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PREDGOVOR
Pričujoče delo je nastalo ob spoznavanju in spremljanju razvoja prometa na domačih tleh, pa
tudi v mednarodnem merilu. Prav tako pa je to delo potrebno za študente višjih šol, kjer se
izvaja program višješolskega izobraževanja, smer logistično inženirstvo. Do danes obstajata
dva univerzitetna učbenika s tega področja, ki sta lahko za študij na višji stopnji dobrodošla
kot dopolnitev. Razen tega pa je to delo nastajalo v času predavanj študentom na višjem
šolstvu in ob spoznanju, da je potrebno študentom na višjem nivoju podati snov, ki je za
njihovo strokovnost najprimernejša in potrebna. Spremljanje razvoja prometa v R Sloveniji je
pokazalo, da se promet razvija z veliko hitrostjo zaradi potrebe gospodarstva po lastnem
razvoju. Tako nastajajo različne usmeritve, ki omogočajo razvoj vseh prometnih podsistemov.
Ker pa prometni sistem predstavlja homogeno celoto, sestavljeno iz različnih elementov, je
potrebno, da se prometni sistem in njegovi podsistemi opredelijo kot interdisciplinarni
sistemi. Za takšno opredelitev je pa potrebno, da se promet opredeli kot sistem in ga v celoti
tudi tako obravnavamo.
Delo je namenjeno kot študijsko gradivo študentom višjih strokovnih šol študijskega
programa logistično inženirstvo, ravno tako pa tudi drugim strokovnjakom, ki se pri svojem
delu ukvarjajo s problemi, ki jih lahko rešimo z uporabo in s poznavanjem teorije prometnih
sistemov. Pri nastajanju dela so mi zelo pomagala nova spoznanja v prometu, prav tako pa
kolegi doma in v tujini s številnimi razpravami, z izmenjavo mnenj in stališč.
Z izdajo tega učbenika želim poudariti uporabo teorije sistemov. Še danes ni skorajda ničesar
nespremenljivega niti enostavnega. Realni sistemi, kot je sistem logistike, so zelo kompleksni
in zapleteni. Sestavljeni so iz različnih podsistemov, ki tvorijo celovito delovanje osnovnega
sistema. V njih nastopajo različni tehnični, tehnološki in kakovostni dejavniki, ki omogočajo
potek determinističnih in stohastičnih procesov. Zato jih pogosto ni možno proučevati v njihovi
resnični obliki. V takih primerih si pomagamo tako, da resničnemu sistemu priredimo primeren
model reševanja problema, če želimo sistem spremeniti zaradi izboljšanja njegove kakovosti.
To pa tudi pomeni, da je potrebno še nadalje opravljati raziskave in dopolnjevati to študijsko
gradivo, kar je velik izziv tudi bodočim študentom te stroke. V tem boste uživali in ugotavljali
moč razumevanja in uporabe teorije logističnih sistemov v praksi. Nič ni takega, česar se ne
da narediti, in tudi vi boste zmogli.
Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali pri ustvarjanju učbenika, in se zavedam, da to delo še ne
predstavlja dokončne podobe teorije logističnih sistemov, saj je ni mogoče dokončati, ker
sama teorija sistemov tega ne dopušča. Z veseljem bom sprejel tvorne pripombe in predloge,
ki bodo omogočili nadgradnjo tega dela.
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UVOD V RAZMIŠLJANJE

V tem poglavju boste spoznali:










Logistične sisteme in razvoj teorije sistemov.
Pomen teorije logističnih sistemov.
Uporabo teorije logističnih sistemov v praksi.
Vlogo logističnih sistemov.
Definicijo sistema in njeno opredelitev.
Sistemsko razmišljanje o logističnih sistemih.
Nastanek splošne teorije sistemov.
Vrste sistemov.
Strukturo logističnih sistemov.

Ob koncu poglavja boste razumeli:







spremembo teorije sistemov skozi čas,
položaj in uporabnost teorije logističnih sistemov v logistiki,
pomen uporabe logističnih sistemov v praksi,
prednosti sistemskega razmišljanja pri reševanji logističnih problemov,
kako določamo vrste sistemov in na osnovi katerih parametrov,
kako deluje struktura logističnega sistema.

UVOD V POGLAVJE
V praksi v svetu in tudi pri nas še vedno srečujemo večjo skrb za proizvodnjo in menjavo kot
za tokove tovora. Tako so tokovi največkrat organizirani le kot neizbežna dopolnilna
dejavnost, ki ni vedno tako učinkovita in uspešna, kot bi mogla biti (Oblak, 1988, 11). Jedro
problema je torej, kako učinkovito in uspešno organizirati prevozne procese. Z našega vidika
obravnave pa odpiramo problem uporabe teorije logističnih sistemov za učinkovito in uspešno
organiziranje prevoznih procesov.
Odgovor za boljše reševanje problemov je potrebno iskati v razvijajoči se vedi, to je v
poslovni logistiki in v njenem okviru v logističnih sistemih in uporabi njenih izsledkov v
praksi. Logistični sistem je enovit sistem in s tem omogoča delovanje drugih sistemov, ki so
povezani po vertikali ali horizontali s logističnim sistemom. Logistični sistem se lahko
pojmuje kot veda in kot dejavnost, s katero obvladujemo fizični pretok tovora, energije,
potnikov, informacij itd. S tem rešujemo probleme prostorske in časovne neenakomernosti
med njihovim pridobivanjem in porabo.
Iz osnovne definicije je možno zaključiti, da je nastali problem v nenehnem spreminjanju
zaradi objektivnih okoliščin življenja in zato človek vpliva na spreminjanje prometa, samega
3
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sebe, drugih ljudi, okoliščin svojega življenja in na stil razmišljanja. Z njim poskuša
opazovati, dojemati in obvladovati vse, kar se dogaja v prometnem sistemu in v njegovi
okolici. Kajti logistični sistem je sestavljen iz različnih dejavnosti in zaradi tega ga
pojmujemo kot interdisciplinarni sistem. Teorija sistema pa omogoča širše pojmovanje in s
tem reševanje nastalih problemov, ki jih ni moč rešiti na običajen način.
Povzeto po avtorju Oblaku, H. (1998) je osnova za logistični sistem sistemsko teoretični
način opazovanja in reševanja logističnih problemov ali krajše, sistemsko razmišljanje.
Sistemsko razmišljanje je bilo povzeto od biologov tudi v druge vede in s tem tudi v tehnično
in ekonomsko vedo. Soodvisnosti elementov določenega sistema se lahko načelno
obravnavajo kot odnosi input-output, s katerimi se vzpostavi struktura odnosov npr. tudi
prometnega sistema. Sistemsko razmišljanje omogoča spoznavanje soodvisnosti med elementi
obravnavanega pojava, vzetega z nekega izbranega vidika ali sistema vidikov. To pokaže
lastnosti, ki bi jih brez tega načina razmišljanja spoznali le težko ali pa sploh ne. Pomanjkanje
sistemskega razmišljanja je bilo dolgo časa in še je ponekod razlog, da logističnih sistemov
nismo celostno opazovali in pri tem celostno zajeli odnosov med njihovimi posameznimi
elementi. Odločitve v zvezi s posameznimi elementi poslovne logistike, npr. prometnim
sistemom, se opazujejo z vidika njegovega prispevka k storitvi celostnega pojava – sistema
poslovne logistike. Neupoštevanje tega vidika lahko pripelje do napačnih odločitev. Izolirana
odločitev o menjavi z enega na drugo transportno sredstvo z različnimi tehničnimi lastnostmi
ali pa s transportno hitrostjo lahko npr. povzroči nepredvidljivo in dražje pakiranje ali pa
povzroči občutno zvišanje stroškov zalog.
Sistemsko razmišljanje odkriva vzajemnost med določenimi elementi sistema, saj
pogojujejo upoštevanje sprememb v enem logističnem podsistemu s spremembami
oz. posledicami v drugih logističnih podsistemih.

Logistične odločitve torej zahtevajo izgradnjo logističnih sistemov in potek logističnih
procesov s sistemskim razmišljanjem pri uporabi resursov ob določeni zasnovi procesnih
prežetosti (interdepedenca, dialektika), ki preprečujejo odročne rešitve in zasledujejo
optimalne celostne rešitve logističnih problemov. To velja tudi za prometni sistem, ki je
sestavni del in s tem podsistem poslovne logistike. Sistemsko razmišljanje torej omogoča
vključevanje učinkov ozkih grl in sinergijskih učinkov v sprejemanje odločitev. Ozko
povezano s sistemskim razmišljanjem je celostno razmišljanje o stroških, servisiranju in
izvajanju storitev v določenem času.
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1.1

DEFINICIJA SISTEMA IN OPREDELITEV

Povzeto po avtorju M. Muleju (1994) ima sistem kot pojem 15 skupnih definicij vsebine.
Med drugim ga uporablja teorija sistemov, veda o spoznavanju in upravljanju zapletenih
pojavov, ki jih obravnava zlasti z vidika lastnosti, ki jih ima celota, ne da bi jih imeli
njeni deli vsak zase.
Torej je njen poudarek zlasti na posledicah medsebojnih odnosov in vplivov med deli. Razlog
za to so težave, ki jih je človeštvo doživljalo in jih še vedno doživlja, kadar in ker se
specializira vsakdo izmed nas (pre)ozko, saj kot posameznik niti ne more biti celovit niti
dovolj vedeti o čemer koli, za kar se ne specializira. Vedno in tudi tukaj pomeni pojem sistem,
s formalno matematičnega vidika gledano, neko zaokroženo celoto, ki je običajno zapletena
ali celo zelo zapletena. Je hkrati del neke večje celote (promet npr. vsega gospodarstva,
družbe, narave, tehnično-tehnološke in druge ustvarjalnosti itd.) in sestavljen iz manjših celot
(npr. delov prometa). Taka celota ima lastnosti, ki jih vsak njen del sam zase nima, ker
nastajajo iz medsebojnih vplivov med deli (npr. vlak ima drugačne lastnosti kot vsak vagon
zase, podobno ladja, druga vozila, človeško ali drugo telo, človeška ali druga skupina itd.). Z
vsebinskega vidika pa je bistveno, da se lahko matematična formalna definicija sistema uvede
za isti obravnavani pojav tudi z mnogih različnih vidikov in kljub različnim vsebinam v
vsakem primeru velja (npr. vlak z vidika potnikov, z vidika voznega osebja, z vidika
tehničnega stanja vozil, prog, signalizacije, z vidika vremena, z vidika kalkulacije, z vidika
financiranja, z vidika pravnih odnosov – pogodbenih, delovnih, komercialnih, finančnih
predpisov in navad, z vidika energetike, ekologije itd.).
Očitno je torej sistem hkrati, ko je matematično formalno neka zaokrožena celota, vsebinsko
samo ena od mnogih možnih enostranskih miselnih slik o obravnavanem pojavu (tako npr.
promet kot del gospodarskega in osebnega življenja, in to z vidika tehnologije, tj. izvedbe
prometnih tokov). Torej se ta učni pripomoček specializira na promet z vidika tehnologij,
značilnih za osnovne vrste prometa, in zato ima tak naslov. Teorijo sistemov uporablja kot
metodo, da bi dosegli kar se da celovit razmislek znotraj vidika, opredeljenega v naslovu.
Zastavljen problem pokaže, kako naj obravnavamo okoliščine in dejavnike oblikovanja
logističnega sistema s sistemi, ki sodelujejo kot povezovalni dejavniki, s poudarkom na
tehničnih, tehnoloških, ekonomskih, pravnih vidikih in vidikih organiziranosti. Pri tem je
potrebno ožje opredeliti zastavljeno nalogo:
•
•

opredeliti logistični sistem z vidika strukture sistema in njegovih posameznih
elementov,
proučevati notranje delovanje logističnega sistema in delovanje z okoljem.

Dokazati želimo soodvisnost in tudi enakovrednost logističnega sistema z drugimi poslovnimi
sistemskimi funkcijami v gospodarstvu in njihovih organizacijah, kar vpliva na njihovo
vsebino, politiko in organiziranost.
5
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V pričujočem delu izhajamo iz naslednjih trditev:
1. Logistični sistem je veda in praktična dejavnost, ki se ukvarja s proučevanjem in z
reševanjem problemov časovne in prostorske neenakomernosti premeščanja tovora,
potnikov, energije, vesti, vrednostnih papirjev itd. Dejavnost logističnega sistema je
torej celostno in vzajemno upravljanje, vodenje ter opravljanja storitev zunanjega in
notranjega transporta. Oblike organiziranosti so različne, če upoštevamo spoznanja,
da je prometni sistem za druga področja poslovanja spremljajoč in zato podpirajoč
sistem glede spreminjanja nahajanja dejavnikov v poslovnem procesu podjetij.
2. V logističnem sistemu obstajajo različni logistični podsistemi, katerih temeljna
dejavnost je opravljanje posameznih prometnih storitev na določen način. S
povezovanjem posameznih prometnih podsistemov ustvarjamo celovit tehnološki
proces in s tem omogočamo povezovanje z drugimi neprometnimi dejavnostmi, kot
so: industrija, trgovina in druge.
3. Optimiranje logističnega sistema je treba obravnavati kot problem celostnega
odločitvenega obnašanja vseh udeležencev v prometnem sistemu, tj. podsistemov.
Prometni sistem zato vedno obravnavamo z več nosilci odločanja, kar omogoča
nadgradnjo sistema v integralni sistem.
4. Bistvene značilnosti logističnega sistema izhajajo iz njegove dejavnosti in iz
odnosov z njegovimi uporabniki storitev.
5. Da bi dosegali optimum, je treba oblikovati prometno politiko in vzpostaviti
ustrezno organiziranost funkcij prometnega sistema, nadzirati njihove aktivnosti in
uravnavati ter vzpostaviti takšno medsebojno delovanje, ki bo ustrezalo tudi
uporabnikom prometnih storitev.
6. Za izvajanje logističnih storitev so prevladujoči in zato odločilni parametri:
transportna enota, medsebojno povezovanje, integracije, celovitost sistema, znanje,
storitve, frekvenca transporta, pravna ureditev, oprema in infrastruktura.

1.2

NASTANEK SPLOŠNE TEORIJE SISTEMOV

Leta 1937 je ameriški biolog madžarskega rodu Ludwig von Bertalanffy predaval na
seminarju filozofije v Chicagu. Na tem predavanju je prvič v zgodovini izrazil potrebo po
ustvarjanju neke splošne teorije, ki bi jo lahko uporabljali za vse zapletene pojave, imenovane
»sistem«. Vendar ideja ni naletela na plodna tla. Po drugi svetovni vojni, ko je razvoj znanosti
hitro napredoval, je von Bertalanffy ponovno predstavil idejo o splošni teoriji sistemov.
Znanstveniki po vem svetu so bili presenečeni nad ugotovitvami in idejami, tako da so 1954.
leta ustanovili Društvo za splošno teorijo sistemov in kasneje Društvo za splošno raziskavo
sistemov.
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Ukvarjali so se predvsem z razvojem teoretičnih sistemov, ki bi se lahko uporabljali na vseh
znanstvenih področjih. Prav tako so raziskali posamezne zakonitosti in modele na različnih
znanstvenih področjih z namenom, da se omogoči koristna uporaba. Na osnovi teh raziskav so
opravili simulacije teoretičnih modelov na področjih, ki niso bila raziskana.

V nadaljnjih desetletjih so se pojavila različna mnenja o reševanju posameznih problemov
sistema. Različna mnenja in uporabe metod za reševanje sistemskih problemov so se pojavila
zaradi njihove večje ali manjše uporabnosti. Novejši pristopi pa izhajajo iz osnovnih postavk,
ki uporabljajo iste modele in se medsebojno dopolnjujejo.
Številni teoretiki menijo, da teorija sistemov ni dovolj splošna za uporabo reševanja
konkretnih sistemskih problemov. Vendar je glavni prispevek teorije sistemov v osnutku
reševanja sistemskih problemov. To se pokaže predvsem pri reševanju sistemskih vprašanj v
prometu. Na osnovi teh temeljev je omogočen razvoj številnih teorij in metod, ki jih
uporabljamo pri reševanju problemov v prometu.
Splošna teorija sistemov predstavlja na področju znanstvene metodologije nov pristop k
reševanju naravnih in družbenih problemov. Svoje ideje avtor utemeljuje na dva načina.
•

•

Prvi: da so vsi problemi današnjega sveta – problemi dinamičnega povezovanja
posameznih delov sistema. Poudarek je na tistih delih sistema, ki se raziskujejo za
dosego določenega cilja. To povezovanje ima velik pomen za ekonomijo in promet.
Ekonomija in promet sta tesno povezana sistema in njuno povezovanje je nujno.
Splošna teorija sistemov je osnova, ki omogoča, da se odkrijejo načela, principi in
razvoj povezovanja posameznih prometnih podsistemov. Na osnovi tega so se
pojavile različne sistemske teorije kot poskus, da se izdelajo znanstvena načela,
principi in metode raziskav, ki bi pomagale razrešiti dinamični sistem in njegovo
povezovanje.
Drugi: prispevek avtorja Splošne teorije sistemov se kaže predvsem pri definiranju
odprtih in zaprtih sistemov. To je pomembno predvsem pri definiranju družbenih
pojavov kot sistemov. Avtor poudari zaprte sisteme, ki jih definira kot sisteme, ki
niso povezani s svojim okoljem. Sistem, ki dovoljuje izmenjavo informacij oziroma
ima neko stopnjo povezovanje z okoljem, avtor imenuje odprti sistem. Avtorjeva
ugotovitev je, da zaprti sistemi ne obstajajo, ker za sistem, ki nima povezovanja z
okoljem, znanost ne more dobiti informacij o njegovem delovanju in zaradi tega
sistem ne more sprejemati in spreminjati informacij v svoji strukturi.

Na osnovi teh dveh ugotovitev je prišlo do znanstvenih raziskav v smeri iskanja pravilnih
spoznanj in rešitev. Proces povezovanja dosežkov predstavlja novo rešitev, v kateri se
središče interesov pojavlja s splošno analizo kot kakovost, ki jo sistem kot celota vsebuje,
posamični deli pa ne. Celotnih sistemov se ne more razčleniti in določiti v posamezne dele.
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Sistem kot celota postane pomemben za raziskavo statističnega ravnovesja med posameznimi
deli sistema in sistema z okoljem.
Prispevek znanosti k teoriji sistemov je imel posledice v pristopu k raziskavam družbenih
znanosti. Družbene znanosti imajo svojo strukturo dogodkov, ki predstavljajo proces
organizacijskega sistema. Te sisteme je zgradil človek zaradi svojih potreb in v to strukturo
sistemov spada tudi prometni sistem. Na ta način prometni sistem ne more dobiti oznake
»dokončni sistem«, ker ljudje težijo k višjemu nivoju organiziranosti sistema zaradi lastnih
potreb.

Povzeto po avtorju Muleju (1994) je teorija sistemov nastala in se uveljavila, ko je človeštvo
spoznalo, da ne more več obvladovati zelo zapletene sodobne stvarnosti, ker je analiza po
znanstvenih metodah preozko usmerjena in omejena na posamezne vidike obravnavanja sveta,
pač pa v skladu s specializacijo znanstvenih ved (strok), poklicev.

Prav tako, povzeto po avtorju, Mulej (1994) ugotavlja, da ima teorija sistemov formalne
skupne osnove v opredelitvi pojma sistem, ki predstavlja zapleteno celoto, sestavljeno iz
množice sestavin in množice povezav med njimi, zaradi katerih ima kot celota lastnosti, ki jih
posamezne sestavine nimajo. Zato obstaja toliko različnih vsebin pojma sistem, kolikor je
izbranih vidikov obravnavanja. Razlog obstajanja teorije sistemov je, da se ne bi preveč
omejevali na posamezne vidike, saj se s tem ne dosežeta celovitost in poglobljenost, ki ju
omogoča medstrokovno ustvarjalno sodelovanje in kot smisel in razlog obstajanja teorije
sistemov kot vede o poznavanju, razumevanju in obvladovanju zapletenih pojavov.

Spletni naslovi nekaterih izobraževalnih inštitucij za logistiko:
Višja prometna šola Maribor: http://www.vpsmb.net/
Fakulteta za logistiko Celje: http://fl.uni–mb.si/
Fakulteta za pomorstvo in promet Piran: http://www.fpp.uni–lj.si/
UM – Fakulteta za gradbeništvo (izvaja program promet): http://kamen.uni-mb.si/

1.2.1 Pojem sistema
Sistem je splošni pojem, ki je obravnavan kot teorija delovanja sistema. Avtorji različno
razlagajo sistem kot celoto. Ne glede na to lahko vse različne razlage strnemo v enotno
definicijo.
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Definicija sistema se glasi:

«Sistem je celota, ki je sestavljena iz posameznih delov in vsak posamezni del je usmerjen, da
ustvarja nek določen cilj«.

Iz te definicije sklepamo, da mora vsak posamezni del delovati v skladu z načeli sistema kot
celote. Ta trditev daje možnost, da lahko vsak posamezni del ali podsistem obravnavamo
ločeno od celote in to predstavlja nov sistem.
Pomen sistema kot pojma se je pojavil s pojavom kibernetike, »znanosti o zakonitosti
upravljanja v enovitih dinamičnih sistemih«. To pomeni, da je sistem sestavljen iz enostavnih
delov in komponent, ki imajo določene lastnosti atributov, ki so med seboj povezani.
Komponente so deli sistema, atributi so lastnosti sistema, relacija pa povezuje posamezne dele
sistema.
Ker so komponente osnova za obstoj in definiranje sistema, morajo imeti sistemi najmanj dve
komponenti. Veliki sistemi so sestavljeni iz večjega števila komponent, ki jih imenujemo
podsistemi. V te velike sisteme s podsistemi spada tudi prometni sistem. Prometni podsistemi
so povezani v celoto zaradi integracije posameznih ciljev, ki jih ima sistem kot celota.
Na sliki številka 1 prikazujemo komponente v obliki nepovezanih krogov, ki predstavljajo
podsisteme, to je nepovezan sistem. Komponente ali podsistemi ne predstavljajo v tem
primeru sistema.

Slika 1: Nepovezan sistem
Vir: Lasten
Na sliki številka 2 so podsistemi, ki so med seboj povezani in predstavljajo celoto. Vsak
podsistem ima določeno nalogo v funkciji sistema kot celote. Prav tako pa lahko vsak
podsistem analiziramo kot samostojen sistem z določenimi nalogami, ki izhajajo iz sistema.
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Slika 2: Povezan sistem
Vir: Lasten
Učinek vsakega elementa je odvisen od njegove naloge v sistemu, učinek sistema pa je
odvisen od delovanja vsakega elementa.
Delitev sistema na podsisteme, na komponente, te pa na manjše dele, nam pove, da lahko vsak
posamezni del obravnavamo kot relativno samostojni sistem. Razen komponent posameznih
delov sistema sta za definicije sistema pomembni še lastnost in relacija sistema. Lastnost
direktno vpliva na stanje in delovanje sistema, relacija pa povezuje posamezne dele sistema v
celoto. Na osnovi tega lahko sistem prikažemo z matematičnim izrazom:
S = { E, a, r }
S – sistem,
E – vsota elementov E do En pri pogoju, da je E ≥ 2,
a – atributi, lastnosti sistema,
r – relacija, zveza med elementi sistema.

1.2.2 Vrste sistemov
Poznamo več vrst sistemov. Razlikujejo se po velikosti, številu komponent, vrstah in po
načinu povezovanja komponent v sistem. Iz tega razloga lahko sisteme delimo na več
načinov:
•
•
•
•
•

abstraktni in realni,
determinirani in stohastični,
statični in dinamični,
odprti in zaprti sistemi
itd.

Abstraktni sistem predstavlja teorijo, ki izhaja iz formalnih objektov in temelji na
predpostavkah množice določenih formalnih objektov. Prav tako pa abstrakni sistem temelji
na množici elementov transformacij, množici pravil, s katerimi se formirajo elementi množice
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transformacij, in množici, ki opisuje formalne objekte in je uporabna za ustvarjanje novih
objektov.

Realni sistem predstavlja nek stvarni objekt in je sestavljen iz konkretnih elementov.

Poznamo dve skupini realnih sistemov:
•
•

naravni in
umetni.

Naravni sistem nastane in deluje brez vpliva ljudi. To pomeni, da ga ustvari naravni pojav, ki
deluje zaradi ravnovesja med posameznimi sistemi. Umetne sisteme ustvarjajo ljudje za svoje
potrebe in z določenimi cilji. V umetne sisteme spadajo vsi tehnični, ekonomski in tudi
prometni sistem.
Pomembnost realnega sistema je v povezovanju posameznih delov in pojavov v okolju, ki
predstavljajo naravne zakonitosti. Naravne zakonitosti se pojavljajo v določenih časovnih
obdobjih. Menjava posameznih objektov v strukturi sistema se opravi samo takrat, kadar
naravna zakonitost to dopušča. Iz tega razloga je pomembna zakonitost realnega sistema –
delovanje sistema v času. Njegove spremembe se lahko opravijo samo v nekem časovnem
intervalu. Spremembe, ki se pojavljajo, predstavljajo vpliv okolja in naravnih zakonitosti na
realni sistem.
V praksi so najpogostejši kombinirani sistemi, ki so sestavljeni iz realnih in abstraktnih
podsistemov.

Determinirani in stohastični sistemi
Obe skupini sistemov se delita na enostavne, sestavljene in kompleksne sisteme.

Determiniran (določen) sistem je takšen, pri katerem lahko njegovo delovanje predvidimo
vnaprej. Možnost predvidevanja temelji na spoznavanju njegove strukture, predhodnega
delovanja itd.

V to skupino sistemov spadajo vsi mehanski, fizikalni in kemijski sistemi.
Popolnoma določenih sistemov ni, ker njihov obstoj in delovanje ne bi bila skladna z
naravnimi zakonitostmi. Znanost pozna dve teoriji določenih sistemov: prva pravi, da
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določeni sistemi ne obstajajo. Lahko bi govorili o zaprtih sistemih, ki so vnaprej določeni in
ne dovolijo spreminjanja v sistemu. Druga teorija govori, da so vsi sistemi v naravi določeni
in da so slučajni procesi, ki se pojavijo kot matematične predpostavke, uvedeni za analizo
podsistemov.
Stohastični (verjetni) sistem je tisti, pri katerem njegovega delovanja ne moremo točno
predvideti.

Vzroka sta:
•
•

da je dani sistem pod vplivom okolja, ki je stohastično obeleženo;
da se notranji elementi sistema spreminjajo zaradi neznanih vzrokov, za katere se
predpostavlja, da so stohastični.

V skupino stohastičnih sistemov se uvrščajo vsi organizacijski sistemi, med katere spada tudi
poslovni sistem. Na njegovo delovanje vplivajo tudi tiste predpostavke, ki imajo predznak
verjetnosti. Potrebno je poudariti, da je stohastičnost posledica naše neinformiranosti o
lastnostih sistema.
Determinirane in stohastične sisteme delimo glede na njihovo strukturo na:
•
•
•

enostavne,
sestavljene in
kompleksne sisteme.

Enostavni sistemi so sestavljeni tako, da njihova struktura ni homogena. To pomeni, da so
sestavljeni iz manjšega števila podsistemov. Najenostavnejši sistemi so elementarni.
Predstavljajo povezovanje z okoljem in vsebujejo dva elementa za delovanje sistema.
Sestavljeni sistemi imajo večje število podsistemov, ki omogočajo delovanje sistema. Vsi
podsistemi so med seboj povezani s posameznimi relacijami, ki jih določa sistem. V to
skupino spadajo vsi tehnični sistemi.
Kompleksni sistemi so sestavljeni iz velikega števila podsistemov, ki so med seboj povezani s
posameznimi relacijami. Struktura podsistema se ne more točno določiti zaradi nenehnega
spreminjanja posameznih delov podsistema, ki menjajo svoj položaj glede na cilj. Zaradi tega
se njihovo delovanje pojmuje kot stohastično.
Za delovanje sestavljenih in kompleksnih sistemov ni točno določenih pravil.
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Statični in dinamični sistemi
Zaradi raziskovanja sistemov je prišlo do delitve sistemov, ki se uporabljajo kot osnova za
delovanje posameznih sistemov glede na njihovo strukturo. Tako poznamo dva sistema, ki sta
sestavni del posameznih večjih sistemov in delujeta v skladu s svojimi zakonitostmi. To sta:
•
•

statični in
dinamični sistem.

Statični sistem je predstavljen kot stalen sistem, ki ne spreminja svoje strukture in stanja. Ta
sistem obstaja in »ne deluje«, če pa deluje, deluje »sam«.
Ta vrsta sistema deluje v določenem času, dokler se analizira. Absolutnih statičnih sistemov
ne poznamo. Vsi sistemi se spreminjajo ne glede na hitrost spremembe. Če ne bi prihajalo do
sprememb, bi bil statični sistem zaprt. Znano je, da takšnih sistemov ne poznamo. Sistem, ki
samo »obstaja«, je relativno statičen, in to glede na časovno obdobje, v katerem se analizira.
Vsi abstraktni sistemi spadajo praviloma v statični sistem. Strukturo spreminjajo samo s
posredovanjem človeka.

Dinamični sistem spreminja svoje stanje glede na potrebe pri razvoju, in to v nekem
časovnem intervalu.

Te spremembe lahko nastanejo pod vplivom notranjih dejavnikov, to je sprememb
posameznega dela strukture zaradi neprekinjenega delovanja in večje produktivnosti sistema.
Prav tako lahko vplivajo na spremembe dejavniki iz okolja, ki nenehno spremljajo dogajanje
v strukturi sistema. Zato govorimo, da so dinamični sistemi pod nenehnimi spremembami.
Brez prekinitve elementi vstopajo v sistem, drugi pa izstopajo. Nepotrebni in nerazviti
elementi odstopajo mesto razvitim. Te spremembe se opravijo takrat, kadar je to potrebno,
torej nenadoma, in s tem povzročajo neenakomernost gibanja in razvoja sistema.
Dinamični sistemi spreminjajo svoje stanje neodvisno od njihovega stanja v preteklosti ali v
prihodnosti. Hitrost spremembe je najpogosteje funkcija trenutnega stanja sistema.
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Študijski primer 1.1: Določiti vrste sistema in njegovo strukturo v praksi
PROMETNI SISTEM
Vrste sistema: ODPRTI, DINAMIČNI, STOHASTIČNI
Lastnosti sistema: ENOVIT, ENOVIT DINAMIČEN, GOSPODARSKA DEJAVNOST
OPIS SISTEMA
Prometni sistem je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s premeščanjem ljudi in tovora v
določenem prostoru in času s prometnimi sredstvi.
ČLENITEV DEFINICIJE
Gospodarska dejavnost je v tem, ker se prometni sistem pojavlja kot povpraševalec in
ponudnik na gospodarskem trgu. Premeščanje ljudi in tovora je njegova osnovna dejavnost v
določenem prostoru in času – promet se odvija v zraku, vodi in na kopnem v vnaprej
določenem času (vozni red).

RAZMISLITE:
 Ali lahko prometni sistem še kako drugače določimo kot vrsto sistema?
 Ali opis prometnega sistema dejansko ustreza njegovemu pomenu?
 Na katerem segmentu členitve definicije prometnega sistema lahko
povežemo prometni sistem z gospodarskim sistemom?

Odprti in zaprti sistemi
Glede na povezovanje sistema z okoljem razlikujemo:
•
•

odprte in
zaprte sisteme.

Odprti sistemi dovoljujejo vstop posameznim elementom, ki vplivajo na delovanje in razvoj
sistema.

S tem opravljajo povezovanje z okoljem, ki je nujno za delovanje sistema. Ta povezanost
vpliva na spreminjanje značilnosti in strukture sistema. Pogostost menjave informacij z
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okoljem je drugačna od primera do primera in predstavlja stopnjo odprtosti sistema. Največ
realnih sistemov je odprtih.

Zaprti sistemi ne dovoljujejo izmenjav elementov z okoljem v takšnem številu, da bi lahko te
spremembe vplivale na značilnost in delovanje sistema.

To pomeni, da nastanejo spremembe v tem sistemu z delovanjem notranjih zakonitosti. Pojav
zaprtih sistemov je relativen.
Razumljivo je, da lahko obstaja velika odvisnost med sistemi in okoljem. Glede na to so
nekateri sistemi zaprti, drugi odprti in tretji delno zaprti ali delno odprti. Razen tega je stvarno
pripadanje nekega dela ali podsistema k celoti odvisno od posameznih vsebin celote, h kateri
del spada.

1.3

STRUKTURA SISTEMA

Strukturo sistema sestavljajo posamezni elementi (komponente), ki so v medsebojni povezavi.
Lastnosti sistema so odvisne predvsem od načina povezovanja njegovih elementov – njegove
strukturiranosti.
Struktura sistema lahko ima nespremenjeno povezovanje. Vendar je struktura sistema v
dinamičnih sistemih v neprestanem spreminjanju odnosov med elementi. To spreminjanje
elementov in odnosov med njimi pomeni delovanje sistema. Spreminjanje pa nastaja zaradi
zahtev po novih spoznanjih in izboljšanju delovanja sistema.
Za dinamičen sistem so značilne stalne spremembe ne glede na notranje delovanje elementov
sistema. Ta interakcija se prikaže grafično kot funkcionalna shema. Na njej so za vsak sistem
označeni njihovi vhodi in izhodi. Vhodi sistema predstavljajo kanale, skozi katere se opravlja
prenos posameznih sprememb okolice. Izhodi so kanali, skozi katere sistem deluje na okolje.
Vsak posamezni sistem lahko ima različno število vhodov in izhodov. To pa je odvisno od
dinamičnosti sistema in od potreb po izmenjavi sprememb v strukturi sistema. Ta trditev velja
tudi za posamezne podsisteme v sistemu, ki se lahko obravnavajo kot posebni sistemi.
Na grafičnem prikazu funkcionalne sheme je označen sistem S z enim vhodom in enim
izhodom.

Slika 3: Sistem z enim vhodom in enim izhodom
Vir: Lasten
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Sistem z večjim številom vhodov in izhodov:

Slika 4: Sistem z večjim številom vhodov in izhodov
Vir: Lasten
POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja poznate, kako je sčasoma nastajala teorija sistema in kako smo jo pričeli
uporabljati za reševanje problemov v prometu in logistiki. Spoznali ste tudi položaj in
uporabnost teorije logističnih sistemov v logistiki in pomen njene uporabe v praksi. Ugotovili
ste tudi prednost sistemskega razmišljanja pri reševanju logističnih problemov. Prav tako ste
ugotovili, kako deluje struktura sistema in kako je sestavljena. Zelo pomembno je, kako je
struktura sistema sestavljena, saj je od tega odvisno njeno delovanje. Na osnovi svojih
ugotovitev in povzetka odgovorite na vprašanja, ki sledijo.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja






Pojasnite pomen sistemskega razmišljanja v praksi.
Razmislite in navedite primere uporabe sistemskega razmišljanja v logistiki.
V čem se razlikujejo vrste sistemov in kaj je njihov skupni cilj?
Pojasnite, kaj predstavljata za logistični sistem povezan in kaj nepovezan sistem.
Razmislite in navedite primer delovanja strukture logističnega sistema v praksi.

Dodatna literatura za študij
Ihde, G. B. Transport-verkehr-logistik. Munchen: Verlag Franz Vahlen GmbH, 1984.
Mulej, M. Teorija sistemov. Maribor: EPF, 1994.
Logožar, K. Poslovna logistika – elementi in podsistemi. Ljubljana: GV izobraževanje,
2004.
Lipičnik, M., in Pepevnik, A. Prometni sistemi. Maribor: FG, 1996.
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2

PROMETNI SISTEM

V tem poglavju boste spoznali:
 Zgodovinski razvoj prometnega sistema kot podsistem logističnega sistema.
 Pojem prometnega sistema v gospodarstvu države.
 Uporabo klasične teorije sistema pri organizaciji prometnega sistema.
 Prometni sistem in njegovo strukturo podsistemov.
Ob koncu poglavja boste razumeli:
 potrebo po razvoju prometnega sistema,
 vlogo prometnega sistema pri razvoju gospodarstva države,
 uporabo različnih teorij pri organiziranju prometnih tokov,
 delovanje strukture prometnega sistema in delovanje posameznih elementov
podsistema.

