boljše, ali se odkupi zemljišče pred obrtno cono in tam zgradi parkirišče, ali pa da 

izgradimo parkirno hišo v več nadstropjih. Matej Mencinger je opomnil na to, da moramo za 

vsako možno rešitev postaviti tudi kriterije za kasnejšo multikriterijsko analizo in vrednotenje 

variant. Ni nujno da bo vsaka rešitev imela iste kriterije vrednotenja. Med variante ne smemo 

pozabiti dodati morebitni rešitvi izgradnje avtocestnega počivališča pred izvozom Slovenske 

Konjice ter izgradnjo parkirišča pri izvozu iz AC, kjer bi zgradili večje parkirišče za tovorna 

vozila.  

Naša naslednja naloga je proučiti kakšne so kapacitete parkiranih prostorov, kakšen je obseg 

prometa in dinamika prometnih tokov. Ter poizvedeti kakšni so stroški morebitnih investicij. 

Predlagano je bilo, da se za nadaljnjo delo razdelimo v dve delovni skupini. In sicer, ena skupina 

se bo osredotočila na rešitve v Slovenskih Konjicah, druga pa na rešitve v Zrečah.  

K 3. točki: 

Matej Mencinger je opomnil na administrativne zadeve. Poudaril je, da je treba časovnice 

pravočasno izpolniti in oddati. Naslednji termin sestanka bo 4. septembra, dobili se bomo ob 

13.00 uri v zimskem vrtu. Do takrat je potrebno oddati podpisane in izpolnjene časovnice. 

Dogovorili smo se tu, da Občinam predstavimo končne predstavitve rešitev v četrtek 21. 

septembra v prostorih mestne občine Slovenske konjice.  

K 4. točki: 

Študentje smo naredili kratek pregled dela, ter razdelili zadolžitve za nadaljnjo delo vsakemu 

posamezniku.  

Sestanek je bil zaključen ob 12:30. 

 

Maribor, 29. avgust 2017    Zapisnik pripravila: Vivien Lorenčič 

 

 



 

 

Priloga 42 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

ZAPISNIK 

sestanka o projektu Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline, 

ki je potekal 6. 9. 2017 v prostorih FGPA 

 

Prisotni: 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

Sestanek se je začel ob 10:00. 

 

Vsebina srečanja: 

1. Informacijski sistem 

2. Pregled dosedanjega dela 

3. Načrt za nadaljne delo 

 

K 1. točki:  

Prišel je Domen Mongus iz FERI-ja, ki nam pomaga pri informacijskem sistemu. Predstavil je 

rešitve do katerih smo že prišli študenti in tiste, ki jih uporabljajo drugod. Skupaj z vsemi 

prisotnimi smo šli skozi celoten proces katerega glavni del je informacijski sistem in se ob 

vsaki točki vprašali, kakšne so možnosti.  

 

K 2. točki:  

Pregledali smo dosedanje delo študentov v obliki predstavitve, ki jo je pripravila Sanja Plantak, 

predstavil pa Matic Bogolin. Bolj podrobno je predstavil variante prometnih tokov skozi 

Slovenske Konjice. Pri grafičnih predstavitvah variant vhodov in izhodov iz poslopja je Matej 

Mencinger predlagal, da podamo pri končni izbiri variant posebej še za nekaj glavnih podjetij 

http://www.fgpa.um.si/
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx?idzap=16149


 

 

grafično rešitev, ki bo veljala samo za njih. Matic je naredil še glavni pregled nad tem kako bi 

naj zgledla celotna predstavitev, mentorji pa so povedali kaj naj se še popravi, dodela in doda. 

Za drug del predstavitve, Zreče, je Matic na kratko predstavil variante in načrte ter grafične 

rešitve. Ker za Zreče še ni toliko dopolnjeno kot Slovenske Konjice, bomo celotno in podrobno 

predstavitev imeli na naslednjem sestanku. 