UVOD V POGLAVJE
Iz strokovne literature izhaja, da se je razvoj prometa začel že v času pred našim štetjem, ko je
služil premeščanju objektov in ljudi. Filozofi starega časa, npr. Aristoteles, so že poznali
enostavne stroje oziroma priprave: škripec, zagozdo, vijak, vzvod in kolo. Zlasti iznajdba
kolesa je imela nesluten pomen za transport, vojskovanje in gradnjo piramid (2800 let pred
našim štetjem). Zapiski Arhimeda (287–212 pred našim štetejem) so še danes temelj
inženirske znanosti. Škripec je še vedno osnova za dviganje tovorov. Z iznajdbo parnega
stroja, ki je bil patentiran 1769. leta, in z uvedbo železnice je v 19. stoletju prometna tehnika
zelo napredovala. Z izgradnjo železnic se je prvič doseglo prevažanje velikih količin tovora in
velikega števila ljudi na daljših razdaljah, in to v relativno hitrem času. Z naseljevanjem ljudi
narašča tudi število transportnih zvez in nastajajo kompleksne transportne mreže.
Neprilagodljiva, na železniške tire vezana železnica, in počasna poštna kočija nista več
obvladovali nastajajoče industrializacije. Iznajdba elektrodinamičnega principa (Siemens,
1866) in motorja z notranjim izgorevanjem (Otto, 1876) je pripeljala do iznajdbe kopenskega
transportnega sredstva z veliko dostopnostjo, do individualnega vozila današnjega časa –
avtomobila.
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2.1

RAZVOJ PROMETNEGA SISTEMA

Razvoj prometnega sistema omogoča optimalno delovanje sistemov blagovne menjave
(notranje in mednarodne), gospodarskega sistema in sistema družbene reprodukcije, ker je
prometni sistem pomembna gospodarska in negospodarska dejavnost v sestavi družbene
reprodukcije. To pomeni, da je prometni sistem in s tem promet pomemben dejavnik in člen v
razvoju gospodarstva in družbene reprodukcije.

Začela se je gradnja cest med posameznimi mesti; tako je nastala cestna površina in
železniška mreža današnjih dni z novimi trgovskimi potmi – avtocestami. V bistvu je
smiselno, če postavljajo industrijska in trgovinska podjetja svoje obrate oziroma domicile v
bližino prometnih vozlišč, oziroma da se prometnice in prometna vozlišča prilagajajo že
postavljenim industrijskim delavnicam.

Z začetkom razvoja težke industrije ob koncu 19. stoletja so spoznali, da le stežka obvladujejo
prevoz velikih količin rude in premoga izključno po železnici. Posledica tega je bila izgradnja
umetnih vodnih poti, to je kanalov, da bi s tem povečali zmogljivost kopenske in vodne
mreže. Najbolj spremenljivo prometno sredstvo pa predstavlja letalo, ki je bilo v začetku
namenjeno le prevozu pošte in lažjega tovora, pozneje tudi potnikov, po drugi svetovni vojni
pa kot hitro transportno sredstvo tudi prevozu visokovrednega blaga na velikih razdaljah.
Danes pa se že kažejo začetki vesoljskega prometa z novimi transportnimi nalogami. Za
kakovostno opravljanje novih transportnih nalog pa je potrebno poznavanje teorije poslovne
logistike in v njenem sestavu teorije prometnega sistema, ki omogočata razumevanje sedanjih
in raziskovanje novih spoznaj na tem področju.
Takšen razvoj je bil možen le ob sposobnosti izgradnje transportnih sredstev in ustreznega
razvoja prometne infrastrukture ter ob sočasnem hitrem razvoju informatike.
Še pred 200 leti so bila sporočila dalj časa na poti, ker so jih prenašali sli na konjih, danes pa
hitijo informacije s svetlobno hitrostjo preko satelitov, in to v delčkih sekunde, s kontinenta
na kontinent. Kako veliko razvojno delo je bilo v teh zadnjih desetletjih opravljeno, nam pove
naslednje: pisemske in paketne kurirske storitve so zgradili v mogočen sistem; razvili so brezpapirni elektronski prenos informacij, izhajajoč iz telegrafa, radia, televizije, teleksa, telefaksa
do uporabe satelitov.
To vodi v podjetjih ne le do vključevanja skladiščnih, transportnih, pakirnih avtomatov,
robotov in do spremenljivih avtomatičnih sistemov pretoka materiala, pač pa sočasno tudi do
integriranih, računalniško podprtih informacijskih sistemov v poslovni logistiki in v prometu
z upoštevanjem teorije prometnega sistema kot vodila za napredek in razrešitve posameznih
problemov.
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Takšen razvoj pa zahteva tudi vedno večjo vzajemno odvisnost posameznih sistemov.

Zato je tudi razlog, da se teorija prometnega sistema podrobno raziskuje in s tem omogoči
lažje in nenehno dopolnjevanje posameznih segmentov v transportni verigi. Uporaba teorije
sistemov v prometu omogoča nenehno iskanje nečesa novega in s tem omogoča notranjo
povezovanje v prometnem sistemu, ki predstavlja interdisciplinarnost – kar pomeni, da je
prometni sistem sestavljen iz različnih gospodarskih dejavnosti. Različne gospodarske
dejavnosti so nuja za pravilno in celostno delovanje interdisciplinarnega, LOGISTIČNEGA
SISTEMA. Njihova naraščajoča kompleksnost zahteva uvedbo nadzornih instrumentov in
pomožna sredstva za celostno načrtovanje, krmiljenje in nadzor takšnih dejavnosti v podjetjih,
ki so na nacionalni kakor tudi na internacionalni ravni. Nadzor morajo opravljati mednarodne
organizacije, vlade in oblasti ter menedžment, znanstveno pa morajo biti pripravljeni
instrumenti za oblikovanje, načrtovanje in nadzor.

Razvoj prometa je neposredno povezan z razvojem gospodarstva, ki daje prometu materialno
osnovo za razvoj. Tudi promet kot povezovalni dejavnik reprodukcije deluje s svojim
razvojem kot dejavnik razvoja gospodarstva. Promet je z drugim gospodarstvom torej v
neposredni obojesmerni vzročno-posledični povezanosti, v soodvisnosti oz. prežetosti.

Nenehen razvoj industrijske proizvodnje in trgovine, zlasti njuna dinamika razvoja in
prostorska razdelitev proizvodnih in potrošniških centrov, imata stalne potrebe po prevozu.
Prevoz kot osnovna dejavnost v prometu se opravlja s sredstvi za delo. Globalizacija nabave,
proizvodnje in prodaje ter razvitejša delitev dela zahtevajo nenehno prostorsko spremembo
predmetov dela, izdelkov, informacij in delovne sile, za kar je potrebno urejen promet.
Promet je ustvaril s svojim razvojem osnovne pogoje za hiter razvoj industrije, trgovine in za
povezovanje svetovnih tržišč. S tem je promet povezan z razvojem industrije in trgovine.
Povezovanje industrije, trgovine in prometa se kaže s strukturo sistema, ki je sestavina
celostnega delovanja prometnega sistema. Na vsaki stopnji razvoja industrije in trgovine se
kaže tudi značilna razvitost prometa. Z uporabo novejših tehnologij v industriji je potrebno,
da se razvijajo novi prometni podsistemi in s tem izboljšava transportnih sredstev in procesa
transporta.

Promet predstavlja samostojno gospodarsko dejavnost, ki se ukvarja s prevozom materialnih
dobrin, ljudi in informacij z enega mesta na drugo v določenem času.

19

Logistični sistemi

Ta definicija prometa ima širši pomen. V ožjem pomenu pa promet predstavlja premagovanje
prostorskih razlik v nekem času s prevoznimi sredstvi za potrebe premeščanja blaga in ljudi.
Transport pomeni premeščanje ljudi in blaga s prometnimi sredstvi ali brez njih. Brez
prometnih sredstev se opravlja transport plina (plinovodi) itd. Osnovna naloga transporta je
premagovanje prostorskih razlik pri prevozu tovora, ljudi in poštnih pošiljk. Komunikacija
predstavlja dejavnost, ki s pomočjo posebnih stabilnih tehničnih sredstev opravlja prenos
pisnih obvestil ali realizira neposredno povezavo med uporabniki. Tu ne poznamo gibanja
transportnih sredstev kot v prometu ali ožje v transportu.
Promet je samostojna gospodarska dejavnost, ki omogoča komuniciranje in transportiranje s
pomočjo prevoznih sredstev in z ljudmi, ki so posebej usposobljeni za delo z določeno
prometno infrastrukturo. Takšna gospodarska dejavnost je prikazana v raziskavi teorije
prometnega sistema v nadaljevanju učbenika, ki predstavlja osnovo poznavanja problematike
v prometnem sistemu in v vsakem posameznem podsistemu, ki tvorijo skupno celoto.

2.2

POJEM PROMETNEGA SISTEMA

Sodobna znanstvena raziskava, ki se ukvarja z ekonomiko, s tehniko in z organiziranjem
prometa, opredeljuje promet kot enovit dinamični sistem, ki je tesno povezan z razvojem
gospodarstva.

Za organiziranje in opravljanje prevoznega procesa je pomemben sistemski pristop v
postopkih, kar se tudi v prometu definira kot tehnološki postopek. Sistemski pristop se mora
upoštevati zato, da se izognemo nepravilnostim pri načrtovanju tehnoloških postopkov v
prometu, ki lahko imajo škodljive posledice za razvoj prometa in s tem tudi gospodarstva.
Promet je z gospodarstvom torej v neposredni obojesmerni vzročno-posledični povezanosti, v
soodvisnosti.

Ideja, da se promet opredeli kot sistem, je povzeta iz splošne teorijo sistemov oziroma iz
teorije enovitih sistemov. Moderna teorija prometnih organizacij upošteva izsledke splošne
teorije sistemov, ki predstavljajo osnovo za definiranje prometa kot sistema. Splošno lahko za
prometni sistem rečemo, da je kompleksna dejavnost organiziranega delovanja različnih
dinamičnih elementov, ki so tehnološko vodeni in spremljani s pomočjo povratnih informacij.
Povratna informacija je lahko v celoti ali samo delna, to pomeni, da se del informacije izgubi,
ker sistem sprejema in oddaja samo nepomembne elemente, pomembne pa obdrži v svoji
strukturi. Ti elementi omogočajo delovanje prometnega sistema. Sistem lahko deluje tudi, če
nima povratne informacije, to je takrat, ko že opravljeno delo ali dogodek ne vpliva na
prihajajoče dogodke. Prometni sistem je ciljno določen in dinamično usklajen s pomočjo
različnih dejavnikov. V prevozu so to dejavniki, ki na različne načine ustvarjajo storitve. Vsi
ti dejavniki pa ustvarjajo celoto, ker imajo skupen cilj.
20

Logistični sistemi

Zaradi razumevanja primerjave povezanosti splošne teorije sistemov z moderno teorijo
organiziranja in primerjave pomembnih oblik moderne teorije organiziranja je potrebno
razčleniti nekatera vprašanja iz teorije organiziranja.

Študijski primer 2. 1: Primerjava splošne teorije sistemov s teorijo organiziranja
Razvrščanje teorije organiziranja
Glede na načela, elemente in splošne osnutke
1. Klasična teorija organiziranja ( klasična teorija zajema tiste komponente in smeri v
razvoju znanstvene misli, ki predstavljajo formalno stran organiziranosti.) Pomembne
značilnosti klasične teorije organiziranja je potrebno pojmovati kot elemente te teorije:
a) določanje ciljev,
b) delitev dela,
c) upravljanje,
d) hierarhična struktura,
e) koordinacija.
2. Neoklasična teorija organiziranja. Pomembna predvidevanja pri neoklasični teoriji
organiziranja so:
a) motivacija,
b) komunikacija,
c) participacija,
d) organiziranost po poslovnih funkcijah.
3. Moderna teorija organiziranja je sestavljena na osnovi podobnih razmišljanj in
zahtev, vendar težišče postavlja na problemsko stran organiziranja s pomočjo
modifikacij, ki ne negirajo formalnega področja poslovanja. Pomembne značilnosti
moderne teorije organiziranja so:
a) večslojni pomen celote,
b) interakcija delov in celote,
c) odprtost organizacije.






RAZMISLITE:
Ali splošna teorija sistemov podpira klasično teorijo organiziranosti?
Osnovna značilnost sistema organizacije je razdelitev na podsisteme. Kako je to
opredeljeno v splošni teoriji sistemov?
Ali lahko osnovno značilnost sistema primerjamo s prometnim sistemom?
Kaj je osnovna značilnost organizacije iz večslojnih delov?
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Za moderno teorijo organiziranja je za definiranje prometa kot enovitega dinamičnega sistema
značilno istovetenje pojma organizacije s pojmom poslovnega sistema.
Osnovna značilnost sistema organizacije je razdelitev na podsisteme, kar predstavlja že
najsplošnejša definicija prometa. Promet je množica elementov, ki so v medsebojni povezavi.
Te elemente povezujemo v podsisteme. Splošnost definicije je v tem, da se podsistemi
predstavljajo kot skupki elementov, ki imajo svoje vsebine in cilje v okviru neke celote.
Medsebojni odnosi zahtevajo, da morajo imeti elementi, povezni v podsisteme, neke skupne
cilje za uspešno povezovanje.
Organizacije, ki so sestavljene iz večslojnih delov, omogočajo razčlenjevanje na podsisteme
in njihove elemente. Razčlenjevanje se mora opraviti po vertikali in po horizontali. Stopnja
členjenja po vertikali, to je selekcija slojev, na osnovi katere se sistem opisuje, predstavlja
delovanje sistema z vsemi njegovimi elementi. Splošno lahko rečemo, da je razčlenjevanje
funkcija zaradi proučevanja delovanja sistema. Razčlenjevanje je osnova za ugotavljanje
odnosov in povezovanj posameznih delov ali podsistemov v celoto.
Če promet definiramo kot sistem, ki vsebuje povezovanje z okoljem, s podsistemi in z
elementi, s katerimi je v neprekinjeni povezavi, potem lahko rečemo, da je promet celovit
dinamični sistem z velikim številom elementov znotraj strukture, ki je odvisna od aktivnosti v
posameznemu podsistemu. To prikazuje dinamični razvoj in potrebo po nadaljnjem razvoju
prometa. Ta kot celota realizira premagovanje prostora transportnih objektov, torej prenos
informacij, materialnih dobrin, bioloških bitij, energije in gibanja prometnih sredstev v
določenem času. Promet ni naraven sistem, ampak umetno ustvarjen zaradi potreb ljudi po
premagovanju prostorskih razlik v določenem časovnem obdobju, to je migracija ljudi in
spreminjanje mest, kjer se nahaja tovor.
Prometni sistem je sestavljen iz podsistemov, ki jih prikazujemo po vertikali in horizontali.

Po vertikali se prikažejo kot podsistemi posamezni deli področij in sestavin poslovanja. Ti so
analizirani s pomočjo: tehničnih, tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih in pravnih
vidikov.

Po horizontalni delitvi pa so prikazani kot podsistemi vrst prometa.
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Shema prikazuje strukturo prometnega sistema. Posamezni prometni podsistemi so po svoji
vrsti prikazani po horizontali sistema. Po vertikali pa se prikazujejo posamezni deli področij
in sestavin poslovanja kot sistema, to so tehnični, tehnološki, organizacijski, ekonomski in
pravni vidik, ki predstavljajo osnovne sestavine posameznega podsistema. Brez teh vidikov si
ne moremo zamisliti delovanja posameznih podsistemov in celotnega sistema. Pri izpadu
enega elementa se prekine delovanje podsistemov in s tem tudi celotnega sistema.

Cestni

Železniški

Zračni

Vodni

Poštni

Tehnični

Tehnološki

Organizacijski

Ekonomski

Pravni

Slika 5: Povezava med podsistemi in njihovimi elementi z vidika področij poslovanja in
vrst prometa
Vir: Lasten
Posamezni podsistemi se med seboj povezujejo in ustvarjajo množico elementov, ki tvorijo
sistem. Ta povezanost predstavlja integracijo vseh podsistemov, kar se prikazuje s pretokom
informacij. Vsak element odda in sprejme novo informacijo. Takšno kroženje informacij
pomeni delovanje in realizacijo osnovnih ciljev sistema in posameznih delov podsistemov.
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POVZETEK POGLAVJA
Spoznali ste nujnost razvoja prometnega sistema in logistike za razvoj družbe kakor tudi
gospodarskega sistema. Prav tako ste ugotovili, da sta prometni sistem in logistično razvojni
ciklus pomembna dejavnika za razvoj gospodarstva neke države in prav tako razvoja družbe.
Pomembne dejavnike pri organiziranju prometnih tokov ste spoznali skozi teorijo in
tehnologijo delovanja prometnega sistema in njune strukture. Ugotovili ste, kako je
pomembno uporabljati različne teorije sistema pri organiziranju prometnih tokov. Vsak
element posameznega podsistema je pomemben dejavnik, ki omogoča razvoj sistema, kar ste
spoznali v delovanju strukture logističnega sistema.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja





Pojasnite s primerom pomen razvoja prometnega sistema.
Kako vpliva razvoj prometnega sistema na razvoj gospodarstva?
Ali teorija sistema omogoča razvoj prometnega sistema?
Pojasnite s praktičnim primerom razlike med klasično, neoklasično in moderno teorijo
organiziranosti.
 Pojasnite s praktičnim primerom delovanje strukture prometnega sistema.

Dodatna literatura za študij
Ivanko, Š. Oris organizacijskih teorij. Maribor: VEKŠ, 1982.
Bulat, V. Teorija organizacije. Zagreb: Informator, 1977.
Lipičnik, M., in Pepevnik, A. Tehnologija prometnih sistemov. Maribor: FG, 1999.
Oblak, H. Mednarodna poslovna logistika. Maribor: EPF, 1997.
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3

ELEMENTI PROMETNEGA SISTEMA PO VERTIKALI

V tem poglavju boste spoznali:







Vertikalno analizo prometnega sistema.
Tehniški vidik delovanja prometnega sistema.
Tehnološki vidik delovanja prometnega sistema.
Organizacijo delovanja prevoza v prometnem sistemu.
Elemente procesa prevoza.
Ekonomsko vrednotenje delovanja prometnega sistema.

Ob koncu poglavja boste razumeli






pomen uporabe vertikalne analize v procesu prevoza,
delovanje tehniških dejavnikov v strukturi prevoza,
tehnologijo dela v prometne sistemu in njene značilnosti,
način organiziranja in načrtovanja prevoznih procesov v logističnem sistemu,
določanje elementov prevoznega procesa in način njihovega vrednotenja.

UVOD V POGLAVJE
Vertikalna analiza prometnega sistema in njegovih posameznih podsistemov področij
poslovanja omogoča razčlenitev na pet osnovnih elementov, ki zagotavljajo nemoteno in
nepretrgano delovanje sistema ali podsistemov. Ti elementi obravnavajo poslovanje:
a)
b)
c)
d)
e)

3.1

s tehničnega vidika,
s tehnološkega vidika,
z vidika organiziranosti,
z ekonomskega vidika in
s pravnega vidika.

TEHNIČNI VIDIK DELOVANJA PROMETNEGA SISTEMA

Tehnični vidik delovanja prometnega sistema se kaže v proučevanju tehnične sestavine
delovanja prometa. Med tehnične sestavine spadajo vsa sredstva za delo. Skupaj z delom
predstavlja tehnično sredstvo osnovni element vsakega procesa proizvodnje.
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V prometnem sistemu poznamo različna sredstva za delo, ki se razvrščajo glede na vlogo, ki
jo imajo v konkretnem tehnološkem procesu proizvodnje prometne storitve.

Ta sredstva so:
1. transportna sredstva oziroma prometna sredstva v ožjem pomenu, s katerimi se
opravljajo transportne operacije;
2. infrastrukturni prostorski objekti, po katerih se gibljejo transportna sredstva;
3. prometna stičišča oziroma vozlišča kot središča opravljanja začetno – končnih operacij v
prometu.
Ta delitev pokaže, da so sredstva za delo v prometu direktni udeleženci prometnega procesa.
Na osnovi tega lahko ugotovimo, da poznamo sredstva za delo, ki v procesu ustvarjajo
prometno storitev, in tista, ki omogočajo, da se prometna storitev opravi. Vsa sredstva razen
transportnih so vezana na stalno mesto in predstavljajo osnovo za opravljanje prevoznega
procesa. Ta sredstva imenujemo infrastrukturni objekti.
Delitev v dve skupini ima posebni pomen. Ta je v funkciji njihovih različnih tehnično –
tehnoloških značilnostih ter v posameznih podsistemih prometa, kjer predstavljajo funkcijo
organizacijskih in družbeno – gospodarskih značilnost. Značilnosti strukture delovnih
sredstev in infrastrukture predstavljajo izhodiščno teorijo o oblikovanju sistema in o
njegovem delovanju, financiranju reprodukcije posamezne prometne veje.
V širšem družbeno-ekonomskem pogledu predstavlja Bibič (1972, 2) infrastrukturo kot
»objekte in sredstva, ki so stalno na enem mestu in omogočajo opravljanje določenih
aktivnosti za osebne in družbene potrebe.«
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Študijski primer 3.1: Klasifikacija infrastrukture kot tehniškega elementa
Glede na vlogo v gospodarstvu
Ima proizvodni pomen

Ima družbeni pomen

ceste, pristanišča,
luke, distribucijski centri,
javna skladišča, tovorne postaje,
letališča, naprave telekomunikacij
ne predstavlja
sredstva za delo in nima
proizvodnega pomena

Razmislite:





V čem se kaže prednost uporabe proizvodne infrastrukture?
V čem se kaže prednost uporabe infrastrukture družbenega pomena?
Pomenu obeh infrastruktur za razvoj države in njenega gospodarstva.
Ima prometni sistem v svoji vsebini obe omenjeni infrastrukturi?

Prometno infrastrukturo torej sestavljajo vsi stabilni objekti, po katerih se gibljejo prometna
sredstva, kjer se transformirajo transportne enote, ki omogočajo gibanje transportnih enot in
prenos vesti. Objekti infrastrukture v prometu so torej tudi garaže, poslovne stavbe, skladišča,
delavnice in drugi objekti, ki se uporabljajo za shranjevanje blaga in popravilo posameznega
prevoznega sredstva.

3.2

TEHNOLOŠKI PROCES DELOVANJA PROMETNEGA SISTEMA

Tehnologija dela v prometu je osnovni proces za proizvodnjo prometnih storitev. Z analizo
strukture tehnološkega procesa prometnega sistema bomo opredelili in prikazali pomembnost
tehnologije dela v prometu.
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Analiza tehnološkega procesa proizvodnje temelji na celoviti predstavi posameznih
parametrov, ki tvorijo tehnološki proces.

Poudarek je na:
a)
b)
c)
d)

značilnostih prevoznega procesa,
elementih prevoznega procesa,
stopnji prevoznega procesa,
načelu prevoznega procesa.

Proces prevoza ima tri osnovne značilnosti.
Prva značilnost je, da se proces prevoza opravlja v prostoru in ni vezan le na en prostor. Torej
je prva značilnost premagovanje različnih prostorskih razlik v določenem časovnem obdobju.
Osnovna razlika med materialno in prometno proizvodnjo je v tem, da se materialna
proizvodnja opravlja na točno določenem mestu, prometna proizvodnja pa ni vezana samo na
en prostor. To je tudi najpomembnejša značilnost prevoznega procesa.
Druga pomembna značilnost je, da predstavljata proces proizvodnje in proces potrošnje
prevozne storitve v časovnem in prostorskem pogledu enoten proces. Promet je samo takrat in
samo tam, kjer se ustvarja prometna storitev.
Tretja značilnost prevoznega procesa je, da prometna storitev kot rezultat dela ne obstaja kot
materialni proizvod, torej se ne more skladiščiti kot drugi proizvodi materialne proizvodnje.
Ta značilnost pomembno vpliva na organiziranost prometne proizvodnje, ki predstavlja
ponudbo prometnih zmogljivosti za opravljanje prometnih storitev.
V prometnem procesu se v tehnološkem in ekonomskem pogledu razlikujeta transportni in
prometni proces. V prometnem procesu se sredstva prevoza gibljejo po prometnih poteh,
prevažajo tovor ali potnike. V prometnem procesu se morajo s prevoznimi sredstvi prevažati
tudi osebe, ki so zaposlene, da opravijo prevozni proces. Brez njih prevozni proces ne bi bil
mogoč. To pa pomeni, da so zaposlene osebe v tem procesu pod raznimi vplivi okolja, ki
pomenijo posebne pogoje dela. Neprekinjenost prevoznega procesa zahteva neprekinjeno
delo, nočno delo, delo ob nedeljah in praznikih itd. Transportni proces se lahko opravlja
znotraj same organizacije in ga imenujemo notranji transport, lahko pa zunaj organizacije in
ga imenujemo zunanji transport. Vključuje odpravni in namembni kraj, tovor in transportno
sredstvo in je zato tehnični pojem, ožji od pojma prometne storitve.
Zaradi enotnosti procesa proizvodnje lahko prometna organizacija svoje delovanje in
transportne zmogljivosti na osnovi posameznih dolgoročnih teženj povpraševanja za
prometnimi storitvami usklajuje s potrebami.
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Povpraševanje po prometnih storitvah se spreminja glede na časovno obdobje. To pomeni, da
z obstoječimi zmogljivostmi v nekem določenem času podjetje ne more realizirati vsega
povpraševanja, v drugem primeru pa lahko ima svoje zmogljivosti neizkoriščene. To
predstavlja nekatere probleme pri organiziranju prometnega procesa, kar vpliva na ekonomiko
poslovanja podjetja (več v: Oblak,1988).
Posebna značilnost tehnološkega procesa je pri potniškem prometu, kjer je uporabnik storitve
potnik, ki direktno sodeluje v procesu proizvodnje. Potnik se vozi s prevoznimi sredstvi, ki
opravljajo prevozni proces in s tem transportno storitev. Specifičnost pri prevozu potnikov
predstavlja nedeljivost rezultata proizvodnje od samega procesa proizvodnje. Prisotnost
potnika predstavlja dodatne zahteve za prevoznika, ker se vsaka napaka pojavlja neposredno v
prevoznem procesu in tako vpliva na odločanje potnika pri izbiri prevoznega sredstva za
potovanje.
Elementi procesa proizvodnje v prometnem procesu so enaki kot v vsaki drugi materialni
proizvodnji. Ti so:
a) sredstva za delo,
b) predmet dela,
c) delo.
Sredstva za delo v prometu so že izdelani proizvodi, to so vozila, ki so plod človekovega dela
in s katerimi se organizira prevozni proces proizvodnje. Razvoj prevoznih sredstev je povezan
z razvojem znanosti, tehnike in tehnologije proizvodnje posameznih podjetij. V vsakem
primeru obstaja močna povezava med tehnično-tehnološkim razvojem sredstev za delo,
stopnjo razvoja prometne tehnologije in stopnjo izkoriščenosti posameznih prevoznih sredstev
glede na vrsto blaga, ki ga posamezna prevozna sredstva prevažajo. Tako se tehnično –
tehnološke značilnosti posameznih sredstev za delo razlikujejo glede na tehnološki proces, v
katerem sodelujejo, in s svojimi značilnostmi vplivajo nanj.
V prometu poznamo dve vrsti sredstev za delo: prevozna sredstva in prevozno infrastrukturo.
Obe skupini vplivata na izvedbo tehnološkega procesa v prometu, na organiziranost celotnega
prometnega sistema in na položaj prometa v procesu družbene reprodukcije.
Predmet dela predstavlja tisti element procesa proizvodnje, na katerega delujemo s sredstvi za
delo zaradi ustvarjanja novega proizvoda. V tehnološkem procesu proizvodnje predstavlja
predmet dela spreminjanje materialne oblike, da se ustvari nova vrednost nekega proizvoda. V
prometnem procesu je predmet dela tisti, na katerega se v tehnološkem procesu izvajanja
prometne storitve deluje s sredstvi za delo. Rezultat dela v prometu je storitev oziroma
sprememba mesta predmeta prevoza. Predmet prevoza so tovor in potniki, ki po strukturi
ustrezajo predmetom dela. V prometu pa predmeti dela ne spreminjajo svoje materialne
oblike, ampak je osnova prometnega procesa spreminjanje mesta nahajanja. Zato v predmet
dela uvrščamo materialne stroške, ki nastajajo pri prevoznem procesu; ti so poraba goriva,
maziva ter pnevmatik, plače, tekoče in investicijsko vzdrževanje vozil itd.
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Optimalno proizvodnjo v prometu dosežemo z uporabo in s kombiniranjem vseh prvin
poslovnega procesa, kar je tudi cilj ekonomike vsakega podjetja. Kombiniranje prvin
storitvenega procesa je odvisno tudi od njihove strukture v celotnem sistemu in od
posameznih značilnosti za možnost njihove optimalne kombinacije.

Prometni proces je sestavljen iz določenega števila osnovnih stopenj, ki so posamezne
operacije v procesu. Vse uporabljene osnovne stopnje so sestavni del strukture prometnega
sistema in predstavljajo pomembne dejavnike pri razvoju in načrtovanju posameznega
prevoznega procesa. Prometni proces je enovit proces, v njem lahko sodeluje več izvajalcev
prevoza. To pa pomeni, da se mora analizirati vsaka stopnja prevoznega procesa posebej, in to
z ugotavljanjem njenih ciljev in nalog z vidika želenega celostnega učinka.
Proces prevoza je sestavljen proces, zato se lahko v vsakem prevoznem procesu definirajo
posamezne stopnje, v katerih uporabljamo različna sredstva za opravljanje transportnega
procesa. Edino potnik oziroma tovor (objekt prevoza) sodelujeta v vseh stopnjah prevoznega
procesa, od začetka do trenutka zaključka.
Prometni proces razlikujemo z vidika:
a) uporabnika prometnega procesa in
b) izvajalca prometnega procesa.
Prometni proces proučuje uporabnik z vidika:
a)
b)
c)
d)

priprave blaga za natovarjanje in za prevoz,
informacije med prevozom,
najave sprejema in razložitve blaga ter
cene prevoza, ki jo mora plačati.

Za izvajalca prevoza je prometni proces sestavljen iz treh osnovnih elementov; ti so:
a) začetna operacija prevoza,
b) prevoz,
c) končna operacija prevoza.
V začetne operacije prevoza spadajo: priprava prevoznih sredstev, priprava osebja, ki bo
prevoz opravilo, in vsa dela organiziranja, ki spadajo v pripravljalno obdobje, vključno s
pridobivanjem in disponiranjem prevoza.
Prevoz zajema vse operacije od trenutka vstopa potnikov oziroma natovarjanja tovora v
prevozno sredstvo do trenutka izstopa potnikov oziroma predaje in raztovarjanja tovora. V
obdobju se spremeni mesto nahajanja in predstavlja prevozni proces v ožjem pomenu. To
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obdobje prevoza se lahko definira kot gibanje prevoznega sredstva v času in prostoru in kot
regulacija tega gibanja zaradi določenih ciljev.
Končne operacije prevoza zajemajo vse operacije na končni postaji oziroma pri prejemniku
glede na predmet prevoza in sredstev dela ter dokumentov. To delo opravi prevozno osebje, ki
je prevoz opravilo, in strokovne službe, ki skrbijo za fakturiranje, inkaso plačil in za reševanje
morebitnih reklamacij ter odškodninskih zahtevkov.
Vsa dela, ki se opravljajo v posameznem obdobju, so sestavni del vsake prometne
organizacije, ki se ukvarja s prevozom potnikov in tovora. Te organizacije so bolj ali manj
prostorsko oddaljene od uporabnikov storitev, razen če gre za prevoz za lastne potrebe. Vsaka
sprememba pri opravljanju posameznih sestavin prevozne storitve ima posledice, in sicer:
a) deluje na spremembe tehnološkega procesa v drugih enotah,
b) deluje na spremembe tehnološkega procesa v drugem prevoznem procesu,
c) deluje na spremembe tehnološkega procesa v drugih dejavnostih.
Te spremembe se prenašajo zelo hitro, ker so posamezne organizacijske enote in njihovi
posamezni deli medsebojno povezani – po horizontali in vertikali – v enoten sistem. Ta
povezanost pa je nujna zaradi zahtev procesa proizvodnje prometne storitve.

Študijski primer 3.2: Načela kakovosti storite
Načela kakovosti v prometu

varnost, rednost,
točnost, udobnost, hitrost,
ekonomičnost, zanesljivost

Organizacija prometnega procesa

uporabnik prometnega
procesa,
izvajalec prometnega procesa

RAZMISLITE:
 Ali so načela kakovosti v prometu definirana iz gospodarske dejavnosti?
 Ali načela kakovosti vplivajo na organizacijo prometnega procesa?
 Načela so pogosto kriteriji medsebojnega delovanja prometnih podsistemov; ali lahko
te kriterije uporabimo tudi v logističnih strukturah delovanja sistema?
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Ta načela so pogosto kriteriji medsebojnega delovanja posameznih prometnih podsistemov in
kriteriji primerjanja med posameznimi nosilci prevoza. Prav tako predstavljajo kriterij za
vrednotenje dela v celotnem prometnem sistemu, ki je sestavljen iz različnih nosilcev
prevoza. Prometni sistem usmerja s svojim delovanjem posamezne prometne podsisteme k
upoštevanju osnovnih načel kakovosti prevoza. Prav tako pa so ta načela pomembna za
potnike in za pošiljatelja tovora in vplivajo na njuno izbiro prometnega podsistema oziroma
na vrsto prevoznega sredstva.
Vlaganje sredstev v povečanje varnosti, točnosti, udobnosti, rednosti, zanesljivosti in v druga
načela veča ceno prevoza. Odnos med posameznimi načeli kakovosti storitve je odvisen od
konkretne predstave uporabnika storitve in od ponudbe izvajalca prevoza, ki morata
upoštevati osnovne možnosti prometnega sistema in želje uporabnikov prevoza.

3.3

PROCES ORGANIZIRANEGA DELOVANJA PROMETNEGA SISTEMA

Definiranje, analiziranje, načrtovanje in organiziranje procesa delovanja prometnega sistema
so pomembne naloge tega sistema. Osnovna struktura prometnega sistema zahteva sodoben
pristop k teoriji organiziranja dela, poslovanja in nas neprekinjeno opozarja na razvoj tehnike
in tehnologije proizvodnje prometa, ki se prilagaja novim pogojem poslovanja in novim
tehnološkim zahtevam. Naloge organizacij so, da se prilagajajo novim pogojem dela, in
njihov glavni cilj je, da delo organizirajo z optimalnimi dosežki (več v: Oblak, H.
Organiziranje poslovanja prometnih podjetij. Maribor: EPF, 1995).
Področje organiziranja ni samo organiziranje poslovanja in vodenja prometnega sistema in
podsistemov, ampak tudi vodenje in organiziranje dela posamezne enote prevoza. Vsaka
prevozna enota je poseben del organiziranja dela, ki zajema celotno organiziranje, od
pripravljalnega do zaključnega obdobja, torej vse stopnje tehnološkega procesa dela. Takšna
definicija organiziranja prometnega sistema je podkrepljena z dejstvi, ki temeljijo na:
a)
b)
c)
d)
e)

prostorskem delovanju prevoznega procesa,
masovni proizvodnji prometne storitve,
integralnosti procesa transporta,
integralnosti transportnih storitev,
prisotnosti uporabnikov v samem procesu.

Lahko se ugotovi, da omenjena dejstva ne vplivajo samo na oblikovanje strukture
prometnega sistema, ampak tudi na elemente posameznega prometnega podsistema. Prav tako
pa vplivajo na celotno delovanje sistema in na posamezne vozne enote, ki predstavljajo
osnovno enoto prevoznega procesa.
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3.4

EKONOMSKI VIDIK DELOVANJA PROMETNEGA SISTEMA

Z ekonomskim elementom se promet kot podsistem gospodarstva povezuje z njegovim
ekonomskim sistemom in z drugimi podsistemi v okviru družbenega sistema. Prometni sistem
predstavlja del ekonomskega sistema, zato je prometni sistem del gospodarstva kot
transportna industrija, ki ima specifične značilnosti in za katero veljajo vse ekonomske
zakonitosti kot pri materialni proizvodnji.
Pri procesu reprodukcije proizvodnje kroži kapital iz denarnega v kapital vhodnih prvin
poslovnega procesa; ta se spremeni v proizvodni, iz izdelkov proizvodnega v novi blagovni in
iz tega s prodajo v novi denarni kapital:
D – B – P – B″ – D″

V prometu je proces reprodukcije nekoliko spremenjen:

D – B – P – D″
Gre prav tako za kapital (D), ki ga dobimo za nabavo vhodnih prvin poslovnega procesa (B).
Te sodelujejo pri izvajanju transportnih storitev (P), ki se sočasno prodajo, s čimer dobimo
zopet kapital za reprodukcijski proces (D″).

POVZETEK POGLAVJA

Ob koncu poglavja razumete pomen uporabe vertikalne analize v procesu prevoza tovora in
tudi potnikov. Pri opravljanju prevoza je pomembno delovanje tehniških dejavnikov v
strukturi prevoza. Prav tako ste spoznali tehnologijo dela prometnega sistema in njihove
značilnosti. Na osnovi načina organiziranosti in načrtovanja prevoznega procesa v logističnem
sistemu ste spoznali pomen uporabe teorije sistemov in delovanje strukture pri prevoznih
procesih. V samem načrtovanju prevoznega procesa je zelo pomembno določiti elemente
prevoznega procesa in način njihovega vrednotenja, kar ste spoznali in uporabili v tem
poglavju.
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Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja






Pojasnite tehniški vidik delovanja prometnega sistema.
Razložite s praktičnim primerom tehnološki vidik prevoza tovora.
S katerimi vidiki razčlenjujemo prometni sistem?
Razložite s praktičnim primerom proces organiziranja prevoza.
Pojasnite posledice pri spremembi vsebinskega dela prevoznega proces.

Dodatna literatura za študij
OBLAK, H. Organiziranje poslovanja prometnih podjetij, Maribor: EPF, 1995.
PEPEVNIK, A. Tehnologija prevoza potnikov. Maribor: samozaložba, 2001.
PEPEVNIK, A. Tehnologija prevoza tovora. Maribor: samozaložba, 2002.
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4

PROMETNI SISTEM PO HORIZONTALI

V tem poglavju boste spoznali:





Členitev prometnih podsistemov.
Vrednotenje prometnih podsistemov na temelju gospodarskih dejavnikov.
Povezovanje prometnega sistema po horizontali in vertikali strukture.
Sodelovanje prometnega sistema z okoljem, ekonomsko politiko in ekonomsko
strukturo.
 Vpliv prometnega sistema na razvoj okolja, industrije, človeka in ekonomskega
sistema.
Ob koncu poglavja boste razumeli:
 pomen členitve prometnega sistema,
 vpliv gospodarskih dejavnikov na členitev prometnega sistema in njihovo vrednotenje,
 delovanje strukture prometnega sistema po horizontali in vertikali,
 vključitev prometnega sistema v gospodarske, ekonomske in industrijske sisteme.

UVOD V POGLAVJE
Promet je po definiciji sistem, v katerem so posamezne prometne veje njegovi podsistemi. To
nam pomaga, da lažje razumemo pomen prometnega sistema kot sestavnega dela
gospodarstva in kot podsistem družbenega sistema. Prav tako se lažje definirajo odnosi med
posameznimi elementi pri uresničevanju tehničnih, tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih
in pravnih značilnosti posameznih prometnih vej kot podsistemov. Po definiciji sistema in
odvisno od tega, kako ga opazujemo, se lahko vsaka prometna veja, čeprav predstavlja
podsistem, definira kot samostojni sistem.

4.1

PROMETNI PODSISTEMI

Če govorimo o posameznih prometnih vejah kot podsistemih, izhajamo iz tega, da se
posamezne prometne veje analizirajo glede na medsebojno povezanost njihove tehnike,
tehnologije, organiziranosti, ekonomike in pravne ureditve. V vsaki prometni veji se definira
vseh pet elementov: tehnični, tehnološki, organizacijski, ekonomski in pravni. Glede na
okolje in stanje prometnega sistema ter glede na uporabo različnih sredstev prevoza in
prevoznih poti, po katerih se opravlja prevoz, poznamo naslednje prometne veje:
a) podsistem cestnega prometa,
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b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

podsistem železniškega prometa,
podsistem zračnega prometa,
podsistem pomorskega prometa,
podsistem prometa na notranjih plovnih poteh:
- podsistem kanalskega prometa,
- podsistem rečnega prometa,
- podsistem jezerskega prometa;
podsistem cevovodnega prometa,
podsistem žičniškega prometa,
podsistem telekomunikacijskega prometa,
podsistem poštnega prometa.

Odvisno od vidika opazovanja lahko gledamo na posamezno vrsto transporta kot na sistem, ki
ima svoje podsisteme. V okviru sistema prometa na kopenskih plovnih poteh poznamo
kanalski, rečni in jezerski promet. V zračnem prometu poznamo podsisteme: letalski prevoz,
letališka dejavnost, dejavnost aerodroma in dejavnost nadzora letenja. V cestnem prometu
poznamo podsistema dejavnost prevoza in dejavnost infrastrukture, ki se lahko delita v
nadaljnje podsisteme. Tudi v železniškem prometu poznamo dejavnost prometa in dejavnost
infrastrukture. V pomorskem prometu poznamo dejavnost luške kapitanije, luk, agencij in
prevoz v linijski in prosti plovbi.

Vsaka prometna veja ima svoje posebnosti in značilnosti, ki so odvisne od naravnih pogojev,
v katerih se promet opravlja, od tehničnih lastnosti prometnih poti, od vrst in kakovosti
prometnih storitev, od tehnično-tehnoloških značilnosti prometnega procesa in od notranje
organiziranosti posamezne veje prometa. To je hkrati tudi delitev prometa po horizontali.

4.2

VREDNOTENJE PROMETNIH PODSISTEMOV

Povpraševanje po prevoznih storitvah določenega prometnega podsistema je odvisno od
njegovega tehnično-tehnološkega in prometno-ekonomskega pomena za uporabnike storitev.
Povpraševanje je nadalje odvisno od upoštevanja načel prometnih storitev, ki predstavljajo
osnovo za vrednotenje celotnega sistema in posameznega podsistema prometa.
Ko govorimo o vrednotenju prometnih podsistemov znotraj prometnega sistema, najprej
razmišljamo o tem, da naj vsaka prometna veja zagotavlja pogoje in upošteva načela za
gospodarno opravljanje prometnih storitev. Zaradi tega se učinek prometnega sistema
ocenjuje tudi glede na to, koliko prometnih vej je vključenih v sistem izvajanja prometnih
storitev.
Vrednosti posamezne prometne veje se ne more določati s pomočjo enostavnih kazalnikov.
Prav tako ne poznamo kazalnikov, ki bi lahko točno razvrščali prometne veje v sistemu.
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Zaradi tega se vrednost posamezne prometne veje ocenjuje na temelju številnih dejavnikov. Ti
so:
a) zanesljivost prevoza,
b) ekonomičnost oziroma cena prevozne storitve,
c) prevozna sposobnost,
d) hitrost prevoza,
e) točnost prevoza,
f) rednost prevoza,
g) udobnost prevoza (pri prevozu potnikov),
h) varnost prevoza,
i) možnost prilagajanja posameznih prevozov,
j) stroški prevoza,
k) stroški energije,
l) hitrost dostave,
m) zaščita okolja
n) uporaba novih tehničnih znanj,
o) dostopnost prevoza in
p) sposobnost opravljanja masovnih prevozov.
Značilnosti posameznih prometnih vej bodo podrobneje analizirane v poglavjih, v katerih se
bo obravnavala posamezna veja prometa.

4.3

POVEZANOST PROMETNEGA SISTEMA PO HORIZONTALI IN
VERTIKALI

Vprašanje povezav elementov prometnega sistema po vertikali in horizontali je pomembno
tako s teoretičnega kot tudi s praktičnega vidika. Problem izhaja iz značilnosti prometnega
sistema kot enovitega dinamičnega sistema.
1. Prometni sistem je umetni sistem, kar pomeni, da ga je ustvaril človek za svoje potrebe,
zato je možno, da se pri ugotavljanju njegovih elementov upošteva eden ali več
elementov.
2. Razčlenjevanje prometnega sistema na podsisteme po horizontali se mora opraviti po
prometnih vejah zaradi posameznih značilnosti, ki jih ima vsak podsistem. Analiza
značilnosti vsake prometne veje mora odgovarjati na vprašanje, do katere meje se lahko
podsistem razčlenjuje. Razčlenjevanje podsistemov se lahko opravi funkcionalno in
procesno do tiste meje, ki predstavlja zadnjo točko v procesu prevoza, vendar mora biti
ekonomsko smiselno.
3. Značilnost prometa kot dinamičnega sistema pokaže različnost delovanja posameznega
elementa v sistemu, ker so elementi nenehno pod vplivom neprekinjenega spreminjanja
svoje strukture in odnosov v samem sistemu. To spreminjanje povzroča povezovanje in
pretok novih informacij oz. potreb v strukturo sistema. Zato neuporabni elementi
zapuščajo strukturo sistema in dajejo mesto novim, kar povzroča nenehno gibanje in
prilagajanje strukture sistema.
4. Značilnost enovitega prometnega sistema je izražena v medsebojnem povezovanju in
delovanju posameznih elementov v njegovih podsistemih. To pomeni, da se lahko v
kratkem času spremeni struktura posameznega elementa v podsistemu in s tem tudi v
celotnem sistemu, ki mora ciljno usmerjeno delovati.
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5. Pomembna značilnost prometnega sistema je prostorska delitev. Povezava infrastrukture
predstavlja pomemben element delovanja prometnega sistema in vpliva na njegov
tehnološki, organizacijski in ekonomski vidik delovanja. Prometna infrastruktura je kot
del tehničnega procesa odvijanja prometa razdeljena na širšem območju, odvisno od
gostote prometa. Z njo se zagotavlja dostopnost prometa.
6. Nadaljnja značilnost vsakega prometnega sistema je različna stopnja tehničnega,
tehnološkega, organizacijskega, ekonomskega in pravnega razvoja njegovih posameznih
podsistemov.
Pomemben cilj, ki ga je potrebno v skladu s prometno politiko uresničiti, je izgradnja in
vodenje optimalne strukture prometnega sistema in njegovih posameznih delov ali
podsistemov. Tu se postavljata dve osnovni vprašanji:
1. Kaj je optimalna struktura prometnega sistema?
2. Kako deluje optimalna struktura prometnega sistema?
Optimalna struktura prometnega sistema in delovanje prometnega sistema predstavljata
usklajenost vseh elementov po vertikali in horizontali v skladu s cilji prometne politike.
Po horizontali predstavljata optimalna struktura in delovanje prometnega sistema:
1. V tehničnem pomenu – medsebojno usklajevanje zmogljivosti in nalog infrastrukturnih
objektov in transportnih sredstev vseh prometnih vej.
2. V tehnološkem pogledu – usklajenost delovanja prometnega procesa, še posebej pri
kombiniranem oziroma integralnem transportu.
3. V pogledu organiziranosti – medsebojno usklajenost organiziranosti posameznih
subjektov v eni prometni veji, posebej v primeru kombiniranega transporta, medsebojno
usklajenost organiziranosti posameznih prometnih vej in razmerja s posameznimi
vejami prometa.
4. V ekonomskem pogledu – usklajenost ekonomskih odnosov glede na vrednotenje
prometne storitve za posamezne veje prometa, vrednost prometne storitve v posamezni
prometni veji, usklajenost ekonomskih nosilcev posameznih dejavnosti in usklajenost
pogojev gospodarjenja v prometnih vejah in med njimi.
5. V pravnem pogledu – enake pravne možnosti za razvoj in delovanje vseh nosilcev
prevoza.
Po vertikali predstavljata optimalna struktura in delovanje prometnega sistema medsebojno
usklajenost tehničnih sredstev, tehnološkega procesa, organiziranosti in ekonomiko
poslovanja v vsaki prometni veji glede na specifičnost posamezne prometne veje in celotnega
sistema.
Struktura prometnega sistema je odvisna od ciljev in od elementov, ki jih za prometni sistem
postavi prometna politika kot osnovno vodilo za njegovo delovanje na gospodarskem in
družbenem področju.
Oblikovanje prometnega sistema mora biti na takem nivoju, da zagotavlja vsem podsistemom
enake izhodiščne pogoje gospodarjenja pri izvajanju prometnih storitev. Vsak prometni
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podsistem ima svojo strukturo, ki deluje na osnovi ciljev politike prometnega sistema in tem
podreja tudi svoje cilje poslovanja. Zato je osnova strukture podsistemov sestavljena iz ciljev
strukture prometnega sistema, opredeljenih s prometno politiko. Zaradi tega je struktura
prometnega sistema dejavnik, ki ima za ustvarjanje svojih ciljev več posrednih in neposrednih
ciljnih dejavnikov, ki so sestavni del posameznega prometnega podsistema.

4.4

POVEZANOST PROMETNEGA SISTEMA Z OKOLJEM

Iz definicije prometa kot dinamičnega sistema izhaja možnost, da se poleg analize značilnosti
elementov, ki sestavljajo sistem in kažejo značilnosti medsebojnih povezav elementov znotraj
sistema, analizira tudi povezanost prometnega sistema z njegovim okoljem. Zelo težko je
analizirati vse elemente povezanosti in odnose prometnega sistema z okoljem ter povezanost
posameznega (pod-) sistema z okoljem. Zaradi tega je potrebno opraviti izbiro
najpomembnejših elementov okolja in analizirati medsebojni vpliv teh elementov na prometni
sistem v skladu z vsakokratno analizirano potrebo. Pomembni elementi, ki vplivajo na odnos
prometnega sistema in okolja, izhajajo iz osnovne dejavnosti prometa, gospodarstva in drugih
značilnosti okolja.
Prometni sistem je del družbenega in gospodarskega sistema. To dejstvo predstavlja promet
kot integralni del reprodukcije, ki s svojim delovanjem omogoča razvoj družbe in
gospodarstva, zato gospodarstvo vlaga denarna sredstva v razvoj prometa, da bi ustvarilo
ustrezne pogoje gospodarjenja. Promet kot sistem ima pomembno nalogo pri delovanju
celotne družbene aktivnosti, od delovanja političnega in gospodarskega sistema preko
delovanja posameznih gospodarskih dejavnosti do delovanja kulturnih, športnih in ostalih
dejavnosti v družbi.

Študijski primer 4.1: Prometni sisitem – dejavnik
povezovanja
Prometni sistem

ekonomska struktura

Prometni sistem

ekonomski sistem

Prometni sistem

ekonomska politika
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Razmislite:





Na kakšen način je prometni sistem povezovalni dejavnik z ekonomsko strukturo?
Ali ekonomski sistem vpliva na delovanje in poslovanje prometnega sistema?
V kakšni povezavi sta prometna politika in ekonomska politika?
Kako prometni sistem deluje na specifične dejavnike okolja?

4.4.1 Prometni sistem in ekonomska struktura
Ekonomska struktura pomeni celotno stanje gospodarstva, njegove reprodukcijske in razvojne
sposobnosti. Pomemben element ekonomske strukture v funkciji naše analize, to je
povezanosti prometnega sistema in ekonomske strukture, je prebivalstvo. Pri tem se
prebivalstvo pojavlja v dveh vlogah: v vlogi uporabnika in izvajalca prometnih storitev.
Prebivalstvo se pojavlja v prometu kot uporabnik prometnih storitev. Prav tako se pojavlja kot
izvajalec prometnih storitev, pa tudi sredstev v materialni proizvodnji. Prometne potrebe
prebivalcev so različne in zato se pojavlja različno povpraševanje po prometnih storitvah.
Glede na različnost mora prometni sistem v svojo organiziranost vključiti tehnične in
tehnološke elemente. Tehnični elementi se vključujejo predvsem zaradi prevoznih sredstev, ki
se pojavijo na tržišču kot osnovni element za opravljanje prevozne storitve. Prevozna sredstva
omogočajo udobnost in varnost prevoza potnikov in tovora. Tehnološki element se vključuje
zaradi načina izvajanja prevoznih storitev. Točen in reden linijski promet po vnaprej
določenem času, to je voznem redu, je lahko osnovno izhodišče določenemu uporabniku
prevozne storitve.
Drugi pomemben segment ekonomske strukture je dejavnik okolja prometnega sistema, s
katerim je prometni sistem v neposredni povezavi, imenujemo ga tudi naravo bogastvo
države. Dinamika gospodarskega razvoja države in razvoj njenega prometnega sistema za
potrebe gospodarstva in družbe kot celote sta odvisna od pomena in strukture njenih naravnih
bogastev in od možnosti razvoja.
Delovanje prometnega sistema je nadalje odvisno od velikosti površine države, od njenega
geografskega položaja in konfiguracije terena, od energetskih in rudninskih izvorov itd., kar
vpliva na možnost uporabe lastnih prevoznih sredstev, opreme in infrastrukture. Z razvojem
znanosti in tehnike ter potreb okolja se neprekinjeno menjavajo elementi, ki vplivajo na
prometni sistem iz okolja. To pomeni, da se neprekinjeno spreminja stanje prometne strukture
sistema.
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4.4.2 Prometni in ekonomski sistem
Z analizo elementov povezanosti prometnega sistema z ekonomskim sistemom države je
ugotovljeno, da je primerna delitev izvajanja prometa po nosilcih temeljno vprašanje
ekonomskega položaja prometnega sistema in posameznih prometnih podsistemov v
narodnem in mednarodnem gospodarstvu.
Odnos med prometnim sistemom in posameznimi deli ekonomskega sistema države in njenih
mednarodnih odnosov (kot okolje prometnega sistema) predstavlja tisti del ekonomskega
položaja prometa, ki vpliva na delitev dela med vrstami podsistemov prometa. Z delitvijo dela
se omogoča sprememba ekonomskega položaja posameznih prometnih podsistemov in
celotnega prometnega sistema. To je posebej opazno tedaj, če pridejo posamezni prometni
podsistemi v položaj, ko politiko cen in ostale pogoje poslovanja določa država.
4.4.3 Prometni sistem in ekonomska politika
Ekonomska politika predstavlja podlago za ciljno aktivnost družbe v gospodarstvu. Analiza
povezanosti prometnega sistema in ekonomske politike je predstavljena s cilji ekonomske
politike. Cilji ekonomske politike za promet na splošno so, da se zagotovi njegov nemoten
razvoj, s tem pa tudi razvoj njegovih prometnih podsistemov (več v: Oblak, H.
Makrologistična politika. Maribor: VEKŠ, 1990).
Zaradi pomena, ki ga ima promet v gospodarstvu, mora imeti ekonomska politika določene
cilje in odnos do prometnega sistema. Potrebno je, da se jasno določijo cilji, sredstva in
nosilci nalog. Znano je, da je prometni sistem nujen za razvoj družbe in gospodarstva, zato je
treba opredeliti mesto in položaj prometnega sistema v gospodarstvu. Prav tako je potrebno
opredeliti razvoj posameznih prometnih vej v okviru prometnega sistema.
4.4.4 Prometni sistem in specifični elementi okolja
Povezanost prometnega sistema z okoljem je pomemben element pri doseganju ciljev
gospodarstva in prometnega sistema. Okolje predstavlja tiste elemente, ki neposredno
vplivajo na razvoj prometnega sistema. Prav tako prometni sistem neposredno vpliva na
razvoj posameznih elementov okolja. To dokazuje, da je prometni sistem tesno povezan z
gospodarstvom in z njegovimi posameznimi elementi.
Analiza je pokazala, da so osnovni elementi, ki vplivajo na razvoj prometnega sistema,
naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.

prometni sistem in nerazvita območja,
prometni sistem in človekovo okolje,
prometni sistem in industrija,
prometni sistem in ekonomski razvoj,
prometni sistem in pravo,
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6. prometni sistem in tehnično-tehnološki razvoj,
7. prometni sitem in mednarodni odnosi,
8. prometni sistem in varnost v prometu,
9. prometni sistem in ekološki vpliv prometa,
10. prometni sistem in prevoz odpadnega materiala.

Prometni sistem in nerazvita območja
Zaradi razvoja človeštva in posameznih območij se je razvil prometni sistem in omogočil
družbeni in gospodarski razvoj posameznih območij. Zato rečemo, da je prometni sistem
ustvarjen umetno, ker se je pojavila potreba po razvoju posameznih območij. Razvoj
prometnega sistema je omogočil racionalni izkoristek naravnih bogastev in razvoj industrije
ter realizacijo potreb po mobilnosti ljudi oziroma prevoznih objektov. Razvoj prometa je
omogočil tudi mednarodno trgovinsko menjavo blaga in storitev.
Na današnji stopnji razvoja prometnega sistema v okviru narodnega in mednarodnega
gospodarstva se poudarja razvoj prometne infrastrukture (cest in železniških prog). To
pomeni, da bi morali za razvoj nerazvitih območij najprej zgraditi infrastrukturo in dati
prednost razvoju prometnega sistema. Z razvojem prometnega sistema na nerazvitih območjih
omogočamo, da se tam gradi industrija, razvija se turizem in druge dejavnosti.
Dimenzioniranje prometnega sistema in prometne infrastrukture se pojavlja kot enovit proces,
ki mora biti opravljen vzporedno s potrebami in z danimi možnostmi.

Prometni sistem in človekovo okolje
Z razvojem prometnega sistema se pojavijo tudi neželeni vplivi na človeka in njegovo
okolico. Neželeni vplivi na človekovo okolje:
1. ustvarjenje hrupa in vibracij,
2. onesnaževanje tal, zraka, vode in drugih elementov človekovega okolja,
3. izgradnja infrastrukture na kmetijskih površinah in v prostoru, ki bi se lahko uporabljal
za druge namene,
4. nevarnost za zdravje in življenje ljudi.
Jasno je, da se omenjeni dejavniki, ki vplivajo na okolje, na morejo povsem odpraviti. Zato
obstaja konfliktni odnos med prometnim sistemom in okoljem. Torej je pri definiranju in
vodenju prometne politike osnovna naloga, da poskusijo ustvariti ravnotežje med pozitivnimi
in negativnimi vplivi, ki spremljajo delovanje in razvoj prometa, oziroma da se negativni
dejavniki čim bolj odpravijo.
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Prometni sistem in okolje
Raziskava sistemov povzroča enostranske in zato nepopolne analize za vse sisteme, ki
predstavljajo gonilno silo v naravnem sistemu. Eden od teh sistemov je tudi prometni, ki
predstavlja posebni predmet raziskave zaradi dokazovanja pomembnosti tega sistema za
delovanje drugih sistemov v okolju.
V iskanju definicije prometnega sistema moramo izhajati iz potrebe, ki jih ta realizira, iz
njegovih ciljev in pogojev, v katerih deluje. Potreba premeščanja ljudi, blaga in informacij
izhaja iz splošnih potreb povezovanja človekovih, naravnih in gospodarskih aktivnosti.
Ustvarjanje povezav med človekovimi aktivnostmi, ki so prostorsko in časovno različne,
povzroči potrebo po premeščanju ljudi, stvari, energije in informacij. Premeščanje katerega
koli objekta prevoza v času in prostoru je nujno z ustvarjanjem zvez med dejavniki
proizvodnje, razdelitve in menjave ter porabe, ki zahtevajo premagovanje prostora. To
premagovanje se ustvari s prometom. Prometni sistem, definiran kot množica procesov
premeščanja blaga, vesti in ljudi, obstaja kot sistem narodnega in mednarodnega gospodarstva
in družbe.
Prometni sistem pripada kot podsistem h gospodarstvu, s katerim je ustvarjalno in soodvisno
povezan. Potrebe gospodarstva po prometnih storitvah so primarni dejavniki, ki vplivajo na
oblikovanje osnovnih parametrov prometnega sistema in tehnično-tehnoloških ter
ekonomskih parametrov. Vpliv gospodarstva na promet predstavlja osnovni vplivni dejavnik
za njegovo delovanje.

Prometni sistem in industrija
Industrija predstavlja proizvodno dejavnost materialnih proizvodov, ki jih je treba s
prometnimi sredstvi pripeljati do mesta prodaje. Iz prikaza značilnosti in strukture dejavnosti
industrije se vidi medsebojna povezanost industrije in prometnega sistema. Ta povezava je
predstavljena z naslednjimi elementi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

prometni sistem omogoča fizično oskrbo s prvinami proizvodnega procesa;
prometni sistem omogoča proizvodnjo industrijskih proizvodov;
prometni sistem omogoča prodajo industrijskih proizvodov;
prometni sistem se pojavlja kot potrošnik industrijskih proizvodov;
prometni sistem deluje kot pomemben lokacijski dejavnik namestitve industrije;
prometni sistem omogoča boljšo gibljivost prebivalcev.

Vpliv prometnega sistema na industrijsko proizvodnjo izhaja iz specifičnosti in značilnosti
prometne dejavnosti pri premagovanju prostorskih in časovnih razlik in pri povezovanju
različnih dejavnikov proizvodnega procesa. To izhaja iz zahteve industrije, da se prometni
sistem prilagodi potrebam proizvodne dejavnosti, velikokrat pa jo sploh omogoča, kar
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pomeni, da industrija vlaga denar v razvoj prometa. Prometni sistem mora realizirati potreba
industrije in omogočiti nemoten razvoj gospodarstva in družbe kot celote.
Industrija predstavlja raznolikost v proizvodih in s tem tudi raznolikost glede potrebnega
prometnega sistema. Na osnovi tega industrija pričakuje od prometnega sistema raznovrstna
prometna sredstva za svoje potrebe. Sodobni prometni sistem je glede na različne Prometnotehnične in prometno-eksploatacijske značilnosti transportnih sredstev, prometnih poti in
usposobljenosti kadrov posameznih prometnih vej sposoben uresničiti vse oblike prometnega
povpraševanja industrijske dejavnosti. Pomembno je, da se zagotovi določeno stanje
industrije s prilagojeno strukturo prometnega sistema.
Prav tako se prometni sistem pojavlja kot potrošnik industrijskih proizvodov in s tem
neposredno vpliva na razvoj industrije in posameznih industrijskih dejavnosti. Prometni
sistem se pojavlja kot potrošnik z nabavo prevoznih sredstev pri industriji za potrebe
uporabnikov prevoznih storitev. Kot potrošnik se prometni sistem pojavlja tudi pri nabavi
sredstev mehanizacije in transportnih priprav ( zabojnikov/ kontejnerjev, palet itd.).
Prometni sistem in posamezne prometne veje delujejo kot pomemben lokacijski dejavnik. S
tem omogočajo zniževanje stroškov transporta in proizvodnje. Omogočajo lociranje industrije
na območja, kjer se nahajajo surovine za izdelavo materialnih proizvodov. Prometni sistem
mora zagotavljati čim boljšo mobilnost prebivalcev.

Prometni sistem in ekonomski razvoj
Prometni sistem je rezultat družbenega, znanstvenega in tehnološkega razvoja ter predstavlja
aktivno vlogo v posameznih segmentih razvoja. Nemogoče je načrtovati ekonomski razvoj
brez načrtovanja prometnega sistema. Prometni sistem je pomemben dejavnik pri
ekonomskem razvoju, ker zagotavlja nemoten razvoj gospodarstva s prevozom surovin in
končnih izdelkov in ne nazadnje tudi prebivalstva.
Odnos prometnega sistema in ekonomskega razvoja se pojavlja kot:
1. odnos ekonomskega razvoja in prometnega sistema oziroma posameznega podsistema,
2. odnos prometnega sistema in posameznega podsistema do ekonomskega razvoja.
Ekonomski razvoj zahteva ustrezne strukture prometnega sistema za nemoteno delovanje
gospodarstva. Ekonomski razvoj vpliva na:
1. razvoj prometnega sistema,
2. strukturo prometnega sistema in
3. delovanje prometnega sistema.

44

Logistični sistemi

Prometni sistem in posamezni prometni podsistemi vplivajo na ekonomski razvoj, na
strukturo in delovanje gospodarskega sistema. Vpliv prometnega sistema na ekonomski
razvoj je:
1.
2.
3.
4.
5.

v količini proizvodnje in potrošnje,
v rasti družbenega proizvoda,
v prostorski namestitvi proizvodnje,
v razvoju posameznih vej,
v mobilnosti prebivalcev.

Odnos prometnega sistema in ekonomskega razvoja se izrazi kot količinski in kakovostni
odnos z določeno vrednostjo.
Količinski odnos ekonomskega razvoja in stopnja razvitosti prometnega sistema se kažeta v
obsegu vrednosti proizvodnje materialnih dobrin in prevoza. Ta se izkazuje z obsegom
proizvodnje in prometnih storitev, ovrednotenih s ceno, pri čemer je rast prometnih storitev
posledica rasti obsega proizvodnje in menjalnih procesov. Na osnovi te zakonitosti se lahko
načrtuje rast prometnih storitev, ko so znani pričakovana rast in vrsta proizvodnje ter menjalni
procesi.
POVZETEK POGLAVJA
Členitev prometnega sistema je eden od pomembnih dejavnikov v logističnih sistemih.
Prometni sistem se členi po sinergiji z gospodarstvom in gospodarskimi dejavniki, ki vplivajo
na razvoj prometnega sistema in njegovo členitev. Vsak posamezni dejavnik daje dodatno
vrednost členitvi sistema. S pomočjo gospodarskih dejavnikov in členitve prometnega sistema
deluje struktura logističnega sistema po vertikali in horizontali. Takšna struktura pa omogoča
vključevanje prometnega sistema v gospodarske, ekonomske in industrijske sisteme. Vse to
ste spoznali v tem poglavju, ki vam je omogočilo širšo spoznavnost prometnega sistema in
njegovega delovanja.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja





S pomočjo katerih dejavnikov vrednotimo prometni sistem?
Pojasnite optimalno strukturo prometnega sistema.
Kako deluje optimalna struktura prometnega sistema?
Pojasnite na primeru pomen povezanosti prometnega sistema z ekonomskim
sistemom.
 Kakšen vpliv ima prometni sistem na razvoj industrije?
 S primerom pojasnite vpliv prometnega sistema na nerazvita območja.
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Dodatna literatura za študij
Bogović, B., in Perak, M. Ekonomika prometnog sistema. Zagreb: Fakultet prometnih
znanosti, 1984.
Lipičnik, M., in Pepevnik, A. Tehnologija prometnih sistemov. Maribor: FG, 1999.
Rajkov, M. Teorija sistema. Beograd: Fon, 1982.
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5

SODELOVANJE PROMETNIH PODSISTEMOV

V tem poglavju boste spoznali:
 Problem povezovanja strukture prometnega sistema.
 Sodobne transportne tehnologije kot povezovalni element prometnega sistema.
 Tehniški in tehnološki razvoj prometnega sistema.

Ob koncu poglavja boste razumeli:
 zakaj nastajajo problemi povezovanja v strukturi prometnega sistema,
 pomen uvajanja sodobnih tehnologij kot povezovalni element prometnega sistema,
 ali je tehniški in tehnološki razvoj pomemben za razvoj prometnega sistema.

UVOD V POGLAVJE
Struktura prometnega sistema je sestavljena iz elementov za opravljanje prometne storitve in
za ustvarjanje ciljev, ki so skupni za celotni sistem ali za posamezni podsistem. Oblikovanje
strukture bi pomenilo glede na cilj različne odnose posameznih elementov prometnega
sistema. Najenostavneje bi bilo sestaviti prometni sistem tako, da bi imel samo en cilj. Takšna
situacija je nerealna, hipotetična. Zato ima promet mnogo nalog, ki jih opravlja, in zato
poznamo več ciljev, ko so lahko povezani ali pa so popolnoma neodvisni oziroma so si lahko
celo nasprotni, kar zahteva njihovo usklajevanje. Cilji strukture prometnega sistema služijo
tehnološki zasnovi procesa dela v prometu.

5.1

PROBLEM STRUKTURE PROMETNEGA SISTEMA

Z analizo povezanosti elementov prometnega sistema po vertikali in horizontali smo
ugotovili, da predstavlja teoretično in praktično vprašanje problem strukture prometnega
sistema, ki je specifična značilnost dinamičnega sistema. Težko je odgovoriti na vprašanje,
kaj je optimalno delovanje prometnega sistema glede na določeno prometno povpraševanje.
Najenostavnejši odgovor je, da je optimalno delovanje prometnega sistema uresničevanje
prometnega povpraševanja s prometno ponudbo z minimumom zahtevnosti in maksimumom
koristnega učinka proizvodnje prometnih storitev. Takšna splošna zahteva predpostavlja
določeno strukturo prometnega sistema, ki je sestavljena iz naslednjih elementov:
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a)
b)
c)
d)

minimalni stroški prevoza,
racionalni izkoristek prometnih sredstev,
minimalni čas prevoza,
prevoz se opravi na način, da se zagotovi kemijska in fizična nespremenjenost tovora
med prevozom, vse v skladu s cilji in z željami uporabnikov storitev.

Pogosto se vprašamo, ali je možen zgolj vpliv transportnega tržišča na delovanje optimalnega
odnosa med prometno ponudbo in povpraševanjem. Pravimo, da lahko prometno tržišče
vpliva na ustvarjanje optimalne strukture prometnega sistema, če je ustrezno zasnovano (več
v: Oblak, H. Makrologistična politika. Maribor: VEKŠ-UM, 1990).

5.2

SODODBNE TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE KOT DEJAVNIK
PROMETNEGA SISTEMA

Tehnično-tehnološki razvoj prometnega sistema in procesa je odvisen od razvoja in napredka
tehnike in tehnologije. Tehnično-tehnološka revolucija, ki nenehno deluje na razvoj industrije,
vpliva tudi na razvoj transportne industrije. Nova tehnična sredstva in novi tehnološki
postopki se vsak dan uvajajo v procese izvajanja prometnih storitev v vseh prometnih vejah.
Poznamo skupne zakonitosti tega razvoja.
1. Tehnični razvoj prometnih sredstev v vseh prometnih vejah temelji na povečanju
posamezne transportne enote in na povečanju tehničnih možnosti, to je večje hitrosti
gibanja vozila na transportni poti. Ta razvoj mora spremljati razvoj infrastrukture, ki
omogoča gibanje vozil po prometnih poteh.
2. Tehnološki razvoj prometnega procesa je usmerjen k skupnemu skrajševanju časa
prevoza na vseh stopnjah. To velja za posamezne veje prometa ter za skupni cilj več
prometnih vej, če se transport opravlja z več prometnimi vejami. To mora spremljati
razvoj infrastrukture in tehničnih sredstev.
Sodobna transportna tehnologija predstavlja določeno transportno sredstvo, transportne
naprave in infrastrukturne objekte ter postopke, ki omogočajo realizacijo sodobnega prevoza.

Študijski primer 5.1: Integracija prometnega sistema
Prednosti integracije
Uporaba tehniških sredstev in naprav

krajši čas prevoza

Uporaba različnih sredstev dveh
različnih prometnih vej

neprekinjen prevoz
tovora

48

Logistični sistemi

Razmislite:
 Katera transportna sredstva omogočajo krajši čas prevoza?
 Ali omogoča neprekinjen prevoz tovora, da se tovor z prevoznim sredstvom
prepelje z drugim prevoznim sredstvom?
 Kakšen je pomen takšne vrste integracije v prometnem sistemu?