 

K 3. točki: 

Ponovno imamo sestanek 18. 9., do takrat pa naj bi bilo vso delo študentov dokončano, zbrano 

skupaj in pripravljeno za predstavitev. Na sestanek, predlagan 21. 9., kjer bomo rešitve 

predstavili tudi ostalim, moramo povabiti poleg občin Zreče in Slovenske Konjice še podjetja, 

katerih se projekt zadeva. Študentje smo se dogovorili, kakšne zadolžitve ima kdo, ter kaj mora 

kdo pripraviti.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 13:00. 

 

Maribor, 6. September 2017      Zapisnik pripravila: Urška Červan



 

 

Priloga 43 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

ZAPISNIK 

sestanka o projektu Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline, 

ki je potekal 4. 9. 2017 v prostorih FGPA 

 

Prisotni: 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

 

Sestanek se je začel ob 13:00. 

 

Vsebina srečanja: 

1. Informacijski sistem 

2. Pregled dosedanjega dela 

3. Načrt za nadaljnje delo 

 

K 1. točki:  

Prišel je Domen Mongus iz FERI-ja. Predstavili smo mu problem glede komunikacije med 

vozniki tovornih vozil in podjetji. Predstavil nam je idejo komunikacijskega sistema, ki je 

sofinanciran z 50000€ oziroma 45% vrednosti investicije. Določili smo skupino, ki bo skupaj 

s profesorjem Mongusom poiskala najprimernejši komunikacijski sistem.  

 

K 2. točki:  

Pregledali smo dosedanje delo študentov v obliki predstavitve, ki jo je pripravila Sanja Plantak, 

predstavil pa Matic Bogolin. Bolj podrobno je predstavil variante prometnih tokov skozi 

Slovenske Konjice. Odločili smo se, da bomo vse variante rešitev tudi ovrednotili po različnih 

kriterijih. Matic je naredil še glavni pregled nad tem kako bi naj zgledala celotna predstavitev, 

http://www.fgpa.um.si/
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx?idzap=16149


 

 

mentorji pa so povedali kaj naj se še popravi, dodela in doda. Za drug del predstavitve, Zreče, 

je Matic na kratko predstavil variante in načrte ter grafične rešitve, ki jih še bomo vrisali v 

načrt. Ker za Zreče še ni toliko dopolnjeno kot Slovenske Konjice. Določili smo se, da bomo 

v četrtek 7.9.2017 ob 10.00 naredili tudi kratko predstavitev za vodilne člane občine Slovenske 

Konjice in Zreče.   

 

K 3. točki: 

Potrebno je vrisati vse variante rešitev v Zrečah in ovrednotiti rešitve tako v Zrečah kot tudi v 

Slovenskih Konjicah. Vse rešitve, ki vključujejo krožna križišča je potrebno zamenjati za 

navadna križišča. Razdeliti si moramo prezentacijo. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 15:00. 

 

Maribor, 4. September 2017          Zapisnik pripravila: Alex Želj



 

 

Priloga 44 

PROJEKT: Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

 

ZAPISNIK 

sestanka o projektu Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline,  

ki je potekal 18. septembra 2017 v prostorih FGPA. 

Prisotni:  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

dr. Stanislav Božičnik, pedagoški mentor 

dr. Matej Mencinger, pedagoški mentor 

Tomislav Letnik, pedagoški mentor 

dr. Iztok Peruš, pedagoški mentor 

dr. Domen Mongus, pedagoški mentor  

Študentje:  

Urška Červan, 1. Letnik UNG, FGPA UM  

Vivien Lorenčič, 2. Letnik MAG PI, FGPA UM 

Matic Bogolin, 3. Letnik UN ARH, FGPA UM 

Sanja Plantak, 1. Letnik MAG ARH, FGPA UM 

Magdalena Sovič, 2 letnik MAG  MAT-FIZ, FNM UM 

Vogrin Gašper, 1. Letnik UNG, FGPA UM 

Robert Koletnik, 2. letnik VS PI, FGPA UM 

Larisa Vidrač, 1. letnik VS PI, FGPA UM 

Tina Šklebek Kamenik, 1. Letnik VS PI, FGPA UM 

Alex Želj, 2. letnik UN G, FGPA UM 

Občina Slovenske Konjice: 

 Andraž Mlaker, Oddelek za okolje, prostor in promet 

Občina Zreče: 

 Simona Črešnar, Svetovalka za cestno gospodarstvo 

Štefan Posilovič, Vodja GJS in prostor 

 

Sestanek se je začel ob 10:00. 