V prvem primeru se uporabljajo kot dodatna transportna sredstva palete ter kontejnerji oz.
zabojniki, kar omogoča lažjo manipulacijo s tovorom.
V drugem primeru pomeni, da se prometno sredstvo s tovorom prevaža z drugim prometnim
sredstvom (tovornjak s tovorom na vagonu).
Razvoj sodobne tehnologije v prometnem sistemu se pojavlja po določenih zakonitostih
enovitega sistema. Nov element izzove spremembe v celotni strukturi sistema, ker se pojavijo
nove možnosti in nove zahteve prevoza.
Glede na sodelovanje posameznih prometnih vej se v strukturi prometa ugotavlja in analizira
posamezna tehnična in tehnološka zahteva po sodelovanju. Tako sodelovanje lahko
analiziramo po tehnološkem in ekonomskem vidiku. To so podlage, na osnovi katerih lahko
ugotavljamo razvoj sodobne tehnologije prometa.
Struktura prometnega sistema pomeni osnovno predvidevanje vloge posameznih oblik
transporta ne glede na to, ali govorimo o enostavnem ali o sestavljenem transportnem procesu.
Iz te definicije izpeljemo enačbo, ki predstavlja ugotavljanje modela strukture prometnega
sistema:
Q = Qc + Qž + Qost.
Q – količina skupnega transportnega substrata,
Qc – količina substrata, ki ga prepelje cestni promet,
Qž – količina substrata, ki ga prepelje železniški promet,
Qost – količina substrata, ki ga prepeljejo ostale prometne veje.
Pri tem moramo težiti k relaciji, za katero velja:
Qopt. = AQ + BQ + CQ
ali
Qopt. = Q (A + B + C)
A, B in C – optimum koeficienta posameznih struktur.
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POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja poznate in razumete zakaj nastajajo problemi povezovanja v strukturi
prometnega sistema. Prav tako ste spoznali pomen uvajanja sodobnih tehnologij kot
povezovalni element prometnega sistema. S spoznavanjem omenjenih dejavnikov kot
povezovalni elementi prometnega sistema se pojavi pomembno vprašanje, ali je tehniški in
tehnološki razvoj pomemben za razvoj prometnega sistema. Odgovor na zastavljeno vprašanje
ste spoznali v tem poglavju oziroma v celotnem učbeniku.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja
 V čem se kaže problem strukture prometnega sistema?
 Pojasnite s primerom, kako vplivajo sodobne transportne tehnologije na
strukturo prometnega sistema.
 Pojasnite zakonitosti enovitega sistema.

Dodatna literatura za študij
Oblak, H. Makrologistična politika. Maribor: VEKŠ-UM, 1990.
Marković, I. Integralni transportni sustavi i robni tokovi. Zagreb: FPZ, 1990.
Weber, J. Logistikkostenrechnung. 2. ed. Berlin: Springer, 2002.
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6

SISTEM ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

V tem poglavju boste spoznali:






Modele in elemente železniškega sistema.
Tehnološko tehnične značilnosti železnice.
Organizacijsko strukturo železniškega prometa.
Osnovne dejavnosti železniškega prometa.
Pomen infrastrukture za varen železniški promet.

Ob koncu poglavja boste razumeli:





kako deluje sistem železniškega prometa,
sistemski pristop reševanja problemov v železniškem prometu,
organizacijo osnovnih in pomožnih dejavnosti železniškega prometa,
kako velik pomen ima železniška infrastruktura na varnost v železniškem prometu.

UVOD V POGLAVJE
Promet je enovit dinamični sistem, ki je sestavljen iz podsistemov. Torej lahko železniški
promet definiramo kot podsistem prometnega sistema, pri katerem se identificirajo posamezne
značilnosti, in njegovi elementi, ti so: tehnični, tehnološki, organizacijski, ekonomski in
pravni.
Čeprav predstavlja železniški promet določen prometni podsistem, nam šele njegovo
medsebojno povezovanje in povezovanje z okoljem omogoča, da ga lahko analiziramo kot
samostojni sistem. To pa zato, ker je železniški promet dinamični sistem in predstavlja enovit
sistem. Takšnega tudi izberemo za opazovanje in obravnavanje.
Pomembne značilnosti železniškega prometa – v primerjavi z drugimi prometnimi podsistemi
so predvsem v organiziranosti, povezovanju posameznih elementov in v homogenosti sistema.
Posebne značilnosti v železniškem prometu so tehnična sredstva in tehnologija dela s
tehničnimi sredstvi. To omogoča, da razlikujemo dva velika podsistema v železniškem
prometu: izvajanje prevoza in železniška infrastruktura.
Če železnico (kot podsistem prometnega gospodarstva) obravnavamo kot sistem (glede na
njene tehnične, tehnološke, organizacijske, ekonomske in pravne sposobnosti), potem deluje
ta zgolj z vidika svoje osnovne dejavnosti (prevozna dejavnost in specifičnost železniške
infrastrukture).
Kot promet na splošno deluje tudi železniški promet na osnovi petih dejavnikov, ki vplivajo
na sestavo strukture. To so: tehnični, tehnološki, organizacijski, ekonomski in pravni
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dejavniki. Glede na stopnjo povezovanja znotraj sistema se v horizontali železniškega
prometa pokažejo trije podsistemi:
1. podsistem prevoza potnikov,
2. podsistem prevoza tovora,
3. podsistem železniške infrastrukture.

6.1

TEHNIČNI DEJAVNIK ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA

Tehnični dejavniki delovanja železniškega prometa so temeljni, osnovni elementi, ki jih
sestavljajo tehnična sredstva. Ta omogočajo delovanje in možnost delovanja tehnološkega
procesa.
Glede na pomen, ki ga imajo delovna sredstva v tehnološkem procesu, se tehnična sredstva v
železniškem prometu razvrščajo v štiri skupine.
1. Vlečna in vlečena sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje prevoznih operacij zaradi
spremembe mesta nahajanja prevoznih objektov.
2. Tehnična sredstva (zgradbe in naprave), ki omogočajo vzdrževanje železniških vlečnih
in vlečenih sredstev v njihovi eksploatacijski nalogi.
3. Infrastrukturni objekti, naprave in oprema, ki omogočajo izvršitev začetno-končnih
operacij prometnega procesa.
4. Infrastrukturni objekti, naprave in oprema, ki omogočajo gibanje vlečnih in praznih ter
naloženih vlečnih prevoznih sredstev.
Prevozna sredstva v železniškem prometu so vozila na tirnicah. Delimo jih v naslednje
skupine:
• motorniki,
• vlečna prevozna sredstva,
• vlečena prevozna sredstva,
• železniška vozila posebnega namena.
Motorniki so prevozna sredstva na tirnicah z lastnim pogonom (motor z notranjim
izgorevanjem in elektromotor). Namenjeni so za prevoz potnikov.
Vlečna prevozna sredstva (lokomotive) so vozila na tirnicah z lastnim pogonom (motor z
notranjim izgorevanjem in elektromotor). Namenjena so za vleko prevoznih sredstev
(vagonov) v potniškem in tovornem prometu.
Vlečena prevozna sredstva (vagoni) so vozila na tirnicah brez lastnega pogona. Namenjena so
za prevoz potnikov, prtljage, ekspresnega blaga, pošte in blaga.
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Železniška vozila posebnega namena so sredstva na tirnicah, namenjena za vzdrževanje
prevoznih poti in kontaktnih mrež, ter železniška dvigala.
6.1.1 Značilnosti prevoznih sredstev
Prevozna sredstva v železniškem prometu imajo veliko skupnih značilnosti z ostalimi
podsistemi prometa. Skupne značilnosti vlečnih in vlečenih sredstev ter motornih vozil so:
a) dimenzije vagonov-vozil,
b) masa in osna obremenitev.
Dimenzije vozil v železniškem ter v drugih podsistemih prometa obsegajo dolžino, širino in
višino vozila in so omejene. Dolžina vozila je odvisna od namena; višina in širina sta omejeni
s profilom (presekom) vagona. Ta meri na normalnem tiru največ 3.150 milimetrov, višina od
zgornjega roba tirnice do najvišje točke je 4.280 milimetrov. Osna obremnitev je odvisna od
vrste proge (od 12 do 25 ton).
Vlečna sredstva oziroma lokomotive imajo posebni način označevanja s črkami in številkami.
Te predstavljajo: število in razpored osi, vrsto pogona, način prenosa moči motorja na
pogonska kolesa, inventarsko številko, serijo itd.
Vlečena sredstva imajo prav tako specifičen način označevanja s črkami in številkami, iz
katerih je možno razbrati njihove značilnosti.
6.1.2 Vzdrževanje vozil sistema železniškega prometa
Železniška prevozna sredstva se v času eksploatacije obrabljajo. To je odvisno od pogojev
eksploatacije in od tehnične izvedbe vozil. Za opravljanje prevoznega procesa morajo biti
železniška vlečna in vlečena vozila brezhibna, kar je odvisno od pravilne uporabe in
pravilnega vzdrževanja. To vpliva na dobo trajanja prevoznih sredstev, na višino stroškov
prevoza in na varnost v železniškem prometu.
Vzdrževanje delimo v tri skupine:
a) redni in izredni periodični pregledi,
b) dela zaščitnega pomena,
c) popravila.
Redni in izredni periodični pregledi so predpisani za vsako železniško vozilo posebej.
Dela zaščitnega pomena so: čiščenje in pranje lokomotiv in vagonov, dezinfekcija vagonov,
popravila poškodovanih vagonov, podmazanje, oskrba z gorivom in z vodo ter pregled
brezhibnosti posameznih delov naprav in mehanizmov ter odprava napak.
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Popravilo vozil se opravlja v delavnicah za popravilo železniških vozil. Popravila delimo na:
tekoča, srednja in generalna. Tekoča in srednja popravila so najpogostejša. Pri teh urejamo
ležaje, odbojnike itd. Generalna popravila obsegajo popolno obnovo železniških vozil, vseh
mehanizmov, delov in naprav.
V poglavju "Terminali" bodo podrobneje opisani tehnični terminali, ki so namenjeni za
preglede, za dela zaščitnega pomena, oskrbovanje vozil in za popravilo ter parkiranja vozil.
Objekti za popravilo železniških vozil so najpogosteje opremljeni:
•
•
•
•
•
•

s tiri,
z delavniškimi zgradbami,
z objekti za gorivo in vodo,
s kanali za čiščenje,
z dovoznimi potmi,
z upravno zgradbo.

Tiri so namenjeni za dovoz železniških vozil do objektov vzdrževanja, za popravilo prevoznih
sredstev ter za manevriranje in parkiranje vagonov, ki čakajo na popravilo ali so popravljeni.
Delavniške zgradbe so različnih velikosti in so različno opremljene. Najpogostejše vsebine
delavniških zgradb so: ličenje, dela mehanskega in električnega vzdrževanja, pregled vozil,
pranje in podmazanje. Prostori za gorivo in vodo so sestavni del objektov za vzdrževanje.
Njihova velikost in oprema sta odvisni od vrste pogonske vleke. Tako npr. elektrovleka
zahteva samo kontaktni vod, dizelska vleka rezervarje za gorivo in naprave za jemanje goriva.
Kanali za čiščenje so namenjeni za preglede, čiščenje in vzdrževanje železniških vozil.
Vsi objekti za popravilo železniških sredstev so povezani z dovoznimi potmi cestnega
prometa.
6.1.3 Železniške infrastruktura
Ranžirni terminali (postaje) so železniški objekti, ki so namenjeni za urejanje tovornih vlakov,
to je za opravljanje tehničnih operacij. To sta razstavljanje vlakov ob prihodu in sestavljanje
vlakov ob odhodu. Ranžirni terminali pa imajo še naslednje naloge: premikanje posameznih
vagonov ali skupine vagonov, menjava voznega osebja, menjava lokomotiv in vzdrževanje
vagonov. Z ranžiranjem vlakov se zmanjšujejo operacije na medpotnih postajah. Časovno
zadrževanje vlakov je krajše in prevoz je hitrejši. Za opravljanje nalog imajo terminali
naslednje naprave:
a) poslovno zgradbo,
b) tirne skupine,
c) ostale objekte.
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Tirne skupine so skupine tirov, na katerih se opravljajo ranžiranja vlakov. Vsak večji ranžirni
terminal ima tri tirne skupine:
a) sprejemno skupino,
b) ranžirno skupino,
c) odpravno skupino.
Sprejemna skupina sprejema vlake ob prihodu. Ranžirna skupina ureja tovorne vlake po
smereh odpravljanja. Odpravna skupina odpravi novo sestavljene vlake.
Razen naštetih skupin poznamo še tire za direktne vlake in tire za popravilo in vzdrževanje
vagonov.
Drča se nahaja med sprejemno in ranžirno skupino tirov in je namenjena za razvrščanje
vagonov po smereh. Ta del ranžirnega terminala je na višji točki terena kot druge skupine
tirov. Na tem delu je eden ali sta dva tira, ki povezujeta sprejemno in ranžirno skupino. Način
dela je naslednji: lokomotiva potiska skupino vagonov oziroma celo kompozicijo čez vzpon
do začetka drče, kjer vagon s pomočjo sil inercije in gravitacije nadaljuje pot do določenega
mesta na ranžirno skupino tirov.
Postavljalnica je visoki objekt, nameščena je v bližini drče, iz nje se vodi delo na drči.
Ostali objekti na ranžirnem terminalu so namenjeni za vzdrževanje in popravilo vagonov.
Tovorni železniški terminali so namenjeni za sprejem in odpravo blaga v železniškem
prometu. V večjih središčih so železniški tovorni terminali zgrajeni kot posebni objekti, in to
zaradi velikega pretoka blaga. Glede na prostor, kjer se nahajajo, terminale delimo na:
a)
b)
c)
d)

tovorne terminale v mestih,
tovorne terminale v pristaniščih in lukah,
industrijske tovorne terminale,
obmejne terminale itd.

V okviru železniškega tovornega terminala lahko imamo ločene objekte za kosovno blago in
za vagonske pošiljke. Za opravljanje nalog pri natovarjanju, raztovarjanju in pretovarjanju
morajo biti terminali opremljeni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

s poslovno zgradbo,
s skladišči,
z natovornimi klančinami,
z vagonskimi tehtnicami,
z dovoznimi potmi,
z objekti za vzdrževanje voz in vlečnih sredstev,
z mehanizacijo za natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje,
z manipulativnimi tiri.
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Poslovna zgradba je namenjena za delo osebja terminala. Imeti mora prostore za
administracijo, vodstvo terminala, vlakovne odpravnike in za ostalo osebje.
Skladišča so odprti in zaprti prostori za shranjevanje blaga, ki čaka na odpravo oziroma
dostavo prejemniku. Zaprta skladišča so namenjena predvsem za kosovno blago in so
razdeljena na del skladišča za administrativna dela in del za skladiščenje blaga. Na velikih
železniških terminalih so skladišča za sprejem in odpravo blaga ločena. Zaradi lažjega
opravljanja nalog so zaprta skladišča pravokotne oblike in omogočajo z ene strani pristop z
železniškimi prevoznimi sredstvi, z druge strani pa pristop s cestnimi prevoznimi sredstvi.
Odprti skladiščni prostori so namenjeni za masovni razsuti tovor.
Natovorne klančine so gradbeni objekti. Zgrajene so tako, da je višina klančine enaka višini
dna tovornega prevoznega sredstva. Naloga natovornih klančin je, da omogočajo lažjo in
hitrejšo manipulacijo (natovarjanje in raztovarjanje prevoznih sredstev). Posebne klančine so
za natovarjanje živali in so posebej zgrajene na določenem mestu.
Vozovne tehtnice so naprave, s katerimi tehtamo težo pošiljk na vozovih pred odpravo s
postaje.
Tovorni profil se uporablja za merjenje višine in širine naloženega blaga na odprtih vozovih
pred odpravo s postaje.
Dovozne poti so cestna infrastruktura, namenjena za lažji dostop cestnih vozil do mesta
natovarjanja, raztovarjanja in pretovarjanja blaga, pa tudi za gibanje mehanizacije, ki opravlja
manipulativne operacije.
Manipulativni tiri so namenjeni za opravljanje operacij v tovornem prometu. Glede na namen
se delijo v tri skupine: sprejemno-odpravna skupina, natovorno-raztovorna skupina in skupina
za odstavljanje vagonov.
Glede na skladišča je položaj tirov vzporeden, pravokoten in pod določenim kotom.
Tehnični železniški terminali so železniški objekti, v katerih se opravljajo pripravljalna dela,
čiščenje, sestavljanje in razstavljanje potniških vlakov. To pomeni, da so tehnični železniški
terminali v funkciji potniških terminalov in se najpogosteje nahajajo v njihovi neposredni
bližini.
Na tehničnih železniških terminalih se opravljajo naslednja dela:
a) sestavljanje in razstavljanje potniških garnitur: odklapljanje poštnih, službenih,
spalnih vagonov in vagonov z ekspresnim blagom;
b) pranje, čiščenje, pregled in popravila vagonov;
c) oskrbovanje vagonov z vodo, s toaletnimi potrebščinami;
d) menjava in opremljanje lokomotive.
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Za opravilo teh del morajo biti tehnični terminali opremljeni:
a) s tirnimi napravami,
b) s prostori za pranje in čiščenje vagonov,
c) z ostalimi objekti.
Tirne naprave so namenjene za sestavljanje in razstavljanje potniških vlakov ter za
povezovanje s prostori za čiščenje in pranje, za preglede in za vzdrževanje vagonov. Glede na
namen se tirne naprave delijo na: sprejemno - odpravne, delovne in premikalne. Sprejemnoodpravne tirne naprave so namenjene za sprejem in odpravo potniških vlakov. Delovne tirne
naprave so namenjene za pranje, čiščenje in pregled vagonov. Premikalne naprave
uporabljamo za sestavljanje in razstavljanje vlakov.
Prostori za pranje in čiščenje vagonov so zaprti gradbeni objekti, ki so namenjeni notranji in
zunanji negi vagonov.
Ostali objekti na tehničnih železniških terminalih so namenjeni za oskrbovanje vagonov z
vodo, elektriko itd.
Infrastrukturni objekti, naprave in oprema, ki omogočajo gibanje vagonov po prevozni poti, se
razvrščajo na:
a) proge s spodnjim in zgornjim ustrojem, s pripadajočimi progovnimi objekti in
napravami;
b) signalnovarnostne naprave in objekte;
c) sistem vez s svojimi napravami.
Železniška prevozna pot z vsemi tehničnimi podsistemi (zgornji in spodnji ustroj,
signalnovarnostne naprave, sistem vez itd.) predstavljajo specifične značilnosti tehničnega
sistema železniškega prometa.
Tehnične konstrukcijske značilnosti železniške prevozne poti določajo organiziranost
tehnološkega procesa prevoza in gibanje vlakov na celotni železniški mreži. Železniška pot ne
omogoča prostega gibanja prevoznih sredstev, ker se lahko na enem progovnem odseku giblje
samo en vlak. Vodenje prometa se lahko opravlja samo z enega mesta; to predstavlja osnovo
vseh ostalih specifičnih tehnologij in organiziranja železniškega prometa.
Razporeditev tehničnih sredstev, ki predstavljajo tehnični podsistem železniškega prometa, se
lahko opravi podrobneje. V najširšem pomenu imamo dve skupini tehničnih sredstev v
železniškem prometu:
a) mobilna in
b) stabilna tehnična sredstva.
Mobilna tehnična sredstva so prevozne zmogljivosti za prevoz potnikov (potniški vagoni,
elektromotorni vlaki), za prevoz tovora (odprti, zaprti in specialni vagoni za prevoz tovora) in
vlečne zmogljivosti (lokomotive).
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Stabilna tehnična sredstva so proge in progovne naprave, signalnovarnostne in
telekomunikacijske naprave, stabilne naprave za električno vleko in zgradbe.

6.2

TEHNOLOŠKI DEJAVNIK ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA

Tehnološki vidik železniškega prometa deluje kot enovit in specifični sistem, ki upošteva
značilnosti tehničnih sredstev. Tehnološki proces železniškega prometa se lahko analizira tako
kot pri drugih prometnih vejah :
a)
b)
c)
d)

po značilnostih procesa,
po elementih, ki sodelujejo v procesu,
po stopnjah procesa,
po načelih, s katerimi se proces opravlja.

Analiza značilnosti prevoznih procesov kaže, da se upoštevajo tri osnovne značilnosti. Prva
je, da je prevozni proces premagovanje prostorskih razlik, druga značilnost je sestavljena iz
časovne in prostorske enotnosti prevoznega procesa potrošnje prometne storitve in tretja
predstavlja zasnove procesa in rezultat izvajanja prevozne storitve.
Če analiziramo elemente tehnološkega procesa proizvodnje storitev v železniškem prometu,
lahko definiramo tri osnovne elemente, ki omogočajo tehnološki proces dela. Ti so:
a) sredstva za delo,
b) predmet dela,
c) dela.
Poznamo pa tudi elemente tehnologije železniškega prevoza tovora. Med elemente železniške
tehnologije prevoza spada več dejavnikov, s pomočjo katerih se ustvarja prevozna storitev.
Medsebojno delovanje dejavnikov prevozne storitve omogoča, da se posamezni elementi ali
dejavniki lahko obravnavajo kot posamezni podsistemi te storitve (Bogović, B., in Luketić,
M., 1995, 48). Ti podsistemi so:
a) tovor kot podsistem,
b) transportna sredstva kot podsistem in
c) kader (delavci) kot podsistem.
Tovor predstavlja predmet dela in z njegovim premeščanjem v prostoru in času ustvarjamo
učinek – prevozno storitev. Transportna sredstva kot podsistem so sredstva, s katerimi se
opravlja tehnološki proces dela s tovorom. To je, da omogočajo premeščanje tovora iz enega
v drugi kraj in pri tem ustvarjajo tehnologijo prevoza. Kadrovski podsistem so ljudje ali
delavci, ki organizirajo, izvajajo in nadzirajo tehnološke procese prevoza tovora.
Kot v drugih prometnih vejah se tudi v železniškem prometu proizvodni proces deli v dve
osnovni skupini: stopnja prometnega procesa uporabnika prometne storitve in stopnja
izvajalca prometnega procesa. Prometni proces uporabnika prometne storitve (potnika in
lastnika tovora) je sestavljen iz treh osnovnih stopenj:
a) iz odprave,
b) iz prevoza in
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c) iz sprejema.
Prevoz izvajalca prometnega procesa je sestavljen iz treh osnovnih stopenj:
a) iz priprave,
b) iz prevoza in
c) iz zaključne stopnje.
Pripravljalna stopnja prevoza zajema pripravljalne operacije z vlečnimi in vlečenimi
prevoznimi sredstvi glede na njihovo tehnično in eksploatacijsko usposobljenost za prevoz.
Sem sodita tudi priprava osebja, ki bo prevoz opravilo, in priprava operacij sprejema potnikov
in tovora.
Stopnja prevoza so vse operacije od trenutka vstopa potnika v vozilo oziroma sprejema tovora
na prevozno sredstvo do trenutka izstopa oziroma predaje tovora prejemniku. Ta stopnja je
gibanje prevoznega sredstva oziroma prevoz.
Zaključna stopnja obsega vse operacije na namembni postaji, in to z vidika predmeta prevoza,
sredstva dela in voznega osebja, ki je prevoz opravilo.
Pri vsaki stopnji izvajanja prevozne storitve sodelujejo sredstva za delo. Tako sodelujejo
prevozna sredstva v vseh treh stopnjah razen določenih prevoznih sredstev in infrastrukturnih
objektov, ki sodelujejo le v začetno-končnih operacijah in omogočajo izvajanje teh operacij.
Osnovna načela, s katerimi se opravlja, vodi in izvaja prevozni proces in predstavljajo
sestavine poslovne politike prevoznika, so:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zanesljivost,
sposobnost prevoza masovnih tovorov,
varnost,
rednost,
točnost,
udobnost,
hitrost in
ekonomičnost.

Posledica izboljšanja prevoznega servisa je povečanje cen prevoznih storitev. Nizke cene
prevoza pogosto povzročajo, da se načela določenega prevoznega servisa ne morejo
popolnoma uresničiti. Pri tem je pomembna predvsem varnost prometa. V vsakem primeru so
posamezna načela odvisna od organiziranosti potreb uporabnikov prevoza in od konkretnih,
subjektivnih in objektivnih dejavnikov organizatorja in izvajalca prevoza.
Specifičnosti tehnološkega procesa v železniškem prometu je potrebno dodati še dve
specifični značilnosti tega sistema. To sta:
a) prostorska in časovna homogenost procesa transporta in
b) mrežna integralnost procesa proizvodnje prometnih storitev.
Prostorska in časovna homogenost transporta izhajata iz značilnosti transportnih sredstev, ki
zahtevajo specifično organiziranost transportnega procesa, v katerem je nujno uravnavati
gibanje vlakov na posamezni progi.
59

Logistični sistemi

Mrežna integralnost procesa proizvodnje storitev je povezana z dejstvom, da so posamezni
procesi prometne storitve v železniškem prometu različne strukture, različne količine in
načinov proizvodnje. Na ta način dobi celotni proces izvajanja prevoznih storitev na mreži
pomen masovne proizvodnje.

6.3

DEJAVNIK ORGANIZIRANSOTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA

Vidik organiziranosti predstavlja strukturo organiziranosti sistema železniškega prometa in
okvir obvladovanja vseh delov prometnega sistema. Sistem organiziranosti železniškega
prometa ureja funkcije prometno-tehničnih, prometno-tehnoloških in prometno-ekonomskih
dejavnikov kot specifičnih dejavnikov železnice.
Analizo organiziranosti prometnega sistema sestavljajo naslednji dejavniki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pomen procesa,
prostorsko delovanje prevoznega procesa,
pomen masovne proizvodnje prometnih storitev,
integriranost transporta,
integralnost transportnih sredstev,
vključitev uporabnika v proces transporta in
strokovna usposobljenost delovne sile.

Sposobnost masovne proizvodnje prevoznih sredstev je tipična za železniški promet. Na
osnovi izdelanega voznega reda se v železniškem prometu opravlja enoten tehničnotehnološki proces izvajanja prometnih storitev na celotni tirni mreži. Organiziranost
železniškega prometa mora te specifičnosti upoštevati.
Integriranost procesa transporta je predstavljena v sodobnem prometu z oblikovanjem
»transportne verige« ne glede na to, ali v prevoznem procesu sodeluje ena ali več organizacij,
iz iste ali iz več prometnih vej. Stopnja integralnosti transportnih sredstev predstavlja
doseženo stopnjo povezovanja v kombiniranem transportu z drugimi vejami prometa. Zato so
transportna sredstva standardizirana in normirana glede dimenzij in glede dovoljene
nosilnosti.

Železnica je kompleksen del prometnega sistema. Sestavljena je iz različnih značilnosti in
specifičnih posebnosti, ki predstavljajo določeno samostojno celoto. Osnovno specifičnost
železnice sestavljajo tehnični elementi (mreže železniških prog, vlečena in vlečna prevozna
sredstva itd.), kar pomeni specifično tehnologijo prevoza, upravljanja in organiziranja.

Pomembna značilnost železnice je, da so posamezni elementi v njeni strukturi tehnološko
povezani in medsebojno usklajeni. Tako elementi tehničnega pomena (vrsta proge in vagoni,
teža tovora, širina tira itd.) določajo elemente tehnološkega procesa (npr. organiziranje vleke
itd.), oboji pa vplivajo na izbiro elementov infrastruture in na upravljanje, vodenje in
izvajanje (informacijski sistem) ter na ekonomske elemente (stroški prevoza, cena storitve
itd.).
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V železniškem prometu se usklajeno odvijajo poslovni procesi različnih sektorjev, kar
predstavlja homogenost sistema predvsem pri delovanju, organiziranju in upravljanju.
Okolje železnice sestavljajo ostali prometni podsistemi v interakciji, pa tudi del sistema
celotnega prometnega sistema glede na to, da je železnica njegov sestavni del.
Na sliki štev. 6 je grafični prikaz položaja železnice v strukturi prometnega sistema.

Xž

Yžc
Železniški promet

Yco
Cestni promet

Y
Drugi prometni sistemi

Slika 6: Položaj železnice v strukturi prometnega sistema
Vir: Lasten
X – vhod iz okolja (indeks ž – vhod v železniški sistem, indeks c – vhod v cestni sistem);
Y – izhod ;
Yž, Yc – pomenita izhod iz železniškega in cestnega sistema v okolje prometnega sistema;
Yžc – izhod iz železniškega sistema in vhod v cestni sistem in Ycž – obratno.
Struktura železnice in povezava med elementi sta prikazani na sliki 7:

Ekonomski sistem

Informacije

Informacije prometa

Premik

Operacije

Gibanje

Sredstva

Vlečna sredstva

Proge

Postaje

Slika 7: Struktura železnice in povezava med elementi
Vir: Lasten
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Tehnični element železnice predstavlja bazo za ustvarjanje drugih procesov in delovanje
celotnega sistema. Mreže železniških prog, vlečena in vlečna sredstva skupno s postajami
predstavljajo medsebojno povezavo, brez katere si ni mogoče zamisliti železniškega
transportnega procesa.

6.4

MODELI IN ELEMENTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA

Modeli, ki se danes najpogosteje pojavljajo v procesu izvajanja storitev železniškega prevoza,
so:
a) načrt oblikovanja vlakov,
b) delo ranžirne postaje,
c) zamenjava vagonov in
d) rezervacija sedežev.
Model opravljanja aktivnosti na železnici je še vedno daleč od realnosti in postavlja se
vprašanje, ali je sploh možno modelirati tako velik sistem. Poznamo določeno število
predpogojev za ustvarjanje takega modela in za njegovo realizacijo. Kot primer izberemo
kakovostno in količinsko opredelitev pojava (Ek) iz skupine pojavov E. Ta pojav je lahko:
blagovni transport, potniški promet, tokovi praznih voz, čakanje vozil za natovarjanje in
raztovarjanje, kombinirani transport itd. Za izbran pojav Ek je model sestavljen:
1.
2.
3.
4.
5.

iz kakovostno in količinsko definiranega pojava (Ek);
iz vsebine pojavov Ek s spremenljivimi in stalnimi parametri;
iz glavnega dela modela v obliki analitičnega ali neanalitičnega izraza;
iz strukture algoritmov za posamezne dele in celote testiranja in reševanja;
iz analitične sinteze.

Če govorimo o malem modelu, ki ima malo število elementov, je potrebno za njegovo
delovanje poznati skupino pojavov (E) {…….}. Poznavanje množice pojava (E) {….}
zahteva opredelitev potrebnih informacij železnice in zvezo z vsemi direktnimi modeli. Sem
spada tudi zbiranje in vodenje statističnih podatkov.
Ko govorimo o modelu upravljanja s celotnim železniškim sistemom, je potrebno opredeliti
statistični in informacijski sistem. Brez tega je vprašljiva obravnava železnice kot sistema in
zasnova modela upravljanja, pa tudi sama vrednost sistemskega pristopa.
Izsledki teorije sistemov ne dovoljujejo, da se zadovoljimo le z opisom oziroma deskripcijo
sistema, ampak da pristop razširimo in obogatimo z novimi, s specifičnimi in homogenimi
spoznanji o strukturi in medsebojni povezavi njenih elementov. Ta nova spoznanja služijo za
lažje projektiranje in izboljšanje obstoječih struktur odločanja organiziranja. Na ta način
prikazujemo kompleksnost sistema, ki vpliva na kakovost odločanja in organiziranja
prevozov.
Celovitost sistema je podana v treh elementih, kar daje osnovo za razumevanje realnih
procesov in osnovo za nadzor in upravljanje delovanja sistema. Trajna analiza in sinteza
delovanja sistema doprinašata k razumevanju pojma celovitost.
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Študijski primer 6. 1: Uporaba teorije sistemov v tehnolgiji
Model železniškega sistema
Modeli, ki se danes najpogosteje pojavljajo v procesu izvajanja storitev železniškega prevoza,
so:
a) načrt oblikovanja vlakov,
b) delo ranžirne postaje,
c) zamenjava vagonov in
d) rezervacija sedežev.

Razmislite:
 Ali je možna uporaba teorije sistemov v železniškem prometu? Svoj odgovor
utemljte s primerom.
 Ali lahko modele, ki se danes najpogosteje pojavljajo, povežemo v sistemsko
strukturo? Na praktičnem primeru pokažite povezavo.
 Kaj pomeni tehnologija železniškega prometa kaj pa organizacija železniškega
prometa? Ali sta med seboj odvisni za delovanje sistema železniškega
prometa?

POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja razumete delovanje sistema železniškega prometa. Ugotovili ste, da je
sistem železniškega prometa zelo zapleten sistem, ki je odvisen od mnogih zunanjih
dejavnikov, ki vplivajo na njegovo delovanje. Prav tako ste spoznali, kako deluje sistem
železniškega prometa in kako se sistemsko pristopa k reševanju problemov v železniškem
prometu. Železniški promet je razdeljen na dve dejavnosti, ki se odražata skozi osnovne in
pomožne dejavnosti. Posebno mesto pri obravnavi v tem poglavju je imela železniška
infrastruktura, kjer ste spoznali, kako velik pomen ima železniška infrastruktura na varnost v
železniškem prometu.
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Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja
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Pojasnite strukturo železniškega prometa.
Na praktičnem primeru pojasnite model storitve v železniškem prometu.
Kaj zajema specifičnost železniškega prometa?
V čem se razlikuje tehnologija prevoza potnikov in od tehnologije prevoza
tovora?
Kakšen pomen ima infrastruktura v železniškem prometu?
Pojasnite grafični prikaz na praktičnem primeru: položaj železnice v
prometnem sistemu.
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7

CESTNI PROMETNI SISTEM

V tem poglavju boste spoznali:







Delovanje cestnega prometnega sistema.
Tehnološke in tehniške značilnosti cestnega prometa.
Tehnološke dejavnosti v cestnem prometu.
Uporabnost infrastrukture cestnega prometa.
Probleme mesta in urejanje prometa v urbanih naseljih.
Pomen vzdrževanja prevoznih sredstev in infrastrukturni elementov.

Ob koncu poglavja boste razumeli:






kako deluje sistem cestnega prometa,
pomen povezovanja tehnoloških in tehniških značilnosti cestnega prometa,
pomen razvoja infrastrukture za razvoj cestnega prometa,
zakaj je potrebno prometne probleme v mestih reševati celovito,
kako vplivata na delovanje celotnega cestnega sistema vzdrževanje vozil in
infrastrukture.

UVOD V POGLAVJE
Z definicijo prometa kot sistema smo ugotovili, da predstavlja enovit dinamični sistem, ki
svoje naloge realizira s prevozom ljudi in tovora. Eden izmed podsistemov prometnega
sistema je cestni promet s svojimi elementi podsistema.
Po definiciji prometnega sistema predstavlja cestni promet podsistem, ki ga lahko definiramo
in analiziramo kot posamezni sistem. Njegove značilnosti pa definiramo kot posamezne
podsisteme, ki sestavljajo celovit sistem. To so: tehnične, tehnološke, organizacijske,
ekonomske in pravne značilnosti.
Vsaka prometna veja ima svoje specifičnosti glede na naravne pogoje, v katerih se promet
odvija, tehnične značilnosti prometne poti, vrste in kakovost prometnih sredstev, tehničnotehnološke značilnosti prometnega procesa itd.
Če govorimo o cestnem prometnem sistemu kot podsistemu, potem njegova specifičnost
predstavlja medsebojno povezovanje in usklajevanje tehničnih, tehnoloških, organizacijskih,
ekonomskih in pravnih elementov. Njegova osnovna naloga je premagovanje prostorskih
razlik s ciljem, da realizira prometne potrebe v potniškem in tovornem prometu. Analiza
prometnega sistema po vertikali in horizontali omogoča, da analiziramo pet osnovnih vidikov
njegove strukture, ki se prav tako po definiciji sistema lahko obravnavajo kot podsistemi. To
so:
1. tehnični vidik delovanja,
2. tehnološki vidik delovanja,
3. vidik organiziranja in organiziranosti delovanja,
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4. ekonomski vidik delovanja in
5. pravni vidik delovanja.
Glede na različno stopnjo povezovanja v sistem se v horizontalnem delu cestnega prometa
predstavljajo trije podsistemi:
1. dejavnost prevoza potnikov,
2. dejavnost prevoza tovora in
3. dejavnost gospodarjenja s cestno infrastrukturo.
Prevoz potnikov

Prevoz tovora

Infrastrukturna
dejavnost

Tehnični dejavnik

Tehnološki dejavnik

Dejavnik organiziranosti

Ekonomski dejavnik

Pravni dejavnik

Slika 8: Povezava med posameznimi dejavniki
Vir: Lasten

7.1

TEHNIČNI DEJAVNIKI CESTNEGA PROMETNEGA SISTEMA

Tehnični vidik delovanja cestnega prometa ima pomen osnovnega elementa, ki ga sestavljajo
tehnična sredstva, ki s svojim delovanjem omogočajo odvijanje tehnološkega procesa, v
katerem se opravljata prevoz potnikov in tovora.
Glede na vlogo, ki jo ima v tehnološkem procesu sprememba kraja, se tehnična sredstva v
cestnem prometu razvrščajo v:
1. prevozna sredstva vseh vrst in tipov oziroma prometna sredstva v ožjem pomenu
(tovornjaki, osebna vozila, specialna vozila);
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2. tehnična sredstva, ki omogočajo vzdrževanje prometnih sredstev v njihovi
eksploatacijski nalogi;
3. infrastrukturne objekte, ki omogočajo opravljanje začetno-končnih operacij prometnega
sistem;
4. infrastrukturne objekte, ki omogočajo gibanje vozil.
Prometna sredstva v ožjem smislu so v cestnem prometu tista, ki s svojim gibanjem
omogočajo premagovanje prostorskih razlik zaradi prevoza ljudi in tovora ne glede na to, ali
govorimo o prevozu potnikov v službene ali zasebne namene, ali govorimo o prevozu tovora
v javnem prometu ali v prometu za lastne potrebe. To pomeni, da v to skupino spadajo
avtomobili, avtobusi, tovorna motorna vozila in priključena vozila, ki opravljajo prevoz
potnikov in tovora.

Študijski primer 7. 1: Prevozna sredstva
Določanje prevozne poti na osnovi značilnostih prevozmih sredstev
Prevozna sredstva v cestnem prometu imajo veliko posebnosti, ki jih razvrščamo po različnih
značilnostih. Značilnosti posameznega prevoznega sredstva omogočajo medsebojno
primerjanje posameznih vozil in tehnoloških procesov.
Štiri najosnovnejše značilnosti vozil so:
-

dimenzije vozila,
masa in osna obremenitev,
gibljivost vozila in
moč motorja.

Razmislite:





Ali značilnosti cestnih vozil vplivajo na določanje prevozne poti?
Kateri infrastrukturni elementi so povezani z značilnostmi cestnih vozil?
Kako vplivajo značilnosti cestnih vozil na tovor oziroma potnike?
Kaj je pokazala praksa? Na praktičnem primeru dokažite povezanost značilnosti
cestnih vozil z vsemi tehnološkimi elementi.
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7.1.1 Prevozna sredstva
Prevozna sredstva v cestnem prometu so vozila, namenjena za prevoz potnikov in blaga.
Poznamo:
a) sredstva za prevoz potnikov (kolo, motorno kolo, osebni avtomobil in avtobus);
b) sredstva za prevoz tovora (tovornjaki, vlečna vozila, specialna in priključena vozila).

Značilnosti prevoznih sredstev
Prevozna sredstva v cestnem prometu imajo veliko posebnosti, ki jih razvrščamo po različnih
značilnostih. Značilnosti posameznega prevoznega sredstva omogočajo medsebojno
primerjanje posameznih vozil.
Štiri najosnovnejše značilnosti vozil so:
a)
b)
c)
d)

dimenzije vozila,
masa in osna obremenitev,
gibljivost vozila in
moč motorja.

Dimenzije vozila so dolžina, širina in višina. Dolžina vozila je razmak med dvema končnima
točkama vozila na sprednji in zadnji strani. Dolžine so predpisane za posamezne kategorije
vozil.
Širina vozila je razmak med končnima točkama na obeh bočnih straneh vozila. Največja širina
vozila je lahko po predpisih 2,5 m.
Višina vozila je razmak med površino ceste (voziščem) in najvišjo točko na neobremenjenem
vozilu. Največja višina vozila je predpisana, 4 m.
Masa in osna obremenitev predstavljata maso vozila, nosilnost vozila, skupno maso, največjo
dovoljeno maso in osno obremenitev.
 Masa vozila je masa praznega vozila s predpisano opremo, s priborom in s polnim
rezervarjem goriva.
 Nosilnost vozila je dovoljena masa, do katere se sme vozilo obremeniti po
deklaraciji proizvajalca vozil.
 Skupna masa je masa, ki je sestavljena iz mase vozila, teže tovora na vozilu in teže
oseb v vozilu. Prav tako predstavlja maso priklopnik z blagom, če je priključen k
vozilu.
 Največja dovoljena masa je tista, ki jo sestavljata masa vozila in njegova nosilnost.
Po naših predpisih največja dovoljena masa vozila v cestnem prometu ne sme
presegati 40 ton, sicer se uporablja posebno dovoljenje za predimenzionirani tovor,
v tem primeru po teži.
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 Osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila obremeni vozišče v stanju
mirovanja. Predpisi zahtevajo, da osna obremenitev po eni osi ne sme presegati 10
ton.
Gibljivost vozila sestavljajo klirens, gibljivost v vzdolžnem in prečnem polmeru, mejne točke
in manevrska sposobnost vozila, to je polmer gibanja vozila.

Slika 9: Klirens vozila
Vir: Lasten

Slika 10: Polmer vzdolžne prehodnosti
Vir: Lasten
Klirens je razdalja med najnižjo točko na vozilu in površino vozišča. Polmer vzdolžne
prehodnosti je polmer krožnice, ki seka tri točke dotika: sprednje in zadnje kolo vozila in
najnižjo točko vozila v njegovi sredini. Polmer prečne prehodnosti je polmer krožnice, ki seka
tri točke dotika: obe sprednji ali zadnji kolesi in najnižjo točko v sredini vozila. Mejne točke
preprek morajo omogočiti prehodnost vozila po navpičnih zavojih. Polmer gibanja vozila je
najmanjši radij krožnice, ki ga napravi vozilo pri svojem gibanju za 360 stopinj. Moč vozila je
delo, ki ga proizvaja motor v enoti časa. Biti mora takšno, da vozilo premaga odpore vožnje in
notranje odpore v vozilu.

69

Logistični sistemi

Slika 11: Polmer prečne prehodnosti
Vir: Lasten

Značilnosti prevoznih sredstev za prevoz tovora
Vozila cestnega prometa morajo biti izdelana tako, da je izkoriščenost vozila glede na prostor
in čas prevoza tovora in ljudi čim večja.
Praksa je pokazala, da morajo imeti vozila cestnega prometa naslednje lastnosti:
a)
b)
c)
d)
e)

tehniške,
tehniško-eksploatacijske,
prevozne,
ekonomske in
tiste, ki vozniku omogočajo normalne pogoje dela.

Tehniške lastnosti so: varnost, trajnost, gibljivost in stabilnost vozila. Varnost in trajnost
vozila predstavljata skladnost tehnične izvedbe in daljše trajanje njihove uporabe pri
normalnih pogojih dela, ne da se v krajšem času menjajo ali obnovijo osnovni deli vozila. V
praksi se trajnost vozila izrazi s pomočjo ekonomskega in fizičnega trajanja ali po številu
eksploatacijskih let in številu prevoženih kilometrov.

Fizični čas trajanja vozila je daljši od ekonomskega. Ekonomski in fizični čas trajanja sta
odvisna od načina upravljanja z vozili, od kakovosti cest, po katerih se gibljejo vozila, in od
vzdrževanja vozil.
Pomemben pokazatelj varnosti vozila je vzdržljivost. Ta se izraža s številom prepeljanih
kilometrov do prvega večjega popravila in s številom kilometrov med dvema večjima
popraviloma.
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Praksa je pokazala, da sta ekonomični le dve generalni popravili avtomobila. Nadaljnja
popravila niso ekonomična, ker bi bili stroški večji kot tržna cena takšnega vozila. V
normalnih pogojih dela mora vozilo prepeljati 80.000 kilometrov med dvema generalnima
popraviloma.
Gibljivost vozila je odvisna od prehodnosti. Ta je odvisna od dimenzij vozila, od polmera
prečne in vzdolžne prehodnosti in od mejnih točk. Prav tako je gibljivost odvisna od
manevrske sposobnosti in statičnega pritiska pnevmatike na površino ceste.
Manevrske sposobnosti vozila so glede na vodoravno prehodnost odvisne od mehanizma za
upravljanje vozila, ki omogoča, da se lahko vozilo giblje na majhnem prostoru.
Statični pritisk pnevmatike na površino ceste je v veliki meri pogoj za prehodnost in gibljivost
vozila.

Tehnično-eksploatacijske značilnosti vozil so: vlečna sposobnost, gibljivost, stabilnost,
trajnost in možen pristop k posameznim delom vozila.

Vlečna sposobnost vozila je določena z možnostjo začetka gibanja in gibanja vozila v
določenih eksploatacijskih pogojih. Ta sposobnost je odvisna od skupne teže vozila, ki se
prenaša preko pogonskih koles na vozišče, od vzdolžnega nagiba ceste, moči motorja in
vlečne sile na kolesu.

Prevozne značilnosti vozil so: nosilnost in prostornina, možnost čuvanja blaga pri prevozu,
prilagodljivost tovornega prostora specifičnosti blaga, možnost hitrega natovarjanja in
raztovarjanja in možnost hitrega posredovanja sanitarno-tehničnih služb.

Nosilnost in prostornina sta najpomembnejši značilnosti vozil. Zaradi tega morajo biti
dimenzije karoserije vozila takšne, da omogočajo največji izkoristek nosilnosti in tovornega
prostora. Zato morajo načrtovalci karoserij izdelati čim večji tovorni prostor. Stopnja
izkoristka dimenzije vozila se ugotavlja s pomočjo koeficienta izkoristka. Ta koeficient
dobimo iz razlike med površino tovornega prostora in skupno površino vozila. Če je ta razlika
bližja vrednosti ena, je koeficient boljši.
Tovorni prostor se uporablja za prevoz, shranjevanje in zavarovanje blaga pred vremenskimi
spremembami. Izdeluje se glede na specifičnost in občutljivost blaga. Izdeluje se tako, da
omogoča hitro natovarjanje in raztovarjanje blaga. Zaradi tega mora biti višina zabojnika
prilagojena, posebno pri tovornih vozilih in prikolicah, za prevoz v mestnem prometu, kjer je
velika intenzivnost natovarjanja in raztovarjanja.
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Ekonomičnost pri motornih vozilih predstavlja tudi minimalna potrošnja goriva in maziva
glede na določeno velikost pogonskega dela. Potrošnja goriva se meri po določenih standardih
in normativih.
Načrtovalci vozil morajo predvideti motorje z manjšo potrošnjo goriva in večjo vlečno močjo.
Ekonomičnost ni odvisna samo od potrošnje goriva in maziva, temveč tudi od tistih
značilnosti vozila, ki zahtevajo manjše stroške eksploatacije za opravljeno delo. V te stroške
spadajo: material, rezervni deli, investicijsko in tekoče vzdrževanje, amortizacija, izraba
pnevmatik in ostali režijski stroški.
Vozilo, ki ima na enoto pogonskega dela in na en kilometer najmanjše stroške, predstavlja
najekonomičnejšo vrsto in tip vozila.

7.2

VZDRŽEVANJE VOZIL SISTEMA CESTNEGA PROMETA

Cestna vozila se med uporabo obrabljajo. Stopnja obrabe je odvisna od tehnoloških in
eksploatacijskih pogojev. Ker prevozna sredstva prevažajo potnike in blago, morajo biti
tehnično brezhibna. Brezhibnost prevoznih sredstev dosežemo s pravilnim načinom
eksploatacije in vzdrževanja.
Ustrezna eksploatacija vozil sta pravilna uporaba in način upravljanja s prevoznimi sredstvi, v
skladu z navodili proizvajalca.

Vzdrževanje so dela, ki se morajo opraviti pri periodičnem pregledu, dela zaščitnega pomena
in popravilo vozil.

S pravilno eksploatacijo in z vzdrževanjem prevoznih sredstev dosežemo daljšo dobo trajanja
vozil, manjše stroške prevoza in večjo varnost v prometu.
Z rednimi in izrednimi periodičnimi pregledi se opravi vzdrževanje cestnih vozil. Ti pregledi
so: dnevni, tedenski, polletni, letni in generalni. Na teh pregledih, ki so predpisani s
tehničnimi navodili proizvajalca, in s predpisi se ugotavljajo napake, ki lahko vplivajo na
nastanek okvar.
Dela zaščitnega pomena pri cestnih vozilih so: nega vozila, podmazanje in odpravljanje
napak. Nega vozila zajema:
a) notranje čiščenje in zunanje pranje karoserije in motorja,
b) ličenje poškodovanih delov karoserije,
c) podmazanje in
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d) preizkus tehničnega stanja naprav, mehanizmov in celotnega vozila.
Popravila so dela, s katerimi odpravljamo okvare posameznih delov in mehanizmov. Menjava
delov se mora opraviti zaradi obrabe pri različnih pogojih eksploatacije in zaradi
preprečevanja prometnih nesreč. Poznamo mala, srednja in generalna popravila. Popravilo
cestnih vozil se lahko organizira po:
a) posamezni metodi ali
b) agregatni metodi.
Posamezna metoda je odstranjevanje posameznih mehanizmov vozila, ki jih prinesejo v
delavnico, po končanem popravilu pa jih vrnejo v vozilo. Agregatna metoda je odstranjevanje
posameznega mehanizma vozila, ta del se nadomesti z novim.
Za potrebe vzdrževanja mora imeti delovna organizacija objekte, v katerih se opravljajo
pregledi, dela zaščitnega pomena in popravila. Objekti so v sklopu terminalov. V objekte
vzdrževanja spadajo:
a) objekti javne uporabe, ki jih imenujemo servisi;
b) objekti vzdrževanja v sklopu podjetij, ki se ukvarjajo s prevozom potnikov in
blaga.

7.3

INFRASTRUKTURA V SISTEMU CESTNEGA PROMETA

Infrastrukturni objekti, ki omogočajo opravljanje začetno-končnih operacij, predvsem v
javnem prometu, so avtobusne postaje z zgradbami, napravami in opremo za potnike in za
organiziranost sprejema in odprave potnikov. Poznamo terminale za tovorni promet s
skladiščnimi prostori za tovor, s prostori za garažiranje vozil, parkirne prostore, naprave in
opremo za manipulacijo s tovorom itd.
Operativne površine terminala so sestavljene iz:
a)
b)
c)
d)

prostora, namenjenega za sprejem in odpravo prevoznih sredstev in potnikov,
prometnice,
parkirnega prostora za vozila in
prostorov za vzdrževanje in nadzor prevoznih sredstev.

Terminali cestnega prometa za prevoz tovora so mesta za sprejem in odpravo blaga v cestnem
prometu za večje oddaljenosti.
Naloge cestnih terminalov za prevoz tovora so:
a)
b)
c)
d)

zbiranje pošiljk in oblikovanje večje tovorne enote,
natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje tovornih vozil,
dotovarjanje tovora na vozila, ki so v prehodu,
zagotovitev počitka in oskrba voznega osebja,
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e) možnost parkiranja vozil in
f) vzdrževanje in nadzor vozil.
Vsi cestni terminali za prevoz tovora so na obrobju mesta, v bližini večjih cestnih križišč.
Glede na velikost parkirnega prostora delimo terminale v tri skupine:
a) mali (do 35 parkirišč za motorna vozila),
b) srednji (od 35 do 70 parkirišč) in
c) veliki (več kot 70 parkirišč za motorna vozila).
Objekti, ki jih mora imeti terminal cestnega prometa za prevoz tovora, so:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

dovozne prometnice,
površine za parkiranje osebnih vozil,
zaprti skladiščni prostor za blago,
odprti skladiščni prostor z mehanizacijo,
površine za parkiranje motornih tovornih vozil,
garaže za tovorna vozila lokalnega prevoza,
objekti za vzdrževanje in nadzor cestnih vozil,
prostor za delo osebja v terminalu,
bencinska črpalka,
motel in
prometna mreža na terminalu.

Dovozne prometnice so namenjene za povezavo med terminalom in cesto glavnega prometa.
Površine za parkiranje osebnih vozil so namenjene za parkiranje vozil osebja in uporabnikov
terminala.
Zaprte skladiščne površine se uporabljajo za razvrščanje, zbiranje, shranjevanje in pripravo
blaga za prevoz. Skladišča so opremljena s pretovorno mehanizacijo za natovarjanje in
raztovarjanje prevoznih sredstev.
Odprte skladiščne površine so namenjene za skladiščenje zabojnikov, razsutega tovora in
večjih proizvodov metalurgije, gradbeništva itd. Zaradi lažjega natovarjanja in raztovarjanja
prevoznih sredstev so skladišča opremljena z mehanizacijo.
Površine za parkiranje tovornih vozil so namenjene za parkiranje vozil v tranzitu in vozil, ki
čakajo za natovarjanje in raztovarjanje blaga. Parkirni prostori morajo biti dovolj veliki,
regulacija prometa pa mora biti zaradi dimenzij in narave vozil enosmerna.
Objekti za vzdrževanje in nadzor cestnih tovornih vozil morajo omogočiti popravilo manjših
okvar na vozilih in nadzor njihove brezhibnosti.
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Prostori za delo osebja so v upravni zgradbi. V teh prostorih se opravljata predvsem sprejem
in obdelava dokumentov za sprejem in odpravo blaga.
Prometna mreža avtotovornih postaj je namenjena za povezovanje posameznih vsebin
prometne mreže. Razen cestnih prometnic lahko imajo avtotovorne postaje tudi železniške
manipulativne tire.
Infrastrukturni objekti, ki omogočajo gibanje prevoznih sredstev, predstavljajo vse ceste v
javni uporabi z vsemi pripadajočimi objekti; ti so: mostovi, viadukti, predori, križišča s
signalizacijo in dispečerski centri s sredstvi za vezo, ki omogoča vodenje gibanja posameznih
vozil pri opravljanju transportnega procesa.

7.4

TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI SISTEMA CESTNEGA PROMETA

Tehnološki vidik delovanja sistema cestnega prometa vsebuje določene prednosti, ki jih ne
najdemo v nobeni drugi prometni veji.
Pri analizi tehnološkega delovanja prometnega sistema smo definirali tehnološki proces
proizvodnje v prometu kot proizvodni proces ustvarjanja novega proizvoda, to je prometne
storitve, in analizirali značilnosti prevoznega procesa, elemente, stopnje prevoznega procesa
in načela teh procesov.
Pomen tehnološkega procesa sistema cestnega prometa pomeni dve specifični značilnosti tega
sistema.
1. Pomen cestne infrastrukture, ki ne predstavlja osnovnega sredstva organizacije oziroma
prevoznega podjetja ali posameznega udeleženca v prometu. Slednji se ukvarjajo s
prevozom v cestnem prometu ne glede na to, ali ustvarjajo storitev na tržišču kot blago
ali realizirajo svoje osebne potrebe.
2. V realizaciji prometnega povpraševanja se odvija proces spremembe mesta objektov. Na
ta način se ustvarja prometna storitev v procesu cestnega prometa. Pojavljajo se tudi
individualni organizatorji, to so lastniki osebnih vozil, ki opravljajo prevoz za lastne
potrebe in na ta način uporabljajo cestno infrastrukturo.
V tehnološkem vidiku delovanja sistema cestnega prometa se lahko definira proces
proizvodnje novega proizvoda, kar je osnovni pomen delovanje tega sistema kot prometne
veje. Od tod se v definiranju cestnega prometa, posebej v njegovem ekonomskem sistemu,
pogosto omenja njegova vloga samo kot javni cestni promet; vloga in pomen cestnega
prometa za lastne potrebe se obravnava obrobno in večkrat negativno. Opredelitev
tehnološkega delovanja sistema cestnega prometa je lahko naslednja:
1. Tehnološki proces spremembe kraja nahajanja prevoznega objekta ima pomen
podaljšanja proizvodnega procesa, tj. proizvodnja prevozne storitve, ki daje objektu
prevoza določeno uporabno vrednost.
2. Tehnološki proces spremembe kraja prevoznega objekta, ki nima pomena proizvodnega
procesa in se izvaja v zadovoljstvo uporabnika storitve; je hkrati tudi objekt prevoza.
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Proces proizvodnje ima v cestnem prometu tri osnovne elemente: sredstva za delo, predmet
dela in delo. Ceste s pripadajočimi objekti ne predstavljajo osnovnih sredstev podjetij, ki
opravljajo dejavnost prevoza. Prav tako niso osnovna sredstva individualnih udeležencev
prometa, ki opravljajo prevoz, ne osnovna sredstva organizacij, ki jih gradijo in vzdržujejo.
Ceste uporabljajo torej organizacije, ki se ukvarjajo s prevozom in opravljajo proces
spremembe kraja prevoznih objektov kot proces proizvodnje, in drugi neposredni uporabniki,
to so individualni uporabniki oziroma ljudje s svojimi osebnimi vozili v službene in zasebne
namene. To je eden od pomembnih razlogov, ki je vplival na ustanovitev organizacije za
razvoj gospodarjenja s cestno infrastrukturo. Ceste so največkrat v državni ali občinski lasti,
pogostokrat pa že v lasti privatnih družb, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo. Slednje je pri
nas komaj na pohodu.
Infrastrukturni objekti, ki omogočajo opravljanje začetno-končnih operacij, so lahko v sestavi
osnovnih sredstev prevoznika ali ne. Če se delo opravlja kot osnovna dejavnost posebnih
gospodarskih subjektov, so to osnovna sredstva teh subjektov in niso last prevoznika.
Infrastrukturni objekti, ki omogočajo gibanje prevoznih sredstev, so ceste z vsemi objekti, ki
največkrat ne predstavljajo osnovnega sredstva niti enega od subjektov prevoza, ampak so
javna dobrina v splošnem pomenu besede, državna last, v novejšem času pa tudi last privatnih
družb s tako dejavnostjo.

7.5

PROBLEM MESTA IN JAVNEGA MESTNEGA PROMETA

Razvoj mesta in razvoj mestnega prometa pomenita velike spremembe v dosedanji strukturi
mesta in mestnega potniškega prometa. Mesto se je preoblikovalo iz mesta pešcev, kolesarjev
in konjskih vpreg v mesto motornih vozil, predvsem osebnih. V zgodovinskem razvoju mesta
in prometa poznamo več stopenj njunega medsebojnega odnosa. To so:
1. stopnja medsebojnega usklajevanja mesta in prometa,
2. stopnja medsebojnega neusklajevanja med prometom in mestom,
3. stopnja prevladujočega odnosa prometa in mesta.
Prva stopnja je označena s stanjem, v katerem je promet postavljen ustrezno in istočasno z
izgradnjo mesta, kot npr. v dobi konjev in kočij.
Druga stopnja, neskladnost, je posledica kasnejšega pojavljanja in razvoja prometa kot
urbanega elementa.
Tretja stopnja je obdobje, v katerem promet postane pomemben element pri izgradnji mesta.
Pozitivni učinek prometa (premagovanje prostorskih oddaljenosti) so v tem obdobju istočasno
spremljali številni negativni vplivi na mesto in prebivalce, na primer: hrup, onesnaževanje
okolja, nevarnost nesreč itd. Pri tem so negativni vplivi večji zaradi osebnih avtomobilov kot
pa zaradi organiziranega javnega potniškega in tovornega prevoza.
Želja po uporabi osebnih vozil v mestnem potniškem prometu je v svetu in tudi pri nas zelo
velika, zato ni pričakovati, da bi se mestni javni potniški promet spremenil. Tudi z izboljšavo
tehnično-tehnološkega in organizacijskega vidika javni mestni promet še naprej izgublja svojo
privlačnost. Takšen trend odnosa osebnega in javnega potniškega prevoza pomeni v vseh
mestih prometne zastoje, ki jih povzročajo odnosi med prometom in mestom, in negativne
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vplive na rednost, hitrost, varnost in kakovost gospodarskega mestnega potniškega in
tovornega prometa.
Odnos med javnim mestnim potniškim prometom in mestom lahko analiziramo s področja:
1. odnosa mesta do javnega potniškega prometa,
2. posebnega odnosa javnega mestnega prometa do ljudi v mestu.
Odnos med javnim mestnim prometom in mestom se lahko opredeli z naslednjimi parametri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zavzetost prometne površine in prostora v mestu,
ustvarjanje hrupa in vibracij,
vidna propadanja posameznih mestnih elementov,
onesnaževanje okolja in človekove okolice,
financiranje javnega mestnega prometa,
prostorska razsežnost mesta.

Odnosi med javnim mestnim prometom in ljudmi so parametri, odvisni od tega, ali se ljudje
nahajajo v vlogi pešca, uporabnika (voznika) osebnega avtomobila ali uporabnika javnega
mestnega prometa (potnika).
Pešci v mestu doživljajo javni mestni promet večinoma negativno. Pomembni parametri tega
odnosa so:
1.
2.
3.
4.

hrup in vibracija,
onesnaževanje okolja,
prometne nesreče,
omejitev gibanja.

Voznik osebnega vozila doživlja delovanje javnega mestnega prometa večinoma negativno. V
tem primeru so bistveni parametri:
1.
2.
3.
4.

hrup,
onesnaževanje zraka in ostalega okolja,
nevarnost trkov in ostalih nesreč,
omejeno gibanje.

Potniki oziroma uporabniki javnega potniškega prometa njegove vplive sprejemajo pozitivno
in negativno. Javni mestni potniški prevoz omogoča potnikom premagovanje prostorskih
razlik v krajšem času od pešačenja. Poudariti je potrebno, da sodobno mesto ne bi moglo
delovati brez prisotnosti prebivalcev tega mesta in brez javnega mestnega prometa. Prav tako
doživlja potnik negativne vplive javnega mestnega prometa. Parametri tega odnosa so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hrup in vibracije,
onesnaževanja zraka in okolice,
nevarnost prometnih nesreč,
omejevanje gibanja,
neudobna vožnja s prevoznimi sredstvi mestnega prometa,
čakanje potnikov na postajališčih,
cena prevoza in tarifni sistem.
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Vrednosti omenjenih parametrov so določene z javnim mestnim prometom, z značilnostmi
prometne mreže, z zmogljivostjo in s propustnostjo mestnih prometnic in križišč, z
značilnostjo in s specifičnostjo konkretnega mesta, z načinom prometa, s semaforizacijo itd.
Vrednost parametra hrupa in vibracije je potrebno analizirati kot funkcijo vrste in oblike
prometnega sistema (podzemna železnica, tramvaj, avtobus itd.), kot njegov količinski izraz
( število voznih enot na mreži ali na posameznih delih mreže), tehnične značilnosti prometnih
sredstev (od tipa do stanja njihove tehnične brezhibnosti), kot tehnično stanje prometne poti
(proge, ceste), kot hitrost gibanja in način uporabe vozil (način vožnje).
Iz problema odnosa med javnim mestnim prometom in mestom lahko zaključimo:
1. Javni mestni promet se je pojavil, postal del mesta in se razvijal skupno z mestom.
Opravlja prevoz ljudi iz enega v drugi kraj. Pozitivni učinek v premagovanju prostorskih
razlik in omogočanje normalnega delovanja mesta zaradi ljudi je bil sprejet tudi z
negativnimi učinki. Tudi zaradi poglabljanja konfliktov med javnim mestnim prometom
in prebivalci mesta je naraščal vpliv osebnega avtomobila.
2. Mestni promet (osebni in javni) je nujen za razvoj in gibanje ljudi. Zato si je treba
prizadevati, da se negativni učinki mestnega prometa zmanjšujejo z uvedbo nove
tehnologije in z urejanjem prometa v mestih.
3. Prav tako je potrebno razmišljati o uvedbi novih načinov javnega mestnega prometa, kot
sta uvedba trolejbusov in podzemnih železnic (metro). Vzrok za to je predvsem
zmanjšanje onesnaževanja okolja in zmanjšanje gostote prometa v mestih. Prav tako bi s
tem zmanjšali nevarnost nesreč in obolenj prebivalcev
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POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja razumete, kako deluje sistem cestnega prometa. Prav tako razumete
pomen povezovanja tehnoloških in tehniških značilnosti cestnega prometa, ki je zelo
pomembno za varnost v cestnem prometu. Za varno delovanje cestnega prometa je pomemben
dejavnik razvoj infrastrukture cestnega prometa, ki ste ga prav tako spoznali v tem poglavju.
Posebej je obravnavana problematika mestnega prometa in pri tem najbolj izpostavljeno
vprašanje, zakaj je potrebno prometne probleme v mestih reševati celovito. Prav tako ste
razumeli vpliv delovanja celotnega cestnega sistema na vzdrževanje vozil in infrastrukture.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja






Pojasnite sistem delovanja cestnega prometa.
Kako vpliva na razvoj gospodarstva delovanje cestnega prometa?
Naštejte in pojasnite osnovne značilnosti strukture cestnega prometa.
Na praktičnem primeru pojasnite, kako deluje cestni promet v urbanih naseljih.
Pojasnite uporabo sistemske teorije pri načrtovanju cestnega prometa v mestu.
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8

UPRAVLJANJE V CESTNEM PROMETU

V tem poglavju boste spoznali:
 Pogoje, ki so potrebni za oblikovanje sistema cestnega prometa.
 Integralnost cestnega prometa.
 Upravljanje prometnih tokov cestnega prometa.
Ob koncu poglavja boste razumeli:
 na kakšen način oblikujemo sistem cestnega prometa,
 kako velik pomen ima integralnost v cestnem prometu,
 s katerimi elementi lahko upravljamo s tokovi cestnega prometa.

UVOD V POGLAVJE
Položaj cestnega prometa na tržišču prometnih storitev omogoča posameznim organizacijskim
enotam na istem nivoju strukture organiziranosti samostojno delovanje na tržišču in
praviloma prostorsko neomejen transportni proces. S tem se omogoča delovanje večjega
števila prometnih podjetij na enem območju in prav tako delovanje enega transportnega
podjetja v širšem prostoru. Posledica takšnega položaja je konkurenčni odnos med
posameznimi transportnimi podjetji cestnega prometa doma in v tujini. Na ta način so podjetja
cestnega prometa pravno samostojna, lahko pa se združujejo ali pa sklepajo poslovno
sodelovanje v skladu z njihovimi ekonomskimi interesi in s položajem, ki ga imajo na tržišču.
Gospodarjenje podjetja cestnega prometa (kot druga komponenta vplivnega dejavnika okolja)
je namreč odvisno od njegovega položaja na transportnem tržišču. Tako v blagovnem
transportu obstaja možnost prostega dogovarjanja cen s posameznimi uporabniki transportnih
storitev, ki lahko odstopajo od izhodiščnih vrednosti storitev, ker se oblikujejo na osnovi
konkurence na tržišču. Podjetja cestnega prometa imajo možnost, da s cenami vplivajo na
stroške prevoza.Za cestni promet oziroma takšna podjetja ni obvezno, da opravljajo prevozne
storitve neodvisno od rentabilnosti prevozov. V pogledu informiranja uporabnika storitev
morajo prevozniki podjetja obvezno vnaprej objaviti tarife in splošne pogoje izvajanja
prevoznih storitev, vendar se o tem lahko še pogajajo z uporabniki storitve. Takšni vplivi
okolja so povzročili specifično strukturo, predvsem organiziranosti in delovanja sistema
cestnega prometa. Vplivi elementov tehnično-tehnološke narave in vplivi širšega in ožjega
okolja so ustvarili specifično strukturo in ustrezno delovanje sistema cestnega prometa.
Povezave med prevoznimi podjetji, ki sestavljajo cestni promet kot enovit sistem, so poslovne
narave in se zato lahko govori o enovitem sistemu tudi na osnovi ekonomskih elementov.
Poznamo sorodne elemente tehnično-tehnološke in informacijsko-upravljalne narave, ki
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sestavljajo elemente strukture, podobne železniškemu prometu. Na dosedanjem nivoju razvoja
cestnega prometa in pod vplivom značilnosti teh elementov in delovanja okolja še ni ustrezne
povezave med temi elementi. Zato tudi ni hierarhične strukture enovitega sistema cestnega
prometa. Neobstajanje tehnične, tehnološke in popolne informacijske integracije elementov
sistema cestnega prometa povzroči ustrezno strukturo organiziranosti.
Integralnost ekonomskih elementov se prikaže na delovanju enovitega sistema cestnega
transporta. Oblikujejo se povezave, ki sestavljajo strukturo tega sistema. Vpliv okolja sistema
cestnega transporta pomeni nenadzorovane vhode.

8.1

POGOJI OBLIKOVANJA SISTEMA, STRUKTURE IN DELOVANJA

Poskuse v dosedanjih raziskavah, da se cestni promet udejani kot skladen sistem in da se z
uporabo idej in principov splošne teorije sistemov poskuša analizirati strukturo in delovanje
ter način upravljanja s to prometno vejo in usmeri razvoj v želeji cilj, so ocenili mnogi
strokovnjaki kot neuspešne. Razlog raziskovanja cestnega prometa kot enovitega sistema je v
tem, da je stopnja sestavljenosti cestnega prometa zelo velika. Število in moč povezav v
vhodnem in izhodnem prostoru sistema cestnega prometa sta večja v primerjavi s številom
povezav v notranji strukturi sistema.

Naloga raziskovalcev je raziskava pomena cestnega prometa in ocena možnosti za opredelitev
modela upravljanja v tem enovitem sistemu. Zaradi tega je potrebno najprej odgovoriti na
vprašanje, ali cestni promet deluje oziroma ali lahko deluje kot sistem z upravljanjem na vseh
nivojih.

Cestni promet predstavlja kompleksen del prometnega sistema. Sodelovanje cestnega prometa
v skupnem delovanju prometnega sistema pomeni, da ima ta za okolje najprej ostale prometne
podsisteme, s katerimi lahko-ali tudi ne – menjuje vhodno-izhodne elemente. Širše okolje
cestnega prometa sestavljajo vsi (pod-) sistemi družbe izven prometnega sistema.
Značilnosti elementov cestnega prometa, ki so ekonomske, tehnične in tehnološke narave,
ustvarjajo poseben pomen v transportnem procesu. Vpliv širšega okolja prometnega sistema
na strukturo, delovanje in razvoj sistema cestnega prometa se ustvarja preko treh komponent:
a) vpliv prometnih vej na tržišče transportnih storitev,
b) pogoji gospodarjenja v gospodarskem sistemu in
c) makrologistična urejenost narodnega gospodarstva in mednarodnih logističnih
procesov.
Vse naštete sestavine vplivajo na strukturo organiziranosti sistema cestnega prometa. V
povezovanju z ostalimi vrstami prometa se oblikuje in povezuje razvoj prometne veje doma in
v tujini.
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Če je kriterij realizacije ciljev prometnega sistema minimalen transportni strošek, tedaj je
naloga upravljanja cestnega prometa sestavljena iz tistih elementov, ki vplivajo nanj. Ker so
transportni stroški cestnega prometa izhod iz podsistemov in istočasno predstavljajo
komponente delovanja upravljanja prometnega sistema, so izpolnjene vrednosti transportnih
stroškov cestnega prometa.
Upravljalna struktura s strukturo organiziranosti podsistema v sestavi celotnega enovitega
sistema cestnega prometa omogoča relativno neodvisno delovanje podsistemov. Vsako
transportno podjetje samostojno izvaja transportno storitev. Transportni proces teh podjetij z
elementi tehnike, tehnologije, upravljanja in ekonomike sestavlja strukturo podsistemov.
Transportni sistemi podsistema so sestavljeni iz natovarjanja, vožnje in raztovarjanja.
Osnovni podprocesi so medsebojno povezani s tehnologijo posamezne stopnje cestnega
transporta. Upravljanje služi smotrnemu delovanju operativnega podsistema.