Vsebina srečanja:  

C. Uvod 

D. Pregled končnega poročila za Slovenske Konjice 

E. Pregled končnega poročila za Zreče 

F. Diskusija 

G. Administrativna dela 

 

 

http://www.fgpa.um.si/
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx?idzap=16149


 

 

 

 

K 1. točki:  

Uvodno besedo sestanka je podal vodja projekta dr. Matej Mencinger. Izpostavil je ključne 

točke današnje delavnice. Na hitro opisal naše dosedanje delo in predlagal način dela na 

današnji delavnici.  

K 2. točki: 

Besedo je prevzel Matic Bogolin. Prinesel je natisnjena dva izvoda končne mape in najprej 

predstavil problematiko Slovenskih Konjic. Natančno je opisal vse načrte v mapi. Povedal je, 

katera podjetja smo znotraj Konus podrobneje analizirali. Andraž Mlaker je podal popravke 

glede podjetji znotraj Konusa. Prešli smo na možne rešitve, ki smo jih opisali v končni mapi. 

Andraž Mlaker je izpostavil problem glede lastništva parkirišča pred Konusom. Problem smo 

hitro razrešili s pomočjo PIS. Matic Bogolin je na hitro opisal vse rešitve, pri čemer ga je 

dopolnjeval Andraž Mlaker. Po našem mnenju, najboljšo rešitev, je pojasnil nekoliko bolj 

natančno. Odprla se je diskusija glede prostorske stiske znotraj Konus. Andraž Mlaker je bil 

skeptičen, če bodo imeli tovornjaki dovolj prostora, da Konus zapustijo na mestu, ki smo ga mi 

predvideli za izhod.  

K 3. točki: 

Podobno kot je Matic Bogolin predstavil Slovenske Konjice, je tudi Zreče. Opisal je obstoječe 

stanje, pokazal kritične točke in predstavil parkirna mesta. Povedal je vse možne rešitve, ki smo 

jih predvideli za cono 1 in za cono 2. Štefan Posilovič je povedal, da so velik problem stanovalci 

v bližini cone 2. Ti se namreč pritožujejo nad hrupom in tovornim prometom, ki se sedaj vrši 

mimo njihovih hiš. Opiše nam možne rešitve, ki so jih predvideli oni sami. Skupaj s Simono 

Črešnar priznata, da so tudi oni daleč od realne rešitve, saj je še veliko zapletov. Povedala sta, 

da so razmišljali o delnem zaprtju ceste pri kovačiji in izgradnji nove. Pa se tu pojavi vprašanje, 

ali je to dobro, zaradi gostega prometa na Roglo. Sedaj imajo namreč dve vzporedni cesti, ki 

razredčita promet. Štefan Poslilovič pove, da dolgoročno želijo zmanjšati parkirna mesta in 

povečati uporabo javnega prometa.  

K4. točki: 

Z gosti smo diskutirali glede četrtkove predstavitve. Pomenili smo se, kje bo in kako bo 

potekala. Matic Bogolin jih je prosil, da povedo mnenje, kaj predstaviti in kaj ne. Pogovorili 

smo se, ali odpremo konec predstavitve še diskusijo ali ne. Andraž Mlaker bo še enkrat pozval 

podjetja naj pridejo. 

K 5. točki:   

Ko so se gostje iz obeh občin poslovili, sta Matej Mencinger in Tomislav Letnik povedala, kaj 

nas še čaka. Matic Bogolin je zadolžen za predstavitev, ki mu jo bosta osnovala Matej 

Mencinger in Tomislav Letnik. Povesta mu, na kakšen način naj bi to izpeljali.  

Sestanek je bil zaključen ob 13:00. 

Maribor, 18. september 2017   Zapisnik pripravila: Magdalena Sovič 

 

 

 