V razvoju enovitega sistema cestnega prometa je pričakovati trdnejše povezovanje med
posameznimi deli transportnega procesa in med elementi podjetja kot podsistema. V izgradnji
blagovnih centrov se osredotoči natovarjanje in raztovarjanje z določeno opremljenostjo s
tehničnimi sredstvi za opravljanje tega dela. Tendence v razvoju tehničnih elementov se
gibljejo v smeri poenotenja voznih sredstev vseh transportnih podjetij in ozke specializacije
transportnih sredstev, ki opravljajo tudi transport za lastne potrebe različnih proizvodnih
organizacij. Z ustvarjanjem hierarhične strukture so povezane izmenjave v ostalih strukturah
sistema cestnega prometa.

8.2

INTEGRALNOST CESTNEGA PROMETA

Pri vprašanju sistemske integralnosti ima svoje mesto racionalno jedro. Z znanimi podatki
obstoječih struktur organiziranosti cestnega prometa je glede integralnosti sistema možno
zaključiti, da so cilji in kriteriji organizacijskih enot v cestnem prometu takšni, da jih je
nemogoče opredeliti z enotnim ciljem, veljavnim za celoten sistem cestnega prometa. Sistem
ni integriran zaradi pomanjkljivosti pogojev za oblikovanje strukture organiziranja in
organiziranosti sistema kot celote. Takšna organiziranost sistema vpliva na izbiro kriterijev,
na njegovo realno obstajanje kot kategorijo in ima dejavnike za upravljanje sistema v smislu
celote. Povezava med različno oblikovanimi cilji, kriteriji podsistemov in njihovo
organiziranostjo povzroči, da cestni promet kot sistem ne vsebuje enovite hierarhične
strukture organiziranosti, ki predstavlja osnovo integriranega sistema.
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Raziskava cestnega prometa potrjuje zaključek o neintegriranosti cestnega prometa kot
enovitega sistema. Problem upravljanja je vezan na posamezno transportno podjetje in znotraj
tega na prevozno sredstvo. Kriterij prevoza je vezan na značilnosti prevoznega sredstva,
prevozne poti in tovora in je neodvisen od ostalih sredstev prevoza. Tega v železniškem
prometu ni. Na tej osnovi je v cestnem prometu možno, da obstaja ena prevozna enota kot
samostojna organizacijska in poslovna enota.

Osnovni razlogi integriranja so v medsebojnih odnosih transportnih podjetij na transportnem
tržišču. Podsistem prevoza za lastne potrebe je organiziran kot prevoz za potrebe podjetja, ki
ima v ta namen lastna vozila.
Podsistem cestne infrastrukture je organiziran v soglasju s cilji družbenopolitičnih skupnosti,
kar pomeni specifičnost cestnega prometa. Glede na oblikovanja celostnega sistema obstajajo
raziskave za reševanje vseh treh nalog: možnost integriranja treh podsistemov (javni prevoz,
prevoz za lastne potrebe, zasebni prevoz in infrastruktura), integriranje znotraj posameznega
podsistema in integriranje v okviru prometnega sistema kot celote. Integriranost dobi svoj
smisel v kontekstu štirih proučevanj s sistemskim pristopom, ki temelji na relaciji sistem –
okolje.
Integriranost cestnega prometa vključuje tri možne vidike:
a) proces integriranja med cestnim prometom in drugimi prometnimi vejami,
b) integriranje znotraj cestnega prometa kot celote,
c) proces integriranja v javnem cestnem prometu.
Procesi integriranja v javnem cestnem prometu so odvisni od tega, ali so v skladu s tendenco
integracije v sistemu kot celoti, pri čemer moramo upoštevati tendenco integracijskih
procesov med prometnimi vejami. Če integracijski proces v javnem cestnem prometu ustvari
pogoje za integracijo med javnim prevozom in prevozom za lastne potrebe, lahko govorimo o
tendencah spremembe strukture organiziranosti javnega cestnega prometa.
Potrebno je razlikovati integracije med podjetji in integracije podjetij v poslovno združenje,
kar pomeni oblikovanje vertikalne organiziranosti.
V integracijskih procesih moramo upoštevati naslednje 4 dejavnike:
a) Navesti je treba osnovne cilje integracije oziroma poslovnega sodelovanja, ki jih je
potrebno iskati v interesih in spoznanih možnostih. To lahko npr. daje možnost
povezovanja javnega prevoza in prevoza za lastne potrebe.
b) Ena od možnosti za večjo stopnjo poslovnega sodelovanja na osnovi združevanja,
priključevanja in kooperacije je oblikovanje močnejših podjetij z definiranimi
programi transportnega dela.
c) Integracije sanacijskega tipa so upravičene, če sodijo k realizaciji nacionalnega
programa transportnega dela.
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d) Regionalna združenja, pri katerih je cilj monopol na transportnem tržišču, so
usmerjena proti naraščanju konkurenčnih procesov prometnega sistema.
Vloga cestnega prometa v skupnem prometu se ne more reševati izolirano. Istočasno se
morata obravnavati npr. cestni in železniški promet, da se uskladijo oblike prevozov v regijah
pri vrstah blaga in izbiri prevoznih sredstev.

8.3

UPRAVLJANJE CESTNEGA PROMETA

Pri upravljanju cestnega prometa se mora pozornost usmeriti k sredstvom za prenos in
obdelavo informacij ter k značilnostim sistema cestnega prometa z vidika možnosti
upravljanja. Problemi, narava, logika in zakoni upravljanja s cestnimi tokovi predstavljajo
izhodišča upravljanja. Integriranost transportnih tokov na cestah, količina in gostota prometa
predstavljajo prvine upravljanja posameznih vozil. Z vsakim voznikom je možno
komunicirati in vsak voznik je lahko tudi nosilec prometnih informacij.
Sočasnost in usklajenost prometnih tokov sta pogoj za minimalna čakanja na prometni mreži,
ki pokriva določen prometni sistem. V procesu modeliranja se posebna pozornost posveča
času čakanja, stabilnosti in regulaciji tokov, koncentraciji in intenzivnosti, razporedu hitrosti,
elementarnim situacijam v procesu gibanja in mikroanalizi vsakega toka. Raziskujejo se
značilnosti upravljanja sistema, centralizacija in decentralizacija v procesu zbiranja in
obdelave podatkov in izvajanja prevoznih procesov.
Sredstva za prenos, obdelava podatkov, regulacija gibanja vozil in prometnih tokov kažejo
tendenco razvoja v smeri ustvarjanja kompleksnih sistemov za upravljanje gibanja v
določenem prostoru. Sredstva za prenos in obdelavo informacij in kompleksni sistemi za
reguliranje gibanja v določenem prostoru ustvarjajo tehnično osnovo informacijskega sistema.
Dejstvo je, da je cestni promet celovit sistem; brez uporabe teh sredstev in brez možnosti
kibernetskega upravljanja je mnogo manjša možnost, da se reši problem, ki nastane v
prometnem toku. Vsebinski problem je ugotoviti, raziskati, razporediti in razumeti trenutek, v
katerem se zahteva in v katerem je ekonomsko racionalno ukrepati v sistemu upravljanja in
nadzora prometnega toka. To istočasno zahteva, da se o upravljanju s tokovi oblikujejo
procesi upravljanja, delovanje elektronske obdelave in pridobivanje podatkov. O tem se mora
razmišljati tudi izven transportnih podjetij, torej pri uporabnikih storitev kot samostojnih
upravljalnih enot.

Reševanje teh problemov ima posamezne stopnje in trenutke, v katerih nastane kritična
stopnja zgoščenosti prometa na naših cestah. To pa zahteva, da se dogodki posebej raziščejo
in ocenijo, da bi lahko prišli do ustrezne rešitve.
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Glede možnosti in količine uporabe sredstev za prenos in obdelavo informacij v cestnem
prometu je raziskava vezana na konkreten prostor odvijanja prometa in na reguliranje gibanja
vozil. Obstaja možnost uporabe vseh obstoječih informacijskih sredstev, vendar je odločilna
njihova ekonomičnost. Predmet interesa tega dela raziskave je sistemska analiza vpliva
informacijskih sredstev na oblikovanje in delovanje cestnega prometa kot enovitega sistema.
Ustvarjanje tehnične podlage informacijskega in upravljalnega dela sistema omogoča najprej
parcialno in nato medsebojno povezovanje ter usklajeno delovanje informacijskoupravljalnega sistema cestnega transporta.
Na koncu je potrebno dodati posebno ugotovitev za upravljanje cestnega prometa kot sistema.
Možnost upravljanja s pomočjo ekonomskih parametrov pomeni, da je definiran cilj sistema.
Definiranje ciljev upravljanja cestnega prometa je prav tako definiranje ciljev ostalih
podsistemov, upoštevajoč pri tem cilje prometnega sistema kot celote.

POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja razumete, kako oblikujemo sistem cestnega prometa in kako velik pomen
ima integralnost v cestnem prometu. Prav tako ste razumeli, s katerimi elementi lahko
upravljamo s tokovi cestnega prometa.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja





Pojasnite pogoje za oblikovanje sistema cestnega prometa.
Pojasnite, kakšen je vpliv cestnega prometa na tržišče storitev.
Pojasnite na praktičnem primeru vidike integralnosti cestnega prometa.
Pojasnite parametre usklajevanja prometnih tokov.
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9

ZRAČNI PROMET
V tem poglavju boste spoznali:





Sistem zračnega prometa.
Tehnološke procese dela v zračnem prometu.
Specifičnost infrastrukturnih objektov v zračnem prometu.
Dejavnost zračnega prometa.

Ob koncu poglavja boste razumeli:





pomen razvoja zračnega prometa za ljudi in prevoz tovora,
tehnološke procese dela na aerodromih in letališčih,
specifičnost infrastrukturnih objektov in njihovo uporabo,
posamezne dejavnosti zračnega prometa.

UVOD V POGLAVJE
Za spoznavanje celotne problematike zračnega prometa je potrebno izhajati iz elementov, ki
sestavljajo sistem zračnega prometa. Na ta način najlažje zajamemo celovitost zračnega
prometa kot podsistem prometnega sistema.
Če govorimo o zračnem prometu kot podsistemu oziroma če ga glede na medsebojne
povezave definiramo kot enovit sistem, potem je potrebno spoznati njegove specifičnosti kot
prometne veje v medsebojni povezavi tehničnega, tehnološkega, organizacijskega,
ekonomskega in pravnega vidika delovanja. Pri vsakem posameznem elementu lahko
definiramo njegove sestavne dele kot podsisteme.

9.1

ELEMENTI SISTEMA ZRAČNEGA PROMETA PO VERTIKALI

Vertikalna analiza omogoča, da prikažemo pet osnovnih elementov strukture zračnega
prometa:
1.
2.
3.
4.
5.

tehnični element,
tehnološki element,
organizacijski element,
ekonomski element,
pravni element.
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Tehnični element je temeljni v zračnem prometu. Sestavljen je iz:
1. prevoznih sredstev,
2. aerodromov (letališč),
3. zračnih poti.
Elementi tehničnega sektorja zračnega prometa so po svojih značilnostih enaki osnovni delitvi
tehničnih sredstev za delo v prometu. Sredstva za delo v prometu se glede na vlogo, ki jo
imajo v prometu in tehnološkem procesu, razvrščajo na transportna sredstva, prometna
križišča in poti.
Glede na nalogo, ki jo ima v tehnološkem procesu sprememba kraja, se tehnična sredstva v
zračnem prometu podrobneje delijo na:
1.
2.
3.
4.

transportna sredstva – letala,
infrastrukturne objekte, ki omogočajo tehnično brezhibnost delovanja delovnih sredstev,
infrastrukturne objekte, ki omogočajo začetno-končne operacije z blagom ali s potniki,
infrastrukturne objekte, ki omogočajo premagovanje prostorskih razlik po prometni poti.

Letalo ali transportno sredstvo je kot sredstvo prevoza vsaka naprava, ki se lahko obdrži z
lastnim pogonom v zraku ne glede na to, ali lebdi ali se giblje. V ožjem pomenu je letalo
vsaka upravljiva naprava, ki lahko varno poleti v zrak, leti ali se giblje v zraku in varno
pristane na zemlji.
Za enotno hitrost, večjo od hitrosti zvoka, v letalstvu zelo pogosto uporabljamo Machovo
število (to je odnos med hitrostjo gibanja nekega telesa in hitrostjo zvoka v zraku), namesto
da hitrost izražamo v km/h.
V zračnem prometu se sredstva za prevoz potnikov in sredstva za prevoz tovora le redko kdaj
razlikujejo.
Specializirani tip letala je tovorno letalo s povečanimi odprtinami za natovarjanje in
raztovarjanje blaga (sprednji ali zadnji del letala se odpira v celoti). Letalo za natovarjanje
uporablja posebno rampo, ki se nahaja na letališčih.
Tovorna letala lahko hkrati prevažajo tovor in potnike. Letala delimo na osnovi: dolžine leta
letala, dolžine vzletno-pristajalne steze in števila sedežev.
Najpogostejša delitev letal je po številu sedežev:
a) mala letala imajo do 60 sedežev,
b) srednja letala imajo do 250 sedežev,
c) velika letala z več kot 250 sedeži.
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Značilnosti letal, prilagojenih za komercialno letalstvo, so odvisne od dolžine letenja. Ta
letala imajo motor, prilagojen za večje število poletov, in povečan prostor za prevoz tovora.

Prevozne poti zračnega prometa
Prevozna pot v zračnem prometu obsega naraven zračni prostor, regulacijo in nadzor zračnega
prometa in začetno-končne točke (vzletno-pristajalna steza).
Zračni prostor je naša atmosfera, ki obkroža Zemljo, z vsemi svojimi elementi, kot so: megla,
oblaki, vetrovi, zračni tokovi itd.
Pri definiranju zračne poti mislimo na spodnji sloj atmosfere-troposfero in del stratosfere.
Razlog omejitve na spodnje sloje je isti kot v pomorskem prometu, to je da se samo v tem
predelu lahko ustvari dovolj gostote zraka.
Troposfera (prvi sloj atmosfere) je sestavljena iz mešanih plinov. Njena gostota upada z
oddaljenostjo od zemeljske oble. Debelina tega sloja se giblje od 17 km na ekvatorju do 6 km
na polih. Temperatura pada enakomerno z višino. Tako je na višini 11 km od Zemlje
temperatura približno –50 stopinj Celzija. Človek na višini nad 5 km ne more živeti.
V začetku letalstva je letalo letelo brez radijske zveze po nedoločenih poteh. Pomoč pri
letenju je bila hitrost vetra, smer pristajanja pa se je določala z vidnimi signali.
Radijske sprejemnike so prvi začeli uporabljati v potniškem letalstvu zaradi sprejema
podatkov o meteroloških razmerah. Po prvi svetovni vojni so začeli uporabljati poniometre za
pristajanje v slabem vremenu.
Leta 1922 je bila zgrajena prva postaja nadzora letenja v mestu Lympne na angleški obali
kanala, na francoski strani kanala je bila takšna kontrola v St. Inglevertu. Zgrajena je bila
zaradi velike gostote letenja preko kanala in zaradi zmanjšanja možnosti nesreč.
Leta 1925 je bil uveden nadzor letenja na letališču Croydon pri Londonu z nalogo, da
uravnava promet med Londonom, Parizom, Brusljem in Amsterdamom.
Večji nadzor letenja je bil uveden leta 1935. Upravljal je letenje po zračnih poteh Velike
Britanije, ZDA in Kanade. Istega leta so začeli postavljati prva radiosvetila; žarčenje je bilo
usmerjeno najprej v enem, nato v dveh in štirih smereh, kasneje v vse smeri. Vzporedno s tem
so začeli uporabljati kotomer s specialno oblikovanimi antenami.
Po Chichaški konvenciji so se leta 1944 nadzori letenja v posameznih državah združili v
mednarodni nadzor letenja.
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V nadzorovanem zračnem prostoru deluje služba nadzora letenja, ki je sestavljena iz
naslednjih delov:
a) letališki nadzor letenja,
b) zadnje nadzorovano področje in
c) zračna pot.
Letališki nadzor cone zajema najmanj 5 Nm od središča letališča. V coni je lahko več letališč.
Zadnje nadzorno področje je prostor, v katerem se srečuje več zračnih poti z enega ali več
letališč. Na koncu teh področij je radionavigacijska naprava. Običajno v tem področju deluje
radarski nadzor.
Zadnje nadzorno področje lahko enačimo s križiščem v cestnem prometu, kjer je nadzor v
nekem smislu kot "semafor".

Tehniški elementi strukture zračnega prometa
Tehniški element analize strukture zračnega prometa je sestavljen iz treh skupin sredstev za
delo:
1. Transportna sredstva z objekti, napravami in opremo, ki se uporabljajo za vzdrževanje
letal, in ostali objekti in oprema, ki omogočajo opravljanje procesa proizvodnje v
komercialno-organizacijskem smislu.
2. Aerodromi (letališča) z objekti, napravami in opremo, ki se uporabljajo za sprejem in
odpravo letal, potnikov, prtljage in tovora, kot so: vzletno-pristajalna steza, svetlobne in
radionavigacijske naprave, energetski sistem aerodroma (letališča), vodovod,
kanalizacija, platoji za letala itd. V to skupino uvrščamo še zgradbe za upravljanje letal,
skladišča za tovor, prostore za sprejem in odpravo potnikov in tovora, parkirišča itd.
3. Objekti, naprave in oprema, s katerimi je opremljeno letališče, kot so razne navigacijske
naprave, sredstva telekomunikacije, zgradbe nadzora letenja in zgradbe za vzdrževanje
teh naprav.
Za analizo tehnološkega procesa zračnega prometa je potrebno najprej definirati tehnološki
proces proizvodnje v prometu. Najkrajša definicija je, da je tehnološki proces proizvodni
proces, v katerem se opravlja sprememba mesta potnikov in tovora s sredstvi zračnega
prometa. Proces proizvodnje v zračnem prometu je enovit, ker v njem sodeluje več
izvršiteljev in ker je sestavljen iz številnih stopenj. Te so sestavljene iz več posameznih del in
so hkrati celostno povezane.
Predmeti prevoza potnikov in tovora se vključujejo v prevozni proces v zračnem prometu po
prihodu na letališko platformo. Tu se predmeti dela prvič srečajo s sredstvi za delo (aerodrom)
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in z organiziranjem procesa, ki mora omogočiti njihovo spremembo mesta s sredstvi zračnega
prometa. Njihov prihod z mesta nahajališča na aerodrom se ne more pojmovati kot del
tehnološkega procesa letalskega prevoza, ker se opravlja s sredstvi cestnega prometa.
Zaključek procesa prevoza v zračnem prometu je v trenutku, ko se opravijo vsa dela pri
sprejemu oziroma dostavi potnikov ali tovora na aerodrom. V procesu proizvodnje prevozne
storitve sodelujejo številni izvršitelji: odprava tovora in potnikov s primerno organiziranostjo,
služba nadzora letenja in vodenja letal, letalski prevoznik s svojo organiziranostjo.
V vsakem posameznem prevoznem procesu se lahko opredelijo različne stopnje, na katerih se
uporabljajo različna sredstva dela, ki so last različnih sodelavcev prevoza. Edino potnik ali
tovor kot predmet prevoza sodelujeta na vseh stopnjah procesa, od njegovega začetka do
konca.
Kot v drugih prometnih vejah tudi v zračnem prevozu razlikujemo stopnje prevoznega
procesa za uporabnika in za izvajalca prevoznega procesa.

Študijski primer 9. 1: Tehnološki proces odprave tovora
Za uporabnika prevoznega procesa, se prevozni proces deli v tri osnovne stopnje:
1. stopnja odprave,
2. stopnja prevoza,
3. stopnja sprejema.

S stališča izvršitelja prometnega procesa je prevozni proces sestavljen iz
treh osnovnih stopenj:
1. pripravljalna stopnja,
2. prevozna stopnja,
3. zaključna stopnja.
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Razmislite:
 V čem je razlika med uporabnikom in prevoznikom prevoznega procesa?
 Ali lahko stopnje prevoznega procesa enačimo v obeh primerih?
 O opravilih, ki jih mora opraviti uporabnik prevoza in prevoznik.

Opravila, ki se opravljajo na posamezni stopnji, se pojavljajo v vsaki organizacijski enoti, ki
ima nalogo, da opravlja prevoz potnikov in tovora v zračnem prometu. Ta opravila se
opravljajo ne glede na to, da so organizacijske enote medsebojno teritorialno oddaljene.
Zaradi tega morajo biti organizacijsko povezane in tehnološko odvisne. Ta povezava je nujna
zaradi pomena procesa proizvodnje prometne storitve, ki je povezana s horizontalnimi in z
vertikalnimi elementi sistema. Ti so:
1. gibanje letal,
2. začetne in končne operacije,
3. spremljanje gibanja letal v zraku.
Z analizo strukture organiziranosti zračnega prometa ugotovimo, da ima zračni promet tri
osnovne dejavnosti:
1. dejavnost prevoza,
2. dejavnost letališča,
3. dejavnost nadzora letenja.
Dejavnost prevoza opravljajo prevozniki oziroma letalska podjetja. Dejavnost letališč
opravljajo podjetja, ki imajo nalogo zagotoviti letališke storitve. Dejavnost nadzora letenja
opravljajo službe državnega organa (v vseh državah). V številnih državah ta organ opravlja še
administrativna dela letalstva (inšpekcije, izdajanje licenc za osebje, za letala itd.), kar ni v
neposredni povezavi z opravljanjem prevozne storitve.
Glede izvajalca prevozne storitve, ki sodeluje v enovitem procesu prevoza, se proces
proizvodnje začne na letališču z vstopom ali natovarjanjem prevoznih objektov, to je v začetni
točki relacije, na kateri se prevoz opravlja, in konča na letališču, ki predstavlja namembno
mesto ali konec relacije prevozne poti. To pomeni, da predstavlja za vsako podjetje, ki
sodeluje v procesu prevoza oziroma za vsakega izvajalca, njegova storitev del celotne storitve
spremembe mesta nahajanja blaga ali potnika. Vsako podjetje proda uporabniku svojo
storitev, to je svoj del procesa proizvodnje celotne storitve.
Za uporabnika so posamezne storitve prometnih podjetij, ki sodelujejo v procesu proizvodnje,
samo deli neke enotne storitve. Za uporabnika je celotna storitev opravljena takrat, ko je
željena sprememba mesta prevoznega objekta opravljena. Zaradi dejstva, da je za uporabnika
prometne storitve zaključen prevozni proces po opravljeni spremembi mesta nahajanja, je zanj
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pomembno, da je celotni proces prevoza na prevozni poti – ne glede na število udeležencev v
prevozu in ne glede na razlike v organiziranosti dela-organiziran tako, da se opravi v čim
krajšem času, varno in z najmanjšimi stroški prevoza.
9.1.1 Elementi sistema zračnega prometa po horizontali
Horizontalna analiza omogoča opredeliti tri elemente strukture delovanja zračnega prometa.
Tako poznamo:
1. prvo obliko delovanja zračnega prometa ali dejavnost prevoza,
2. drugo obliko delovanja zračnega prometa ali dejavnost letališča,
3. tretjo obliko delovanja zračnega prometa ali dejavnost nadzora letenja.
1. Dejavnost prevoza
Dejavnost prevoza opravljajo letalski prevozniki, ki v okviru ugotovljene in konkretne delitve
dela v zračnem prometu opravljajo naslednja dela:
a) komercialno eksploatacijo flote s prevozom potnikov, tovora, pošte in prtljage v
notranjem, mednarodnem, rednem in čarterskem prevozu;
b) vzdržujejo prevozne in ostale zmogljivosti v tehnično brezhibnem stanju;
c) zavarujejo ekonomsko sposobnost poslovnih sredstev oziroma s svojim poslovanje
opravljajo njihovo prosto in razširjeno reprodukcijo;
d) opravljajo modernizacijo in razvoj svojih zmogljivosti, to je njihovo razširjeno
reprodukcijo iz lastnih sredstev in drugih virov financiranja.

2. Dejavnost letališča

Letališča se pojavljajo kot izvajalci dela prevoznega procesa v stopnji odprave in v stopnji
sprejema oziroma v pripravljalni in zaključni stopnji prevoznega procesa. Njihov osnovni
predmet poslovanje je opravljanje sprejema in odprave letal, potnikov, prtljage, pošte in
tovora. Glede na to opravljajo letališča naslednja dela:
a) eksploatacijo vseh delovnih sredstev za odpravo in sprejem letal, potnikov, pošte in
tovora;
b) vzdržujejo vzletno-pristajalne steze, površine za parkiranje letal,
infrastrukturo in druge objekte, ki zahtevajo varno opravljanje prometa;

naprave,

c) skrbijo za modernizacijo in razvoj svojih delovnih sredstev.
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Razen teh del letališča opravljajo še druga številna pomožna dela (organiziranje prevoza
potnikov z avtobusi na letališče in z njega, dela v turistične namene in drugo). Kot je
pomemben razvoj letal, tako je pomemben tudi razvoj letališč. Ta predstavlja odločilen
dejavnik pri razvoju zračenega prometa. Dosedanji razvoj letališke tehnike je zahteval razvoj
izgradnje aerodromov, predvsem glede tehničnih značilnosti vzletno-pristajalnih stez in
drugih objektov.
Definicija letališča se glasi: "Je površina na zemlji, kjer letala vzletajo in pristajajo, kjer se
odpravljajo in sprejemajo potniki, prtljaga, pošta in blago".

3. Dejavnost nadzora letenja
Nadzor letenja opravljajo v vseh državah državni organi, ki razen reguliranja in varnosti
zračnega prometa opravljajo še nadzor nad vzdrževanjem in opremo na obstoječih zračnih
poteh in skrbijo za varnost zračnega prometa na svojem ozemlju.
V zračnem prostoru imata nadzor in usmerjanje prevoznih sredstev na prevozni poti velik
pomen. Nujnost nenehnega nadzora izhaja iz več zahtev. Ena od osnovnih zahtev je, na
kakšen način je potrebno letalo pripeljati z ene točke na drugo oziroma končno točko ne glede
na vremenske razmere. Razen nadzora letenja poznamo še meteorološko službo, ki stalno
spremlja spremembe na prevozni poti in o tem obvešča posadko letala. Zato morajo biti vsa
civilna letala registrirana in najavljena, da ne prihaja do nepravilnosti. Letala morajo prijaviti
let, smer leta, višino, hitrost leta in na katerem letališču bodo pristala. S takšno regulacijo
zračnih poti dosežemo varen in hiter promet. Službe nadzora letenja delimo glede na naloge v
tri skupine:
a) letališki nadzor je odgovoren za ves letališki promet;
b) služba sprejemnega nadzora leta je odgovorna za nadzor letenja ob prihodu in odhodu
letala na določenem zračnem prostoru;
c) glavni nadzor letenja je odgovoren za vse nadzorovane lete na svojem področju.
Letališki nadzor je odgovoren za varen zračni let, ki se opravlja v nadzorovani coni okrog
letališča. Prav tako odgovarja za vodenje letal po letaliških stezah in vseh premikajočih se
vozil na tej površini. Opozarja pilote o gibanju drugih letal. Cona letališkega nadzora ni vedno
točno določena, odvisna je od izoblikovanosti terena. Približno se vzame polmer 10 km od
nadzornega stolpa.
Služba sprejemnega nadzora je odgovorna za vse nadzorovane lete ob prihodu na letališče.
Najpogosteje uporabljajo radarje, s katerimi spremljajo in vodijo letala. Kadar je vidljivost na
letališču slaba, sprejemni nadzor opravlja nadzor in vodi letala ob pristajanju in vzletanju.
Glavni nadzor nadzoruje celotno področje posamezne države.
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POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja razumete pomen razvoja zračnega prometa za ljudi in prevoz tovora. V
poglavju je tudi posebej ovrednotena uporabnost infrastrukture, ki vpliva na tehnološke
procese dela na aerodromih in letališčih. V zračnem prometu pa ste tudi spoznali in razumeli
specifičnost infrastrukturnih objektov in njihovo uporabo. Tako kot drugi prometni
podsistemi se tudi zračni promet razvršča glede na posamezne dejavnosti. Razumete tudi
pomen delovanja posameznih dejavnosti, ki tvorijo celovit sistem zračnega prometa.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja:






Pojasnite elemente sistema zračnega prometa.
Pojasnite na primeru, kaj razumete pod prevozno potjo v zračnem prometu.
Pojasnite s svojim primerom besedi: aerodrom in letališče.
Katere so osnovne dejavnosti prevoznika zračnega prometa?
Katere so osnovne dejavnosti letališča?

Dodatna literatura za študij
Lipičnik, M., in Pepevnik, A. Tehnologija prometnih sistemov. Maribor: FG, 1999.
Mulej, M. Teorija sistemov. Maribor: EPF, 1994.
Oblak, H. Organiziranje poslovanja prometnih podjetij. Maribor: Univerza v
Mariboru in Društvo za poslovno logistiko Maribor, 1998.
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10 POMORSKI, REČNI IN JEZERSKI PROMET

V tem poglavju boste spoznali:






Sistemsko strukturo vodnega prometa.
Vrste terminalov in namen uporabe.
Upravljanje z lukami in pristanišči.
Tehnologijo dela v lukah in pristaniščih.
Osnovna načela in pravila v luškem in pristaniškem prometu.

Ob koncu poglavja boste razumeli:






vsebino sistemske strukture vodnega prometa,
namen uporabe terminalov in vlogo v procesu prevoza,
pomen upravljanja luk in pristanišč,
načine tehnoloških procesov v lukah in pristaniščih,
uporabnost načel in pravil v praktičnem delu.

UVOD V POGLAVJE
Pomorski promet je pomemben dejavnik pri razvoju gospodarstva in predstavlja podsistem v
prometnem sistemu. Velike količine blaga se prepeljejo po vodi na velike oddaljenosti.
Vodni transport predstavlja relativno nizek transportni strošek, ki je nižji od drugih prometnih
podsistemov. Vodni promet je najstarejši glede uporabe prevoznih sredstev in prevoznih poti.
Pomen vodnega prometa je v masovnem prevozu različnih vrst tovora in v integraciji s
posameznimi prometnimi podsistemi, kot sta cestni in železniški promet. Vodni promet
delimo na dva podsistema:
a) pomorski promet in
b) promet na notranjih oziroma kopenskih plovnih poteh.
Pomorski promet zajema dve osnovni usmeritvi: pomorski in luški transport. Pomorski
transport je sestavljen iz luškega transporta, to je iz priprave tovora za prevoz z ladjami, in iz
samega prevoza. Luški transport vsebuje osnovne tehnološke operacije, ki predstavljajo
predpogoj za usklajeno delo pomorskega sistema. Promet na notranjih oziroma kopenskih
plovnih poteh je imenovan tudi rečni promet, če teče po rekah; kanalski, če teče po kanalih;
jezerski, če teče po jezerih. Te vrste prometa štejemo med kopenske vrste prometa.
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Vsi omenjeni podsistemi vodnega prometa so sestavljeni iz strukture sistema, ki jo delimo po
vertikali in horizontali. Po vertikali je struktura vodnega prometa sestavljena iz: tehničnega,
tehnološkega, organizacijskega, ekonomskega in pravnega vidika.

10.1 TEHNIČNI ELEMENTI VODNEGA PROMETA
Med tehnične elemente vodnega prometa uvrščamo vsa prevozna sredstva (plovila) v
pomorskem, rečnem, jezerskem in kanalskem prometu. Plovila v pomorskem in prometu na
notranjih plovnih poteh so različno zgrajena in zato jih je potrebno tudi posebej obravnavati.
Med tehnične elemente uvrščamo še infrastrukturo, ki omogoča opravljanje tehnoloških
procesov sistema. Infrastruktura v vodnem sistemu se deli na prometne poti in na
infrastrukturo, ki se uporablja za natovarjanje in druge manipulacije v vodnem sistemu. Vsak
od teh elementov sestavlja podsistem vodnega sistema in ga lahko obravnavamo popolnoma
samostojno takrat, ko element vsebuje strukturo sistema in ima vsaj dva podsistema po
horizontali.
Velike količine blaga se prepeljejo po vodi, in to na velike oddaljenosti. Vodni transport
predstavlja relativno nizek transportni strošek, ki je nižji od drugih prometnih podsistemov.
Poznamo več kategorij prevoznih sredstev v vodnem transportu, kar je odvisno od namena in
nalog, ki jih je potrebno opraviti. Razlikujemo dve skupini vodnih prevoznih sredstev:
a) prevozna sredstva notranje plovbe, ki se opravlja po rekah, kanalih in jezerih;
b) prevozna sredstva pomorske plovbe.
Sredstva prevoza v pomorskem prometu so plovila, namenjena za prevoz potnikov in blaga.
Ladja je plovno sredstvo, sestavljeno iz dveh delov: iz trupa in nadgradnje. Trup je koritaste
oblike in je sestavljen iz: ogrodja, bokov ladje in glavne palube. Sprednji del trupa imenujemo
premec, zadnji del je krma. Trup ladje je razdeljen po višini na palube, po dolžini na
pregrade. Prostori v trupu ladje so namenjeni za prevoz potnikov, za shranjevanje tovora,
ladijskih strojev, goriva, hrane itd. Prostor za shranjevanje tovora imenujemo "ladijsko
skladišče".
Nadgradnja ladje je del ladje nad zgornjo palubo in je sestavljena iz prostorov za osebje ladje
in prostorov za potnike. Na najvišjem delu nadgradnje je komandni most s krmilom.
Osnovne značilnosti ladje so:
a) dimenzije ladje,
b) mere ladje in
c) oznaka ugreza (ugrez je del ladje, ki je potopljen v vodo).
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Dimenzije ladje so: dolžina, širina in višina. Največja dolžina ladje je dolžina od končne točke
trupa na premcu do skrajne točke trupa na krmi. Širina ladje je razmak med dvema krajnima
točkama na boku ladje. Višina ladje je razmak od dna ladje do najvišje negibljive točke na
ladji (vrh dimnika ali jambora).
Mere ladje so: teža ladje, teža vode, ki jo spodrine ladja, nosilnost in prostornina ladje.
Lastna teža ladje je teža polno obremenjene ladje brez teže goriva, brez sanitarne in pitne
vode, brez hrane, posadke ladje in brez prtljage. Spodriv teže vode je masa popolnoma
opremljene in naložene ladje do njenega največjega dovoljenega ugreza (potopitve ladje).
Izrazi se v tonah.
Nosilnost je masa tovora, s katerim se ladja obremeni, in predstavlja razliko med spodrinjeno
težo vode in lastno težo ladje. Ta teža se izrazi v tonah. Razlikujemo uporabno in skupno
nosilnost. Uporabna nosilnost je masa blaga in potnikov z njihovo prtljago. Skupna nosilnost
je uporabna nosilnost in teža goriva, vode, hrane itd.
Prostornina ladje je prostornina zaprtih ladijskih prostorov-skladišč. Izrazi se v m3. Enota
prostornine v pomorskem prometu je registrska tona, to je 2,832 m3. Registrska tona
predstavlja povprečno velikost prostora ene tone tovora.
Ugrez ladje, to je del ladje, ki je potopljen v vodo, je razmak med spodnjim delom ladje in
nivojem vode. Ta razmak predstavlja rezervni spodriv teže vode in ima velik pomen za
stabilnost in varnost ladje. Oznako ugreza imajo ladje napisano na obeh bočnih straneh. Ta
oznaka kaže dovoljeno potopitev ladje v različnih pogojih plovbe.

10.2 POTI VODNEGA PROMETA
Poti v pomorskem prometu so naravne in potekajo po morjih in oceanih. Nekaj poti je umetno
zgrajenih: Sueški kanal, Panamski kanal itd.
Čeprav mislimo, da so poti v pomorskem prometu proste in pristopne vsakomur, v resnici ni
tako. Prosto gibanje je omejeno z raznimi predpisi, posebej v okviru teritorialnih voda
posameznih držav. V okviru odprtih con na morju je dovoljen pristop vsem in svoboda
gibanja ni omejena.
Razen omejitev pri uporabi morja za pomorske poti s predpisi poznamo še omejitve, ki so
povezane z naravnimi pojavi in naravnimi pogoji. Te so: led, velike razlike med plimo in
oseko, nezadostna globina morja, vremenske razmere v posameznih zemljepisnih področjih.
Led kot ovira pri plovbi je predvsem v severnem delu Baltika. Velika razlika med plimo in
oseko ustvarja probleme predvsem v pristaniščih Severnega morja, kjer se razlika giblje od 3
m v severni Norveški do 15 m v zalivu Fundy v Novi Škotski.
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Glede globine morja so prihodi k Baltiškemu morju znani kot plitvi; najvišji dovoljeni ugrez
je 11 m (imajo ga ladje s 40.000 tonami nosilnosti).
Omejitve pri liniji ugreza zahtevajo manjše natovarjanje ladij, valovi pa, da je konstrukcija
ladij prepuščena obremenitvi in odporom valov. Razen tega valovi vplivajo na stabilnost ladje
in zmanjšajo možnost dobrega krmiljenja.
Po mednarodnem pravu delimo morje na:
a) odprto, zanj velja načelo proste plovbe;
b) obalno, to pripada določeni državi, ki se nahaja ob tem morju.
Obalno morje predstavlja:
a) notranje morske vode in
b) teritorialno morje.
K notranjim morskim vodam spadajo morja v pristaniščih, zalivi z določeno globino in širino,
ustja rek in morje med obalo ter otoki pred obalo.
Med teritorialne morske vode spada širina določenega morja od zunanje meje notranjih
morskih voda do dolžine, ki jo predpisuje s svojimi predpisi posamezna država. V principu je
pas širok 12 Nm (1,609 km). V meji teritorialnih morskih voda je pas določene širine, ki se
imenuje "zunanji pas". V zunanjem pasu imajo države le nekatere pravice, ker je to že
področje prostih morskih voda.
Promet na rekah, jezerih in kanalih se opravlja po naravnih in umetno zgrajenih poteh.
Pomorski promet in promet na notranjih plovnih poteh sta podobna prevozu, vendar obstajajo
razlike glede prevozne poti. V rečnem in kanalskem prometu so vlaganja v plovne poti večja
zaradi vzdrževanja, pa tudi glede naravnih pogojev plovbe.

Najpomembnejši pogoji, ki vplivajo na plovbo po rekah in kanalih, so: rečno korito,
površinska hitrost vode, režim rečne gladine, moč vodnega toka, led, megla in veter.
Elementi plovne poti na reki so njene dimenzije: širina, globina, polmer zavoja plovne poti in
površinska hitrost reke. Ti elementi plovne poti so odvisni od moči vodnega toka, od rečnega
korita in od vzdolžnega padca reke.
Širina vodnega toka in polmer krivine vplivata na dolžino in širino vlečnega sredstva plovila,
ki je z lastnim pogonom ali brez njega.
Globina reke vpliva na ugrez plovila oziroma na nosilnost plovila.
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Vzdolžni padec reke vpliva na površinsko hitrost vode, ki ne sme biti večja od hitrosti plovila.
Vsi navedeni elementi plovnih poti so odvisni od moči vodnega toka, to je od rečne gladine,
ki se spreminja glede na sezono. Višina vodne gladine je odvisna od načina dotoka vode v
reko, ki je najpogosteje kombinirana, in sicer glede na padavine. Višina vodne gladine
pomembno vpliva na organizacijo tega prometa.
Led na rekah je vzrok za nihanje vodne gladine, tako da je na nekaterih rekah možen promet
le štiri do pet mesecev v letu.
Na varnost plovila vplivata še veter in megla. Vetrovi ga lahko-glede na dimenzije plovilaprevrnejo. Megla pa onemogoča dobro vidljivost, zato se mora promet ponekod tudi ustaviti.
Plovnost po kanalih je odvisna od njegovih dimenzij. Dimenzije kanalov so pomembne za
upravljanje plovil. Če je kanal preozek, je privlačnost med dvema ladjama tolikšna, da obstaja
nevarnost trčenja ladij.

10.3 TERMINALI VODNEGA PROMETA
Terminali vodnega prometa so pristanišča in luke v pomorskem prometu in prometu na
notranjih plovnih vodah. Pristanišča in luke so umetni ali naravni bazeni oziroma začetnokončni terminali v plovbi na: morju, rekah, kanalih in jezerih. Luke so namenjene za:
a)
b)
c)
d)

privez plovil,
pregled, popravila in vzdrževanja plovil,
natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje tovora,
oskrbovanje z gorivom, vodo, hrano itd.

Luke, posebej pomorske, so terminali, kjer se povezujejo vse veje prometa: pomorski, promet
na notranjih plovnih vodah, cestni, železniški in zračni promet.
Terminale vodnega prometa delimo glede na:
a) mesto lokacije:
 pomorske luke,
 pristanišča na notranjih plovnih vodah;
b) način gradnje:
 naravne,
 umetne;
c) namen:
 trgovske luke,
 luke posebnih namenov (vojaške, ribiške, športne itd.).
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d) Trgovske luke delimo na:
 potniške,
 tovorne luke.
e) Tovorne luke delimo po strukturi blaga na:
 univerzalne,
 specializirane luke.
Univerzalne luke so namenjene za manipulacijo vseh vrst blaga. Specializirane luke
omogočajo manipulacijo določenih vrst blaga in so lahko za: generalne tovore, nafto, žitarice,
zabojnike itd.
Za uresničitev svojih nalog morajo imeti luke naslednje naprave:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

operativno obalo,
odprta in zaprta skladišča,
pretovorno mehanizacijo,
objekte za vzdrževanje plovil,
komunikacije (železniške proge in ceste) in
lukobrane.

Operativna obala je gradbeni objekt za pristajanje plovil in shranjevanje luške pretovorne
mehanizacije za natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje tovora.
Odprta in zaprta skladišča so prostori, v katerih se shranjuje tovor, ki so ga razložili s
sredstev prevoza. V skladišču čaka na odpravo s sredstvi prevoza drugih prometnih vej
oziroma tovor čaka na natovarjanje na plovilo.
V objektih za vzdrževanje plovil se opravljajo pregledi, tekoče vzdrževanje in popravilo
plovil.
Komunikacije so objekti infrastrukture, ki se uporabljajo za dovoz ali odvoz blaga iz luke ali
v njo z drugimi prevoznimi sredstvi.
Lukobrani so objekti, namenjeni za zaščito luke in plovil pred valovi in nanosi.
Luke v pomorskem prometu so urejeni in opremljeni terminali, kjer se začne ali konča
pomorski promet. Opravljajo naslednje naloge: zaščita plovil, pregled, vzdrževanje,
oskrbovanje, natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje tovora in plovil. Celotni prostor luke
v pomorskem prometu delimo na:
a)
b)
c)
d)

predluko s sidriščem,
luški akvatorij,
operativno obalo in
kopenski del luke.
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Predluka s sidriščem je zaščitni morski prostor pred luko, namenjen za zadrževanje plovil do
njihovega sprejema v luko, to je do pristajanja ob operativni obali.
Luški akvatorij je zaščiten morski prostor, ograjen z lukobrani in operativno obalo. V njem se
opravljajo manevri in pristajanje ladij.
Operativne obale so objekti, namenjeni za pristajanje in privez plovil. Operativne obale so
nameščene na obrobju akvatorija luke. Dolžina operativne obale je prilagojena dolžini plovil.
Kopenski del luke je prostor za operativno obalo. Na tem prostoru so številni objekti, ki jih
uvrščamo v naslednje skupine:
a)
b)
c)
d)

skladišča,
upravne zgradbe,
potniške zgradbe in
cestne in železniške komunikacije in terminali.

Skladišča so objekti za začasno zadrževanje, razvrščanje in pakiranje blaga. Glede na naloge
poznamo: operativna, zbirna, tranzitna, konsignacijska, trgovska in industrijska skladišča.
Upravna zgradba je namenjena delavcem osebja luke za opravljanje del, povezanih s
skladiščenjem in prevozno dokumentacijo, z odpravo in s sprejemom pošiljk, s carinjenjem in
z drugimi pomorskimi deli.
V pomorskem prometu predstavlja prevoz blaga največji odstotek v skupnem prevozu. Zaradi
tega so pomorske luke pomembni terminali v prometu po morju. Tovor delimo na: generalni,
razsuti in tekoči. Generalni tovor zajema vse vrste kosovnega blaga. Razsuti tovor zajema vse
vrste razsutega blaga različne granulacije. Med tekoče tovore uvrščamo: nafto, naftne
derivate, tekoče pline, olja, vodo, vino itd.
Glede na strukturo tovora delimo luke na:
a) univerzalne in
b) specializirane.
Specializirane luke delimo po namenu na:
a)
b)
c)
d)
e)

kontejnerske luke,
luke za razsuti tovor,
luke za pretovarjanje nafte in plinov,
luke za genaralni tovor in
luke za pretovarjanje žitaric.

Stroge delitve luk glede na vrsto blaga ni, vendar so posamezni deli luk specializirani za
določeno vrsto blaga.
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Pristanišča na notranjih plovnih vodah so terminali, kjer se začne in konča promet plovil na
notranjih vodah. Naloge pristanišč na notranjih plovnih vodah so enake kot pri pomorskem
prometu. Posebnost pristanišč na notranjih plovnih vodah je veliko nihanje nivoja vode, zato
je potrebno, da ima pristanišče večje število planumov.
Pristanišče delimo na več prostorov:
a)
b)
c)
d)

vhodni kanal,
akvatorij pristanišča,
operativna obala in
kopenski del pristanišča.

Vhodni kanal pristanišča je umetno zgrajena komunikacija, ki povezuje reko z akvatorijem
pristanišča.
Akvatorij je vodni prostor, ograjen z operativno obalo in vhodnim kanalom pristanišča.
Sestavljen je iz maneverskega in operativnega dela.
Maneverski del omogoča plovbo, oblikovanje plovnih sestavov, čakanje in sidriranje plovil.
Operativni del zajema bazene med operativno obalo.
Bazeni z operativno obalo so namenjeni za pristajanje plovil, za natovarjanje, raztovarjanje in
pretovarjanje blaga. Operativna obala je nameščena na robovih bazena. Opremljena je s
pretovorno mehanizacijo, s cestnimi in z železniškimi komunikacijami.
Kopenski del pristanišča je prostor za operativno obalo. Sestavljen je iz: odprtih in zaprtih
skladišč, upravne zgradbe, cestne in železniške komunikacije in terminalov.
Posebnost pri notranjih plovnih poteh so sklonišča za plovila; to so prostori za zaščito plovil
pred elementarnimi nesrečami in ledom. Uporabljajo se predvsem v zimskem obdobju, ko so
reke, jezera in kanali zaledeneli.
Terminali na notranjih plovnih vodah so tovorna pristanišča ali luke. Nahajajo se na razširjeni
reki ali kanalu in so namenjene za manjše količine tovora. Tovorna pristanišča so namenjena
za operacije z veliko količino tovora. Glede na strukturo tovora pristanišča na notranjih
plovnih vodah delimo na:
a) univerzalna in
b) specializirana pristanišča.
Univerzalna pristanišča imajo opremo za manipulacijo več vrst tovora. Specializirana
pristanišča so opremljena in namenjena za samo eno vrsto blaga (premog, gradbeni material,
nafto in naftne derivate itd.).
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Pomembno mesto med terminali v prometu na vodi imajo tako imenovane "pomorsko-rečne
luke", ki so zgrajene na ustju rek (Rotterdam, Hamburg itd.) ali globoko v toku rek (Bremen,
London itd.).

10.4 OSNOVNA NAČELA IN PRAVILA V LUŠKEM IN PRISTANIŠKEM
PROMETU
10.4.1 Odvisnost dejavnikov, ki določajo proces dela

V velikih pomorskih lukah in rečnih pristaniščih za mednarodni promet je proces dela
zahteven in v skladu s paleto storitvenega programa, to je glede na potrebe tržišča. Osnovni
pogoj je predvidevanje potreb in njihova realizacija z delovanjem luškega in pristaniškega
sistema. Za luški in pristaniški promet je značilno, da se težko predvideva dinamika njunega
delovanja in s tem zasnova in delovanje njune strukture sistema. Prisotne so stalne
spremembe sistema v dinamiki vhoda notranjih operacij in izhoda logističnih objektov, kar
vpliva na dinamiko luškega oziroma pristaniškega procesa. Te spremembe so lahko
materialnega ali nematerialnega pomena in odločujoče vplivajo na ekonomsko poslovanje luk
in pristanišč.
Materialne spremembe so spremembe prometnih sredstev in tovora. V prometu je veliko
različnih tipov prevoznih sredstev, prav tako pa tudi različnih vrst tovora. Iz tega sledi, da je
potrebno prilagoditi tudi vrste pakiranja z uporabo različnih vrst embalaže in pomožnih
transportnih sredstev (zabojnikov, vsebnikov, palet) za različne transportne procese. Zaradi
tega se v luškem in pristaniškem transportu pojavljajo različne operacije s tovorom.
Nematerialne spremembe so večinoma spremembe v informacijah, kar omogoča sprotno
spremljanje posameznih dosežkov v transportu in spreminjanje že določenih transportnih poti,
prejemnika itd. Informacije se menjajo tudi glede na prevozna sredstva. Tako na primer ni
prispelo v luko ali pristanišče zadostno število železniških vagonov ali cestnih prevoznih
sredstev. Pomemben vpliv na delo v lukah in pristanišču imajo vremenske spremembe.
Vsi navedeni dejavniki vplivajo na produktivnost dela v luškem in pristaniškem transportu.
Promet blaga niha glede na posamezne mesece in zato so luške in pristaniške zmogljivosti
neangažirane. Neenakomernost izrabe zmogljivosti se pokaže predvsem pri manjših lukah in
pristaniščih z manj prometa. Cilj vsakega pristanišča in luke je, da se neenakomernost
zaposlenosti zmanjša na osnovi razvoja tehnologije v luškem in pristaniškem transportu.
Luška in pristaniška mehanizacija morata biti sposobni, da se prilagodita dnevnim potrebam.
V ta namen je potrebno, da se razpolaga s sredstvi, ki se uporabljajo za večnamensko delo.
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Luka in pristanišče sta pomembni vozlišči makrologistične mreže in njuna vrednost se
prikazuje predvsem s sredstvi, ki se nahajajo v luki ali pristanišču. To so ladje, vagoni, cestna
vozila, mehanizacija itd.
10.4.2 Načelo ekonomičnosti
Ekonomičnost v transportu pomeni, da se tovor transportira z najmanjšimi možnimi stroški ob
ustreznem izpolnjevanju želene prevozne storitve. Transportni stroški so pomemben dejavnik
pri končni ceni blaga. Z zmanjševanjem teh stroškov vplivamo na uspeh menjalnih procesov
oziroma na konkurenčno sposobnost blaga na tržišču.
V luškem in pristaniškem poslovanju vpliva na ekonomičnost, če se prevozna sredstva in
tovor kratek čas zadržujejo v luki ali pristanišču. To pomeni, da z dobro organizirano
tehnologijo dela omogočimo čim hitrejši sprejem in odpravo blaga s prevoznimi sredstvi.
Posebej je potrebno preprečiti nepotrebno čakanje v procesu dela. Čakanje delavcev in
transportnih sredstev se lahko pojavi pred začetkom pristaniških operacij, ko so delavci in
transportna sredstva pripravljeni za delo, a se to ne more začeti zaradi postavljenega dnevnega
operativnega načrta ali pa se delo prekine v samem delovnem procesu. Prav tako so lahko
razlogi čakanja zaradi uporabnika storitve ali višje sile. Najpogostejši razlogi so:
a) ker naročnik storitve spremni zahteve, ki so bile postavljene prej;
b) ker naročnik zahteva prekinitev dela;
c) ker se delo ne more pričeti zaradi vremenskih razmer.
Ekonomična uporaba delovnih zmogljivosti v luškem in pristaniškem transportu se zagotovi s
predhodno pripravo in s primerno koordinacijo dela.
10.4.3 Upravljanje z lukami in s pristanišči
Problematika koordinacije v luškem in pristaniškem transportu je neposredno povezana s
sistemom upravljanja v lukah in pristaniščih. To pomeni, da je potrebno pri raziskavi
upravljanja upoštevati medsebojne vplive. V širšem pomenu pomeni upravljanje trajno in
načrtno delovanje zaradi doseganja poslovnih uspehov podjetja. Pod pojmom upravljanje luke
in pristanišča se razume upravljanje javnopravnih in ekonomskih funkcij, tj. upravljanje v
pravem pomenu.
Glede na okoliščine so se luke in pristanišča razvijali odvisno od različnih sistemov
upravljanja v lukah in pristaniščih. Pri določanju sistema upravljanja sta pomembna dva
kriterija: lastništvo luke ali pristanišča in nadzorni organ. Sistemi upravljanja v pomorskih
lukah in rečnih pristaniščih se razvrščajo na:
a) nacionalno nadzorovana pristanišča in luke,
b) pristanišča in luke z avtonomno administracijo,
c) pristanišča in luke z občinskim nadzorom in
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d) privatne luke in pristanišča.
Nacionalno nadzorovana pristanišča in luke so tista, ki jih nadzoruje država in imajo delni
lokalni nadzor organov upravljanja. Pristanišča in luke z avtonomno administracijo so pod
nadzorom organov uporabnikov luke in pristanišča, predstavnikov države in lokalnih oblasti.
Ta sistem upravljanja izhaja iz Velike Britanije in se danes največ uporablja v ZDA in v
Franciji. Luke in pristanišča z občinskim nadzorom upravljajo organi, ki jih določi občina.

10.5 TEHNOLOGIJA POMORSKEGA PROMETA
Številne skupne značilnosti tehnologije prevoza tovora in tehnologije prevoza potnikov v
pomorskem prometu temeljijo na interdisciplinarnosti in transdisciplinarnih znanostih.
Potrebno pa je prikazati njihove specifičnosti in razlike v pomorskem prometu. Razlike se
pojavljajo v tehniki, v tehnologiji in v organiziranosti pomorskega prometa, kar je
specializirano za posamezno tehnologijo prevoza potnikov in tovora.
Tehnologija prevoza tovora v pomorskem prometu je sestavljena iz številnih postopkov
oziroma procesov, ki uporabljajo prometno infrastrukturo in luške storitve za proizvodnjo
prometne storitve. Procesi proizvodnje prometnih storitev v pomorskem prometu so številni,
kar je odvisno od predmeta prevoza, vrste in načina prevoza, prevoznih sredstev, dolžine
prevozne poti in od uporabe kombiniranih, konvencionalnih ali multimodalnih transportov.
Tehnologija pomorskega prometa je sestavljena iz treh specifičnih podtehnologij:
1. priprava prevoza,
2. izvedba prevoza,
3. zaključek prevoza.
Postopki priprave tovora v pomorskem prometu imajo štiri skupine priprav.
1. Priprava sredstev za delo. Ta priprava je temeljita analiza kakovosti tehničnih
sredstev, to je plovil, luške infrastrukture in ocena sposobnosti za optimalno delu v
skladu z vsakokratnim povpraševanjem.
2. Priprava procesa prevoza. Ta priprava obsega načrtovanje plovbe, tovora, plovila,
mehanizacije, zlaganja tovora; pripravo posadke in dokumentacije itd.
3. Organiziranje prevoza. Ta zajema izbiro oziroma določitev prevozne poti, prevoznega
sredstva in prevozne tehnologije, določanje časa prevoza in pripravo blaga,
dokumentacije itd.
4. Priprava tovora za izvedbo prevoza. Ta priprava obsega pakiranje, signiranje,
tehtanje, skladiščenje, natovarjanje, raztovarjanje tovora in carinska dela.
Vse postopke pri izvedbi prevoza razvrstimo v tri stopnje.
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1. Prva stopnja izvedbe prevoza obsega: prevzem, natovarjanje, zlaganje in zaščito
tovora, nadzor natovarjanja in zlaganja tovora, nadzor stabilnosti plovila in njegove
sposobnosti ter posadke.
2. Druga stopnja izvedbe prevoza. Na tej stopnji se opravi prevoz tovora od odpravne
do namembne luke, opravljajo se pomembne naloge med samim prevozom.
3. Tretja stopnja izvedbe prevoza je zaključna stopnja tehnologije izvedbe prevoza. V
tej stopnji plovilo prispe v namembno luko, kjer se opravi iztovor tovora in nato
številna špediterska in druga dela.
Zaključek prevoza je priprava novega cikla prevoza, ki vsebuje zaključne in nekatere začetne
postopke prevoza (ki so bili predhodno že predstavljeni). Enako velja za rečni prevoz in v tem
okviru za pristaniško poslovanje.
Tehnologija potniškega prometa v pomorstvu temelji na naslednjih načelih: varnost, točnost,
rednost, udobnost, hitrost, ekonomičnost, produktivnost itd. Posebna pozornost se mora
posvetiti varnosti in udobnosti potnikov, ker sta ti najpomembnejši načeli za pomorskega
prevoznika. Najmanjše napake v pomorskem potniškem prometu lahko povzročijo
katastrofalne posledice. Tehnologija pomorskega potniškega prometa je sestavljena iz treh
stopenj:
a) stopnja priprave prevoza,
b) stopnja izvedbe prevoza in
c) stopnja zaključka prevoza.
Priprava prevoza v potniškem prometu vsebuje štiri stopnje.
1. Priprava sredstev za delo je podobna pripravi sredstev za delo v tovornem prometu, to
je temeljita tehnična priprava plovil.
2. Priprava procesa prevoza. Ta priprava obsega načrt plovbe, vstop potnikov, pripravo
posadke, dokumentacijo za prevoz potnikov in prtljage itd.
3. Organiziranje prevoza. Ta stopnja je pomembna za kakovosten prevoz potnikov in
zajema izbiro prevoznega sredstva, prevozno pot in čas prevoza.
4. Priprava izvedbe prevoza. Ta priprava zajema sklepanje pogodb o prevozu potnikov,
prodajo vozovnic, dokumentacijo o prevozu prtljage in avtomobilov, pripravo za
carinske postopke itd.
Tehnologija izvedbe prevoza je sestavljena iz treh stopenj.
1. Prva stopnja izvedbe prevoza. Ta stopnja zajema postavljanje plovila k obali odhodne
luke ali pristanišča, prodajo in nadzor potniških vozovnic, vstop potnikov, sprejem in
natovarjanje prtljage in avtomobilov, nadzor sposobnosti posadke in plovila.
2. Druga stopnja izvedbe prevoza. Na tej stopnji se opravi prevoz potnikov, prtljage in
avtomobilov od odhodne do namembne luke ali pristanišča.
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3. Tretja stopnja izvedbe prevoza. To je zaključna stopnja prevoza potnikov; plovilo
prispe v namembno luko ali pristanišče in se po pristanku prične z izstopom potnikov, z
raztovarjanjem prtljage in avtomobilov.
Zaključek tehnologije prevoza potnikov v pomorskem in rečnem prometu pomeni pripravo
novega cikla prevoza potnikov. Pri zaključku prevoznega procesa je potrebno, da se pregleda
plovilo in da se opravi tekoče ter investicijsko vzdrževanje za naslednjo plovbo.

Študijski primer 10. 1: Tehnološki proces dela v luki
Organizacija tehnološkega procesa dela luke
Postopki priprave tovora v pomorskem prometu imajo štiri skupine priprav.
1.

Priprava sredstev za delo. Ta priprava je temeljita analiza kakovosti tehničnih
sredstev, to je plovil, luške infrastrukture in ocena sposobnosti za optimalno delu
v skladu z vsakokratnim povpraševanjem.

2.

Priprava procesa prevoza. Ta priprava obsega načrtovanje plovbe, tovora,
plovila, mehanizacije, zlaganja tovora; pripravo posadke in dokumentacije itd.

3.

Organiziranje prevoza. Ta zajema izbiro oziroma določitev prevozne poti,
prevoznega sredstva in prevozne tehnologije, določanje časa prevoza in pripravo
blaga, dokumentacije itd.

4.

Priprava tovora za izvedbo prevoza. Ta priprava obsega pakiranje, signiranje,
tehtanje, skladiščenje, natovarjanje, raztovarjanje tovora in carinska dela.

Razmislite:
 Ali obstaja razlika pri organizaciji tehnološkega procesa dela luke in
pristanišča?
 Na praktičnem primeru pojasnite razliko priprave sredstev za delo v
pomorskem prometu in prometu na notranjih plovnih poteh.
 Ali obstaja razlika med tehnološkim procesom pomorskega prometa in prometa
na notranjih plovnih poteh?
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POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja razumete vsebino sistemske strukture vodnega prometa in namen uporabe
terminalov in vlogo v procesu prevoza. Prav tako ste v tem poglavju spoznali pomen
upravljanja luk in pristanišč in načine tehnoloških procesov v lukah in pristaniščih. Delovanje
sistema vodnega prometa je opredeljeno z naravnimi in tudi delno umetnimi infrastrukturnimi
elementi, ki omogočajo delovanje tehnoloških kakor tudi tehniških dejavnikov in s tem
zagotavljamo varnost delovanja celotnega sistema.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja
 Pojasnite razliko med rečnimi in pomorskimi plovili.
 Na osnovi česa določamo plovne poti in njihovo delitev?
 Pojasnite na praktičnem primeru delovanje luškega terminala.
 Pojasnite načelo ekonomičnosti v vodnem prometu.
 Naštejte in pojasnite stopnje tehnološkega procesa.

Dodatna literatura za študij
Glavan, B. Ekonomika morskog brodarstva. Zagreb: Školjska knjiga, 1992.
Kirinčić, J. Luke i terminali. Zagreb: Školjska knjiga, 1991.
Lipičnik, M., in Pepevnik, A. Prometni sistemi. Maribor: FG, 1996.
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11 SISTEMSKA
PROMETU

TEHNIKA

SREDSTEV

PRETOKA

BLAGA

V

V tem poglavju boste spoznali:
 Tovor in njegove osnovne lastnosti.
 Tehniko pakiranja in oblikovanja tovorkov.
 Pomen uporabe embalaže za prevoz tovora.
 Načine pakiranja tovora za prevoz.
 Vpliv transportnega pakiranja na višino stroškov pakiranja.
Ob koncu poglavja boste razumeli:
 lastnosti posameznega tovora, ki se prevaža v prometu,
 zakaj je potrebno obvladovati posamezne tehnike pakiranja tovora,
 kakšen pomen ima embalaža za tovor v prevoznem procesu,
 določanje višine stroškov pakiranja in uporabe embalaže.

UVOD V POGLAVJE
Transport blaga zahteva poznavanje blaga, njegovih fizično-tehnoloških in kemijskih
lastnosti. Dobro poznavanje blaga omogoča, da pravilno določimo načine pakiranja,
skladiščenja in transporta s prometnimi sredstvi.
Za spoznavanje blaga v transportu je potrebno, da poznamo osnovne lastnosti blaga, njegovo
kakovost in klasifikacijo ter morebitne mednarodne standarde.

11.1 OSNOVNE LASTNOSTI TOVORA
Osnovne lastnosti tovora predstavljajo fizikalno-kemične in tehnološke lastnosti
transportiranega tovora, ki so odločilnega pomena pri transportu in manipulaciji s tovorom.
Poznamo različne vrste tovora za transport in s tem tudi različne fizikalno-kemične in
tehnološke lastnosti tovora. V transportu razvrščamo tovor v naslednje vrste: kosovni, razsuti,
tovor v tekočem stanju in plinasti tovor.
Kosovni tovor so predmeti, ki so pakirani ali nepakirani, njihova velikost je več kot 160
milimetrov, merjeno po diagonali kvadrata. Značilnosti kosovnega tovora so: oblika, teža,
podobnost zlaganja, temperatura, značilnosti itd. Med kosovne predmete spadajo vsi
predmeti, ki se pojavljajo kot kosi v transportu. V to skupino uvrščamo stroje in njihove
posamezne dele, izdelke metalurgije, prehrambene izdelke, ki jih prevažamo kot kosovni
110

Logistični sistemi

tovor itd. Vsi omenjeni izdelki so pakirani ali nepakirani v embalažo, kot so: zaboji, kartonska
embalaža, vreče, sodi, posode itd.
Za razliko od kosovnih predmetov imajo razsuti materiali naslednje lastnosti: zrnasto obliko,
obliko prahu, prostorninsko in specifično maso, kot notranjega trenja, vlažnost, lepljivost itd.
Med razsute tovore spadajo vsi tovori, ki se nahajajo v masovnih količinah, kot so: premog,
rude, cement, gramoz, pesek, umetna gnojila itd.

V prometu je zelo pomembno poznavanje tehnoloških lastnosti razsutega tovora in postopkov
pri manipulaciji s pretovorno tehniko. »Velikost materiala« ali granulacija se določi na osnovi
večjih in manjših kosov v sestavi razsutega materiala. Velikost kosa se meri z dolžino
diagonale. Granulacija razsutega tovora se ugotavlja s specialnimi metodami: za materiale, ki
so večji od 0,1 milimetra, s presejevanjem; za materiale, ki so velikost do 0,1 milimetra, s
hitrostjo padanja ali lebdenja v zraku. Pri tem razlikujmo sortirane (prebrane) in nesortirane
materiale. Sortirani so tisti, pri katerih je razmerje med največjim in najmanjšim kosom
(Amax. : Amin.) ≤ 2,5 milimetra. Nesortirani materiali so tisti, pri katerih je razmerje (Amax.
: Amin.) > 2,5 milimetra.

Notranje trenje razsutega materiala je trenje med posameznimi deli iste vrste materiala. Trenje
prikažemo s koeficientom trenja, ki mu ustreza kot trenja. Kot trenja predstavlja naravni
padec razsutega materiala pri zlaganju na vodoravno površino.
Kot notranjega trenja materiala in koeficient trenja sta pomembna elementa pri izbiri
pretovorne mehanizacije, prevoznih sredstev in načina skladiščenja glede na njegovo
konstrukcijo in funkcionalnost.
Tovor v tekočem stanju ima naslednje lastnosti: kemijska sestava, viskoznost, gorljivost itd.
Med tekoči tovor, ki se transportira v prometu, uvrščamo: nafto, naftne derivate, kisline,
alkoholne in brezalkoholne pijače itd. Če se tekoči tovor prevaža v sodih ali posodah, se
prevaža kot kosovni tovor.
Za prevoz tovora je pomembno, da poznamo kakovost tovora. To so vse njegove lastnosti, ki
določajo njegovo uporabno vrednost. To pomeni, da je kakovost tovora odvisna od številnih
dejavnikov: od uporabljenih surovin, načina proizvodnje, pravilnega rokovanja itd. Znano je,
da kakovost tovora ni vedno enaka, zato je poznavanje njegovih lastnosti pomemben dejavnik
pri transportiranju. Pri transportu se pojavljajo različne vremenske spremembe, ki lahko
vplivajo na tovor (vlaga, temperatura, svetloba itd.). Prav tako pa spremembe v prevozu in
skladiščenju vplivajo na način pakiranja in rokovanja s tovorom.
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11.2 TEHNIKA PAKIRANJA IN OBLIKOVANJA TOVORKOV
Znano je, da različne vrste tovora zahtevajo različno tehniko pakiranja in uporabo različnih
vrst embalaže. Embalaža predstavlja sredstvo, s pomočjo katerega zaščitimo tovor v
transportu in skladiščenju pred poškodbami in zunanjimi vplivi, ki mu lahko škodujejo.
Embalaža mora zagotoviti, da se tovor nepoškodovano prepelje od pošiljatelja do prejemnika.
Celotno embalažo, ki se uporablja v prometu, delimo na več vrst, kar je odvisno od: materiala
embalaže, namena embalaže, vrste prometnega sredstva, lastnosti proizvodov in ekonomskomarketinškega pomena. Glede na namen razvrščamo embalažo tako, kot je prikazano na
naslednji shemi:

EMBALAŽA

Transportna

Komercialna ali
osnovna

Notranja

Zunanja

Celinska

Pomorska

Paketi

Slika 12: Delitev embalaže v prometu
Vir: Lasten
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Študijski primer 11. 1: Naloge emabalaže
Glede na nalogo mora embalaža omogočiti:






zaščito tovora v vseh stopnjah distribucije;
racionalizacijo manipulativno-skladiščnih del in transporta;
lep in reprezentančen izgled pri izpolnitvi vseh pogojev za zaščito tovora;
da je lahka, z dovolj trdote za zaščito tovora;
da izpolni pogoje proizvodnje, in to po najnižji mogoči ceni.

RAZMISLITE:





Ali razen teh osnovnih zahtev poznamo še kakšne?
Ali mora biti embalaža atestirana?
Kako vpliva cena na izbiro embalaža?
Ali se transportna embalaža po uporabi zavrže ali ne?

Komercialna ali osnovna embalaža se praviloma proda skupno s proizvodom in jo lahko v
prometu označimo kot nepovratno. V to skupino uvrščamo še embalažo, ki se uporablja samo
za eno pakiranje. Transportna embalaža se uporablja za pakiranje proizvodov, ki so že
pakirani v osnovno embalažo in so namenjeni za transport s prevoznimi sredstvi. Katera vrsta
transportne embalaže se bo uporabljala in kako se bo opravilo oblikovanje tovorkov, je
odvisno od materiala embalaže, ter od vrste in oblike proizvodov, ki se bodo transportirali.
Poznamo leseno, kartonsko, stekleno, plastično, kovinsko in tekstilno embalažo.
Lesena embalaža je prilagojena za vse vrste tovora, ki se prevaža v njej (sadje, zelenjava,
prehrambeni izdelki, tekstilni in drugi proizvodi). V to skupino embalaže spadajo: razne vrste
zabojev, sodi, košare itd.
Kartonska embalaža se izdeluje iz različnih vrst lepenke, med katerimi se največ uporablja
valovita lepenka, ker zadržuje udarce pri transportnem procesu in manipulaciji. Poznamo
dvoslojno, trislojno, petslojno in sedemslojno lepenko. Katera vrsta se bo uporabila, pa je
odvisno od načina pakiranja in vrste transportnega procesa ter manipulacije. Zaradi različne
uporabe kartonske embalaže in uporabe več vrst prevoznih sredstev mora kartonska embalaža
ustrezati različnim zahtevam, ki so določene s standardi.
Plastična embalaža se najpogosteje uporablja za pakiranje prehrambenih, kemijskih in drugih
proizvodov. V to skupino spadajo: folije, plastične steklenice, plastični zaboji, razne vrste
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vrečk za nošenje in pakiranje itd. V nekaterih državah ekologija nasprotuje uporabi plastične
embalaže zaradi njihove neuničljivosti.
Tekstilna embalaža se uporablja v obliki vreč, vrvic itd. V praksi se tekstilna embalaža umika
drugim vrstam embalaže, ki so bolj praktične za uporabo in za lažji transport.
11.2.1 Pakiranje tovora
Danes poznamo različne definicije pakiranja, ki jih predstavimo s pomočjo skupnega
imenovalca takole:
»Pakiranje je sinteza umetnosti, znanosti, tehnike in tehnologije priprave proizvodov za
skladiščenje, transportiranje in prodajo z minimalnimi stroški pakiranja in z maksimalno
zaščito proizvodov na poti od proizvajalca do potrošnika«. Na osnovi te definicije lahko
predstavimo vlogo pakiranja, ki predstavlja zaščito proizvodov pred raznimi zunanjimi vplivi
– fizikalnimi, kemijskimi, biološkimi, in omogoča lep in reprezentativen izgled.

Iz načina pakiranja lahko ugotovimo, da imajo posamezni proizvajalci različne interese in s
tem nastanejo različni stroški pakiranja. Razlike, ki se pojavljajo med proizvodnimi in
transportnimi podjetji, so posledica različnih interesov pri pakiranju, in med transportnimi
podjetji, ki imajo svoje predpise glede prevoza posameznih pošiljk.

Glede na različne interese posameznih organizacij in funkcije pakiranja prihaja do različnih
vrst pakiranja, ki jih razvrstimo v dve osnovni skupini: primarno ali osnovno pakiranje in
sekundarno ali transportno pakiranje.
Primarno pakiranje je osnovno ali komercialno pakiranje proizvodov, kot so: razni predmeti v
vrečah, steklenicah, cigarete itd. Takšno pakiranje proizvodov je namenjeno za njihovo
končno prodajo.
Sekundarno ali transportno pakiranje je pakiranje proizvodov v večje tovorne enote, ki so
glede na naravo, osnovne lastnosti, vrsto in oddaljenost prevoza oblikovani in opremljeni
tako, da se z njimi lahko nemoteno manipulira, skladišči in transportira.
Odpravno pakiranje blaga je pakiranje, ki je bilo razvito v skladu z zahtevami odprave,
transporta, pretovora in skladiščenja blaga (Oblak, 1997, 186). Odpravno in prodajno
pakiranje morata upoštevati v osnovi enake vloge, zaščito proti zahtevkom, informacijo in
racionalizacijo.
Natančnejše spoznavanje transportnega pakiranja bomo prikazali ob nekaterih pomembnih
proizvodih.
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(1) Pakiranje moke. Osnovni materiali, ki se uporabljajo za pakiranje in transport moke,
so: laneno platno, vreče iz kavčuka in redkeje papirne vreče.
Osnovni zahtevi, ki ju mora embalaža zagotoviti, sta, da zagotovi optimalno stopnjo vlage in
omogoči kroženje zraka. Prav tako mora biti odporna proti zunanjim vplivom (mrčesu,
glodalcem in mehaničnim vplivom).
(2) Pakiranje sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava se lahko pakirata v svežem ali
posušenem stanju. Sveže sadje in zelenjava se pakirata v lesene zaboje in kartonsko
embalažo, ki omogoča prezračevanje.
(3) Pakiranje za pomorski transport. Za zaščito proizvodov, namenjenih za pomorski
transport, se uporabljajo postopki, ki veljajo za zaščito metalnih proizvodov. Zaščitno
sredstvo se nanese direktno na proizvod, če pa to ni mogoče, se uporabi postopek zaščite
s pomočjo atmosfere znotraj same embalaže. Ločevanje notranje atmosfere okrog
predmeta, ki je pakiran, dosežemo s popolno zaprtostjo, z uporabo plastičnih mas.
Pogosto je potrebno, da se proizvodi prilagodijo vremenskim razmeram območja, kamor je
proizvod namenjen. Zato sta za takšne proizvode potrebna posebna vrsta in način pakiranja.
Poznamo različne postopke pri pakiranju proizvodov, ki so namenjeni v tropske države, kjer
se vremenske razmere nenehno spreminjajo. Ti postopki so odvisni od vrste tovora, ki ga
prevažamo.
(4) Eksplozivi. Predpisi o prevozu, pakiranju in shranjevanju eksplozivov so predpisani v
RID in ADR, to je prevoz nevarnih snovi po železnici in cesti. Embalaža, ki se uporablja
za pakiranje, mora ustrezati mednarodnim predpisom, to je, da ne dovoli izgube vsebine
ali izhlapevanja. Embalaža mora biti trda in med prevozom in manipulacijo ne sme
dovoliti spremembe tovora.

Vpliv transportnega pakiranja na zaščito tovora in stroške transporta
Osnovna naloga transportne embalaže je, da prepreči razsutje, poškodbe in izgubo pakiranega
tovora. Vsako pakiranje je potencialno izpostavljeno poškodbi od mesta proizvodnje do mesta
potrošnje. Ker se tovor ne more v popolnosti zaščititi, je potrebno, da se pri izdelavi embalaže
upoštevajo maksimalne zahteve za zaščito tovora in minimalni stroški izdelave. Pri tem je
potrebno opraviti raziskave za optimalne rešitve.
Optimalna rešitev se dobi, ko se primerjajo stroški zaščite tovora in stroški škod na tovoru, ki
se v povprečju ustvarijo pri določenem pakiranju. Optimalna ekonomska zaščita tovora je
tista, pri kateri je vsota izdelkov za embalažo in stroškov škode najnižja.
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Danes poznamo dve teoriji o ugotavljanju rentabilnosti pakiranja. Prikazali bomo Wernerjevo
formulo rentabilnega pakiranja:
K=S+B+d
K – skupni stroški pakiranja, po kosu,
S – cena pakiranja, po kosu,
B – stroški loma in drugih poškodb, po kosu,
d – povečana ali zmanjšana prodajna cena pakiranja tovora.
S izrazimo:
S = 1/n ( a + bm + b1 + c)
n – število kosov v embalaži,
a – cena embalaže ali enote materiala za pakiranje,
bm – cena pomožnega materiala za pakiranje,
b1 – stroški dela in režijski stroški,
c – transportni stroški in stroški skladiščenja.
Po formuli se b1 izračuna:

b1 = tn × A/60 (z/100+1)
tn – čas pakiranja, v minuti,
A – bruto znesek dela na uro,
Z – odstotek za režijo.
Čas pakiranja tn se izračuna po obrazcu:
tn = tx × n/x
tx – čas pakiranja za x kosov, v minuti,
x – število kosov, ki jih je potrebno pakirati,
n – število kosov blaga v eni embalaži.
Na osnovi zgornjega obrazca sledi:

tx = ( tr + X × tp ) × ( tc/100 + 1 )
tr – čas priprave stroja za pakiranje, v minuti,
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tp – neto čas pakiranja po enem kosu, v minuti,
tc – izguba na delovnem mestu, v odstotkih.
11.2.2 Tehnika oblikovanja tovorkov
Glede na vrsto tovora in način njegovega pakiranja razlikujemo naslednje transportnomanipulativne tovorke: posamezne kose, kose, ki sestavljajo večjo ali manjšo enoto in celotni
vagon, tovornjak itd.
Posamezni kosi ali posamezna enota pakiranja so pakirni ali nepakirni kosi, ki so pripravljeni
za transportiranje ali skladiščenje. V to vrsto transportno-manipulativnih tovorkov uvrščamo
vreče, zaboje, steklenice, sode itd. Transportno pakiranje omenjenih proizvodov je sestavljeno
iz posameznega pakiranja posameznega kosa. Teža posamezne enote je odvisna od pogojev
rokovanja, ali je manipulacija ročna ali se opravlja z ročno mehanizacijo.
V skladu s tem posamezne kose delimo v štiri skupine:
a)
b)
c)
d)

pakirani proizvodi v embalažo teže do 100 kg,
pakirani proizvodi od 100 do 200 kg,
proizvodi strojne industrije od 250 do 500 kg,
proizvodi z več kot 500 kg teže.

Največje število predmetov v transportu spada v prvo in drugo skupino, kar pomeni, da je
potrebno pri večjem delu tega blaga oblikovati nove, večje enote. Zato mora imeti posamezni
kos proizvoda obliko, težo in dimenzije take, da bodo omogočile oblikovanje večjih enot.
Oblikovanje večjih enot se opravi iz določenega števila manjših kosov in s tem dobimo novo
enoto. Večje enote lahko oblikujemo na paleti, v zabojniku, vsebniku ali zabojniku, v katerem
je večje število manjših enot. To imenujemo sestavljena tovorna enota. Na osnovi tega
poznamo splošno definicijo sestavljene enote tovora, ki se glasi:«Sestavljena enota tovora je
transportno-manipulativna enota, ki je sestavljena iz večje količine proizvodov, racionalno
zloženih v enotno kompletno celoto pomožnega transportnega sredstva, ki se lahko
manipulira in transportira kot kos s pomočjo sodobnih pretovornih in transportnih sredstev, ne
glede na njeno velikost in standardno obliko.«
Večje oblike sestavljenih enot imenujemo integralne pošiljke, ki se pojavljajo v transportu z
železniškimi, s cestnimi, z vodnimi in zračnimi prevoznimi sredstvi. Oblikovanje večjih enot,
to je sestavljenih pošiljk, se opravi iz manjših enot z enakimi ali različnimi lastnostmi. Pri tem
je potrebno upoštevati uporabo embalaže za pakiranje.
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POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja razumete lastnosti posameznega tovora, ki se prevaža v prometu, in zakaj
je potrebno obvladovati posamezne tehnike pakiranja tovora. Prav tako razumeta, kakšen
pomen ima embalaža za tovor v prevoznem procesu. Zaradi ekonomskega učinka prevoza
tovora je potrebno določiti višino stroškov pakiranja in uporabo embalaže. Zniževanje
transportnih stroškov je prav tako odvisno od zniževanja stroškov pakiranja tovora.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja
 Pojasnite osnovne lastnosti tovorov v prometu.
 Naštejte in pojasnite vrste embalaže.
 Na primeru pojasnite pakiranje tovora za tropsko področje prevoza.
 Kako in na osnovi česa določamo višino strokov za pakiranje?
 Kaj vpliva na določanje tehnike pakiranja?

Dodatna literatura za študij
Ogorelec, A. Organiziranje in upravljanje logističnih procesov in sistemov. Maribor:
EPF, 1996.
Pepevnik, A. Tehnologija prevoza tovora. Maribor: samozaložba, 2002.
Lipičnik, M., in Pepevnik, A. Tehnologija prometnih sistemov. Maribor: FG, 1999.
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12 ŽIČNIŠKI PROMET

V tem poglavju boste spoznali:
 Pomen razvoja žičnic v logističnem sistemu.
 Upravljanje z žičnicami.
 Uporaba žičnic za prevozne sisteme.
Ob koncu poglavja boste razumeli:
 potrebo po razvoju žičniškega sistema,
 načine in vrste upravljanja z žičnicami,
 zakaj se morajo žičnice uvajati tudi za prevozne sisteme.

UVOD V POGLAVJE
Začetki razvoja žičniških naprav segajo v leto 1860, ko so bile zgrajene prve tirne vzpenjače.
Kot prevozno sredstvo so tirne vzpenjače v zimskih razmerah dokaj neodvisne od vremenskih
razmer ter imajo veliko zmogljivost, omejitev za njihovo širšo uporabo v javnem prevozu pa
je zahteva po primernosti konfiguracije terena in razmeroma draga gradnja.
Začetek uporabe nihajne kabinske žičnice za prevoz potnikov sega v leto 1908. Vzrok za
preusmeritev v gradnjo nihalnih kabinskih žičnic je bil predvsem v tem, da je taka naprava
bistveno manj odvisna od konfiguracije terena ter da so stroški, povezani z graditvijo in
obratovanjem nihalne kabinske žičnice, manjši kot pri tirnih vzpenjačah.
Kot posledica vse večjega števila smučarjev v tridesetih letih tega stoletja se je razvoj
žičniških naprav, ki so bile prvotno namenjene le za prevoz oseb, preusmeril v naprave,
katerih namen je bil le v tem, da so omogočale premagovanje višinskih razlik na posameznih
smučiščih za potrebe smučarjev. Kot idealna rešitev »težav« smučarjev se je v tem obdobju
izkazala vlečnica. Prva klasična vlečnica je bila zgrajena leta 1934 v Davosu. Razvoj vlečnic
je omogočil tudi razvoj smučarskih središč, ki so bila dostopna z javnimi ali osebnimi
prevoznimi sredstvi in niso pogojevala poprejšnje graditve tirne vzpenjače ali nihalne
kabinske žičnice.
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12.1 RAZVOJ VLEČNIC
Razvoj vlečnic je odločilno vplival na nadaljnji razvoj žičniških naprav. Pri vlečnici je bilo
prvič uporabljeno načelo neskončne (transportne) vrvi, ki se ves čas giblje s konstantno
hitrostjo med obema postajama naprave, na njo pa so pripeta vlačila za vleko smučarjev.
Uporaba neskončne vrvi je imela za posledico tudi razvoj sedežnic. Na tem načelu je bila v
ZDA leta 1935 zgrajena prva sedežnica. Sedež je bil v začetku praviloma s pomočjo prižemke
stalno (fiksna prižemka) pripet na istem mestu transportne vrvi. Sprva se gradili enosedežnice,
ki so bile namenjene le za prevoz smučarjev na smučiščih. Take sedežnice so se v Evropi
pojavile po letu 1940.
Nadaljnji pomemben korak za povečanje udobja potnikov je bila predstavitev dvosedežnice z
vklopljivimi prižemkami. Tovrstne naprave so bile prvič prikazane leta 1945. Pri sedežnici s
fiksnimi prižemkami mora potnik pri vstopu na napravo sesti na sedež, ki potuje z določeno
stalno hitrostjo ( največ 2–2,5 m/s); pri napravi z vklopljivimi prižemkami sede potnik na
sedež, ko ta praktično miruje, nato pa se njegova hitrost povečuje do končne hitrosti naprave.
Uporaba vklopljivih prižemk je v poznejšem razvoju žičniških naprav omogočila večje
hitrosti sedežnic in s tem bistveno zvečala zmogljivost naprav.
Vklopljiva prižemka je omogočila tudi razvoj krožnih kabinskih žičnic. Prve take žičnice so
vsebovale tudi elemente nihalne kabinske žičnice, saj so kabine potovale po nosilni vrvi, v
postajah pa so se vklapljale oziroma izklapljale z vlečne vrvi. Naslednji korak pri razvoju
krožnih kabinskih žičnic je bil, da je nosilno in vlečno vrv zamenjala le ena vrv (transportna),
na katero se kabine priklapljajo oziroma izklapljajo v postajah. Krožna kabinska žičnica je
pocenila gradnjo in vzdrževanje naprave.

Do devetdesetih let je bilo v Evropi zgrajenih več kot 20.000 žičniških naprav, ki so
namenjene za uporabo v javnem prevozu. Poudariti moramo, da opisanega razvoja žičniških
naprav v zadnjem obdobju niso narekovale le potrebe upravljalcev žičniških naprav, temveč
ga je omogočil tudi pojav vedno novih proizvajalcev tovrstne opreme, ki sledijo tehničnemu
razvoju in pri svojem delu uporabljajo najsodobnejše izsledke znanosti in tehnologije.

Na območju Republike Slovenije je blizu 300 žičniških naprav, namenjenih prevozu oseb, in
sicer: tri nihalne kabinske žičnice, dve tirni vzpenjači, tri krožne kabinske žičnice, ena
štirisedežnica z vklopljivimi prižemkami, ena trisedežnica s fiksnimi prežemkami, 25
dvosedežnic, 17 enosedežnic in okoli 230 vlečnic.
Če ne upoštevamo vlečnic, je povprečna starost žičniških naprav, zgrajenih na območju
Republike Slovenije, več kot 25 let. Tako stanje po eni strani vpliva na zmogljivost naprav,
saj njihova zgradba ne dovoljuje povečanja hitrosti posamezne naprave, poleg tega pa se
povečuje obseg vzdrževalnih del, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti prevoza.
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Področje zagotavljanja varnosti prevoza na žičniških napravah opredeljuje Zakon o varnosti
na žičnicah in vlečnicah tako, da določa organe, ki opravljajo inšpekcijski nadzor, predmet
inšpekcijskega nadzorstva, pravice, ki jih imajo inšpekcijski organi po zakonu, ter ukrepe, za
katere so inšpekcijski oz. upravni organi pooblaščeni po tem zakonu in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktov.

Inšpekcija žičniških naprav v skladu s svojimi pooblastili nadzoruje stanje, obratovanje in
vzdrževanje žičniških naprav. Opravlja se nadzor nad izvajanje varnostnih ukrepov v območju
žičniških naprav ter nadzor uporabe tehničnih predpisov pri uporabi materialov in toleranc ob
vzdrževanih delih ter ob gradnji in rekonstrukciji žičniških naprav. Nadzor obsega tudi
izvajanje obdobnih zakonsko predpisanih pregledov naprav in njihovih elementov s strani
upravljalca, pooblaščenega zavoda ter opravljanje dodatnih pregledov in meritev naprav, ki se
zahtevajo s strani pooblaščenega zavoda in prometnega inšpektorata R Slovenije.
Upravljalci žičniških naprav v Sloveniji v zadnjih letih problem povečanja zmogljivosti
prevoza na žičniških napravah oziroma smučiščih rešujejo z nakupi 15 in več let starih
žičniških naprav v tujini. Te naprave so bile sicer redno obnovljene, tako da tehnološko
zaostajajo za najsodobnejšimi napravami za 5–10 let, in so s tega vidika sodobnejše od večine
drugih žičniških naprav na območju R Slovenije. Ob navedenem pa moramo upoštevati, da
kovinske konstrukcije teh naprav niso bile zamenjane, tako da še vedno obstaja problem
starosti materialov konstrukcij ( utrujenost, korozijska načetost …).
Navedeno stanje varnosti pa v nobenem primeru ne more nadomestiti udobja prevoza, ki ga
nudijo sodobne žičniške naprave. Z napredkom znanosti in tehnologije se namreč bistveno
zmanjšuje čas prevozov na posamezni napravi, povečuje se tudi zmogljivost posameznih
naprav, z uporabo sodobnih ergonomskih dognanj se povečuje tudi udobje potnika. Uporaba
sodobnih dognanj znanosti in tehnologije po drugi strani zagotavlja tudi kakovostnejši nadzor
nad obratovanjem posamezne naprave, zmanjšuje možnost pojava izrednih dogodkov na
napravi ter zmanjšuje težavnosti del ob remontnih in vzdrževalnih delih.
Na koncu se lahko ugotovi, da je varnost prevozov na žičnicah, zgrajenih na območju R
Slovenije, zagotovljena, nikakor pa se te naprave glede kakovosti prevoza potnikov ne morejo
primerjati s sodobnimi napravami v tujini.
Glede na kakovost turistične ponudbe tako stanje zagotovo ni v prid razvoju tega področja
slovenskega turizma. Zato bi morali postopno posodabljati žičniške sisteme na območju R
Slovenije. Tudi v tujini ni namreč vse tako »rožnato«, saj se v javnem prevozu uporablja
veliko naprav, ki so še starejše od teh v R Sloveniji, dejstvo pa je, da se te naprave postopoma
nadomeščajo s sodobnimi, kar privablja tudi nemalo število slovenskih uporabnikov žičniških
naprav (Bahovec, Z.: Žičnice v Sloveniji, 1. kongres TRANSPORT – PROMET –
LOGISTIKA, Maribor. 23.–25. 9. 1998.).
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POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja razumeta potrebo po razvoju žičniškega sistema in načine ter vrste
upravljanja z žičnicami. Prav tako razumete, zakaj se morajo žičnice uvajati tudi za prevozne
sisteme.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja
 Zakaj se je pojavila potreba po razvoju žičniškega sistema?
 Pojasnite pomen varnosti v žičniškem sistemu.
 Na praktičnem primeru pojasnite delovanje inšpekcijskih služb v žičniškem
sistemu.
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13 INTEGRALNI PROMETNI IN DRUGI LOGISTIČNI SISTEMI

V tem poglavju boste spoznali:
 Paletizacijo kot element prevoza v logističnem sistemu.
 Pomen kontejnerizacije za razvoj logistične dejavnosti.
 Posamezne integralne sisteme prevoza.
Ob koncu poglavja boste razumeli:
 pomen sistema integralnega prevoza za razvoj logističnega sistema,
 specifičnosti delovanja posameznega integralnega sistema prevoza,
 osnovne komponente vseh omenjenih sistemov,
 zakaj uvajamo v logistični sistem nove sodobne tehnologije.

UVOD V POGLAVJE
Sisteme integralnega transporta označujejo osnovne komponente in značilnosti, kot so: vrsta
uporabljene tehnike, tehnologija dela, funkcionalnost sredstev in opreme, integralnost
prometnih podsistemov in njihove naloge, organiziranost dela itd.
Vse omenjene in številne druge komponente, ki so med seboj povezane v integralno celoto,
predstavljajo zaokrožen tehnološki proces, iz katerega izhajajo posamezni integralni oziroma
sodobni kombinirani sistemi transporta, kot so: paletizacija, kontejnerizacija, oprtni sistem,
multimodalni, bimodalni, RO-RO, kangourou, piggu-back itd.
Vsak od teh sistemov predstavlja tehnično-tehnološko celoto, ki deluje samostojno ali se
kombinira z drugimi sistemi. Osnovne komponente vseh omenjenih sistemov v kombiniranem
transportu so : stabilne naprave z vsemi napravami in opremo za manipulacijo s tovorom,
prevozna sredstva, naprave telekomunikacij in avtomatizacije, delovna sila in ostale naprave
in objekti. Vse omenjene komponente, povezane med seboj, tvorijo določen prometni sistem.
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13.1 PALETIZACIJA
Paletizacija je del integralnega sistema transporta, ki je nastala iz potreb po večjih
transportnih enotah. Manipulacija se lahko opravlja z mehaniziranimi sredstvi na vseh
stopnjah proizvodnje in transporta. Paletizacija povezuje proizvodne, transportne, skladiščne,
trgovske in druge organizacije glede manipulacije s tovorom in omogoča neprekinjeno verigo
transportnega procesa.
Masovna uporaba paletizacije vpliva na napredovanje proizvodnje, poveča produktivnost dela
in zmanjša proizvodno-transportne stroške. Ekonomski pomen in prednost paletizacije sta pri
zmanjšanju stroškov za 20–30 %. Analize, ki so bile opravljen, pokažejo, da uporaba palet
prehaja v višjo stopnjo uporabe, in to s popolno avtomatizacijo oblikovanja in depaletiziranja
paletnih enot.
Osnovna sredstva manipulacije s paletami so viličarji. V državah z razvitimi sredstvi ter z
opremo transportne manipulacije in uporabo paletnega sistema v notranjem in zunanjem
transportu se uporabljajo razne vrste in tipi palet. Vse palete se lahko delijo v tri osnovne
skupine: ravne, stebraste in bokspalete ter so standardizirane.
Ravna paleta je ravna površina določenih dimenzij in nosilnosti brez nadgradnje; na paleto se
zlagajo posamezni kosi blaga in tako se oblikuje nova oziroma sestavljena tovorna enota.
Ravne palete v raznih izvedbah se uporabljajo v sistemu paletizacije. Izdelava je iz različnih
materialov in različnih dimenzij: 800 × 1.200 mm, 1.000 × 1.200 mm itd.
Stebraste palete se uporabljajo za zlaganje kosovnega tovora, ki se ne more zlagati eden na
drugega. Namenjene so za transport in skladiščenje različnih vrst tovora, kot so: avtomobilske
pnevmatike, žica v kolobarju, cevi itd. Izdelujejo se v različnih dimenzijah glede na vrsto
tovora in njihove dimenzije.
Bokspaleta je transportno-manipulativno sredstvo. Ima obliko zaboja in predstavlja prehod z
ravne palete k zabojniku ali vsebniku. Uporablja se za transport pakiranega in nepakiranega
tovora pravilnih ali nepravilnih geometrijskih oblik. Bokspaleta lahko zadovolji večje zahteve
v transportu kot ravna in stebrasta. Poznamo različne vrste in tipe bokspalet, ki se uporabljajo
v integralnem transportu. Lahko so izdelane iz lesa ali kovine in kombinirano.

13.2 KOMBINIRANI TRANSPORT
Razvoj kontejnerskega transporta je posledica prehoda s konvencionalnega načina dela na
mehanizirane in avtomatizirane pretovorne operacije v posameznih stopnjah transporta. Z
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uvedbo kontejnerizacije so rešeni številni problemi v transportu blaga »od vrat do vrat«, v
celinskem in medcelinskem prometu.
Ustvarjen je velik napredek v kombiniranem prometu kopenskega in pomorskega prevoza, ker
je učinek pretovarjanja večji, zadrževanje prevoznih sredstev v pristaniščih pa zmanjšano na
minimum.

Kontejnerski sistem transporta je enovit. Njegovo delovanje je odvisno od številnih
dejavnikov, kot so: sredstva prevoza, manipulacija, infrastrukturni objekti, skladiščenje itd.
Zaradi tega zahteva kontejnerizacija specialne objekte in sredstva za specifične namene.

Osnovna sredstva in objekti infrastrukture v kontejnerskem transportu so: zabojnik,
železniška in cestna prevozna sredstva, pretovorni objekti – terminali z vso pretovorno
opremo, kontejnerske ladje in ostale naprave in oprema. Osnovna delitev zabojnikov po
namenu je delitev na univerzalne in specialne. Univerzalni so namenjeni za prevoz kosovnega
blaga, pakiranega v transportno embalažo, in nepakiranega blaga, ki ne zahteva posebne
transportne zaščite. Specialni, npr. hladilni zabojniki, so namenjeni za prevoz take vrste blaga,
ki zahteva posebne pogoje prevoza.
Zaradi pravilne uporabe zabojnikov je potrebno, da se označujejo z mednarodnimi oznakami,
ki so predpisane s standardi ISO. Z oznakami na zabojniku dobimo informacijo o zabojniku, o
dokumentih in podatke, s katerimi lahko ugotavljamo gibanje zabojnika.
Najpomembnejši pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri kontejnerskih sistemih, so: hitrost,
učinkovit prevoz in predaja zabojnika prejemniku. Ti pogoji se lahko uresničijo z dobro
organiziranostjo dela in z organiziranostjo tehnologije prevoza, z uresničevanjem izdelanega
voznega reda prometnih sredstev, ki prevažajo zabojnike itd.

13.3 DRUGI KOMBINIRANI SISTEMI TRANSPORTA
V sodobnih pogojih proizvodnje in prometa se pojavlja potreba po uvedbi sodobnih sistemov
transporta, ki bodo z visoko tehnično opremljenostjo in oblikovanjem masovnih transportnih
enot omogočali kombiniran transport z vključevanjem podsistemov železniškega, cestnega,
vodnega in zračnega prometa. Z uvedbo paletnega in kontejnerskega sistema transporta je
ustvarjena racionalizacija pretovornih in skladiščnih operacij, kar je pripomoglo k odpravi
neusklajenosti med posameznimi prometnimi podsistemi.
Danes poznamo naslednje vrste kombiniranega prevoza:
a) prevoz cestnih vozil z železniškimi;
b) prevoz železniških vozil na cestnih;
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c) prevoz cestnih in železniških vozil, natovorjenih z zabojniki na ladje v pomorskem,
rečnem, jezerskem in kanalskem prometu.
V nadaljevanju bomo opisali tri vrste oprtnih prevozov, in sicer po značilnostih njihovega
nastanka in po vlogi, ki jo opravljajo.
13.3.1 Sistem PIGGI-BACK
Ta sistem prevoza je organiziran tako, da se krajši del poti na začetku in na koncu transportne
verige opravlja s cestnimi prevoznimi sredstvi, daljši del pa z železniškimi vozili. Naloženo
cestno vozilo se prevaža z železniškimi vagoni brez spremembe vsebine naloženega blaga.
Ta način prevoza zmanjša število natovornih, iztovornih in pretovornih operacij s pošiljko.
Uporaba tehnike in organiziranost prevoza omogočata, da ni potrebno dodatnih investicij za
opravljanje prevoza, saj so dolžine, višine in širine tovora v okviru standardov. Za železniški
prevoz se uporabljajo štiriosni vagoni večjih nosilnosti. Na vsak vagon se lahko naložita dve
prikolici ali polprikolici. Železniški vagoni imajo takšno višino, ki omogoča, da natovorjena
cestna vozila ne segajo v tovorni profil.
Ta sistem ima tudi določene slabosti in pomanjkljivosti. Z njim se poveča bruto tovor na
enoto neto tovora, poslabša se stabilnost tovora, kar vpliva na varnost prevoza, omejena je
meja natovarjanja vozil, kar vpliva na izkoriščenost železniških in cestnih vozil.
13.3.2 Sistem prevoza »KENGURU«
Pri tem sistemu se uporabijo cestna vozila (naložena s tovorom) specialne izvedbe in
dimenzij, ki veljajo za evropske poti. Pri organiziranju prevoza v mednarodnem prometu se
pojavlja problem izbire vozila določene dimenzije, ki je pogojena s specialnimi železniškimi
vagoni in s profilom proge. Zato ta sistem zahteva uporabo specialnih železniških vagonov za
prevoz polprikolic, ki so podobni kenguruju, in zato je ta sistem dobil tak naziv. Sistem so
uvedli v Franciji, kjer se še danes uporablja z velikim uspehom.
Pri tem sistemu transporta se je razvijala tehnika izdelave železniških specialnih vagonov za
prevoz polprikolic. Specialna železniška vozila omogočajo boljši izkoristek železniškega
profila, ker so kolesa polprikolice nameščena v času prevoza v utor med osema železniškega
vagona. Ta utor je v obliki kengurujskega žepa, po katerem je sistem dobil ime.
Natovarjanje in raztovarjanje polprikolic se opravlja s pomočjo gibljive klančine, ki ima
obliko strme ravni in se uporablja samo za ta sistem prevoza. Natovarjanje se opravlja tako,
da se prva polprikolica postavi na zadnji vagon na kompoziciji, raztovarjanje pa se opravi v
obratnem vrstnem redu. Polprikolica se nasloni na železniški vagon, kolesa pa se spustijo v
utor, globok približno 83 cm.
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13.3.3 Sistem prevoza HUCKE-PACK
Ta sistem je nastal v Nemčiji in predstavlja prevoz cestnih vozil z železniškimi vagoni.
Poznamo tri tipe tega sistema, ki se danes uporabljajo v Nemčiji in tudi v Sloveniji. To so
tehnike A, B in C.
Izvedba A je sestavljena iz uporabe železniških specialnih vagonov in tovornjaka s
polprikolico. Raztovarjanje in natovarjanje cestnih vozil se opravljata z lastnim pogonom
vozila s pomočjo klančine. Raztovarjanje se opravlja nasprotno kot natovarjanje. Pri uporabi
te tehnike je omogočen prevoz celotnega cestnega vozila (kamion in prikolica).
Pri izvedbi B se uporabljajo specialni železniški vagoni. Prevoz cestnih polprikolic se opravi
na vagonih, ki imajo spuščeno dno zaradi tega, da se ne prekorači železniški profil proge.
Natovarjanje polprikolic se opravi s pomočjo vlačilca in gibljive klančine.
Druga vrsta železniških vagonov so izvedbe z utorom, v katerega se spustijo kolesa
polprikolice, sprednji del polprikolice pa se nasloni na dno voza. Utor na vagonu je stabilen in
se ne da premikati, da s tem omogočimo natovarjanje prikolic. Pri tej izvedbi lahko
prevažamo samo polprikolice.
Izvedba C ima številne podobnosti s kontejnerskim sistemom prevoza. V kombiniranem
prevozu se uporabljajo specialni železniški vagoni in vsebniki ter zamenljiva tovorišča, ki se
lahko prevažajo z železniškimi in cestnimi prevoznimi sredstvi. Na vagon se naloži samo
vsebnik oziroma zamenljivo tovorišče brez cestnega prevoznega sredstva. Tako se ta prevoz
lahko istoveti s prevozom zabojnikov. Natovarjanje in iztovarjanje zabojnikov se opravlja z
dvigalom.
13.3.4 Kombinirani sistemi transporta v vodnem prometu
Pri razvoju kombiniranih sistemov transporta v kopenskem prometu so se razvili tudi drugi
kombinirani sistemi, kot so: kopensko-pomorski, » ROLL ON-ROLL OFF« in kontejnerski
sistem; rečno-pomorski LASH, SEABEE in BACAT. S pojavom in uporabo teh sistemov
transporta so rešeni številni problemi racionalizacije v pristaniščih in omogočeno je
vključevanje v svetovni integralni transport.
Sistem transporta ROLL ON-ROLL OFF je nastal z integracijo cestnih prevoznih sredstev in
pomorskega prometa, v posebnih primerih tudi z integracijo cestnega, železniškega in
pomorskega prometa. Spada v skupino sodobnih kombiniranih sistemov z enostavno tehniko
in tehnologijo. Za prevoz cestnih vozil po tem sistemu transporta se uporabljajo ladje RO-RO.
Natovarjanje in raztovarjanje cestnih vozil se opravlja pri krmi ali premcu s pomočjo
klančine. Klančina je zgrajena z več nivoji zaradi natovarjanja in raztovarjanja s palub. Pri
nižjih palubah se natovarjanje opravlja direktno z obale.
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Sistem LASH je ameriškega porekla. Uporablja se v primerih, ko ladje velike nosilnosti in
ugreza ne morejo pristati v pristanišču. Natovarjanje in raztovarjanje se opravlja na določeni
oddaljenosti od obale. Ta sistem je ugoden za večji obseg prometa v rečnih pristaniščih, v
katerih se opravlja natovarjanje in skladiščenje blaga, ki se s pomočjo manjših ladij prepelje
do matične ladje.
Sistem SEABEE je podoben sistemu LASH. Razlika je v tem, da so njegove dimenzije in
nosilnost ladje večje kot pri sistemu LASH. Ta sistem je posebno razvit v rečno-pomorskem
prometu. Sistem SEABEE je ekonomičnejši od sistema LASH, ker imajo osnovne enote večje
zmogljivosti. Ker je kombiniran s kontejnerskim sistemom, spada sistem SEABEE v
modernejše integralne sisteme transporta.
13.3.5 Bimodalna tehnologija transporta
Z uvedbo bimodalnega sistema se rešujejo sodobne tehnologije transporta predvsem med
železniškim in cestnim podsistemom. Uvedba bimodalnega sistema je omogočila novo
nadgradnjo že obstoječih struktur cestnega in železniškega sistema, ki sta v svojem osnutku že
izčrpala tehnično-tehnološke ideje. Tako bimodalni sistem pripada novi generaciji, ki mora
najti rešitev za do sedaj nerešljiva vprašanja železniško-cestnega dopolnjevanja.

Bimodalni sistem »kamion na progi« ali »vagon na cesti«, v Evropi imenovan Rail Trailer, je
kombinacija cestne polprikolice in gibljivega podstavka železniškega vagona. Bimodalno
vozilo se lahko uvrsti v železniško kompozicijo posamezno ali v skupinah, lahko pa je celotna
železniška kompozicija sestavljena iz bimodalnih vozil.
Bimodalni sistem tehnično omogoča nadgradnjo železniškega in cestnega prevoza in s tem
ekonomsko upravičenost uvedbe takega sistema. Glede organizacije prevoza se tovor
natovarja na začetni in raztovarja na končni postaji oziroma na končni točki transportnega
procesa in se prevaža s cestnimi in z železniškimi prevoznimi sredstvi.

13.4 POVEZOVANJE NOTRANJEGA IN ZUNANJEGA TRANSPORTA
S pojavom integralnih in intermodalnih sistemov transporta so ustvarjeni pogoji za
transportiranje blaga »od hiše do hiše« in vključevanje posameznih prevoznih sredstev v
notranjem transportu. Mehanizirani proizvodni procesi so zahtevali nove rešitve v notranjem
transportu glede na vrste proizvoda in surovine. Uporaba palet je omogočila prevoz surovin in
polizdelkov znotraj proizvodnega procesa. S tem je ustvarjen hitrejši proces proizvodnje,
povečana je produktivnost dela in potrebe po skladiščenju so minimalne. V zunanjem
transportu uporaba paletizacije omogoča prevoz »od vrat do vrat«, in to v notranjem in
mednarodnem transportu.
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Kontejnerski sistem transporta je nepretrgan proces v transportni verigi, ki se opravlja v
notranjem in mednarodnem prometu. Pomemben dejavnik za delovanje kontejnerskega
sistema je usklajenost osnovnih tehničnih elementov posameznih sistemov zunanjega in
notranjega transporta.
Racionalizacija transporta je lahko maksimalna pod pogojem, da se upošteva tehničnotehnološka usklajenost v notranjem in zunanjem transportu. V nasprotnem primeru so
integralni sistemi transporta nepotrebni in neučinkoviti.

POVZETEK POGLAVJA
Ob koncu poglavja razumete pomen sistema integralnega prevoza za razvoj logističnega
sistema in specifičnosti delovanja posameznega integralnega sistema prevoza. Prav tako
spoznate osnovne komponente vseh omenjenih sistemov in zakaj uvajamo v logistični sistem
nove sodobne tehnologije.

Vprašanja za razmislek in preverjanje znanja







Pojasnite potrebo za nastanek paletizacije.
Na praktične primeru pojasnite uporabnost kontejnerjev v logističnem sistemu.
Kaj predstavlja kombiniran način prevoza?
Na praktičnem primeru pojasnite uporabo kombiniranih vodnih prevozov.
Pojasnite bimodalno tehnologijo transporta in njeno uporabnost v praksi.
Pojasnite pomembnost povezave notranjega in zunanjega transporta.
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Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

