
Elektronsko cestninjenje Evropske države ne bodo ujele niti drugega roka za uvedbo elektronskega cestninjenja
Elektronsko cestninjenje to-
vornega prometa bo prišlo
na vrsto, ko bo sprejeta eno-
tna evropska politika, je na
poslušanju v državnozbor-
skem odboru za infrastrukturo
in prostor povedal (takrat še)
kandidat za ministra Zvonko
Černač. Povsem enako stališče
je v večjem delu svojega man-
data zagovarjal dosedanji pro-
metni minister Patrick Vlačič.
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Prvotni evropski terminski načrt je
elektronsko cestninjenje za tovorni
promet predvideval že leta 2008.
Prejšnja Janševa vlada se je z elek-
tronskim cestninjenjem aktivno
ukvarjala in pripravila dva akcijska
načrta. V prvem tehnologija cestni-
njenja ni bila opredeljena, v drugem
pa je padla odločitev za satelitsko
cestninjenje. Na pomlad 2008 je
bil po saltu za osebna vozila hitro-
potezno uveljavljen vinjetni sistem,
Pahorjeva vlada pa je sprejela nov
akcijski načrt in vprašanje tehnolo-
gije prepustila ponudnikom.

V evropski zakonodaji je formal-
ni rok za uveljavitev evropskega
elektronskega sistema EETS za to-
vorna vozila oktober 2012. Vendar
se pri uvajanju sistema EETS tudi v
drugih članicah EU pojavljajo teh-
nične, organizacijske in standar-
dizacijske težave, zato je povsem
nejasno, kdaj in v kakšnem obsegu
bo sistem vzpostavljen. V okviru
zakonodaje EU so sicer opredeljeni
tudi okvirni načrti za vzpostavitev
elektronskega sistema cestninjenja
za 'osebna vozila, vendar takšnega
cestninjenja na ravni celotne drža-
ve ni vzpostavila še nobena država,
čeprav je že bilo nekaj poskusov.
Več uspeha so imeli v posameznih

urbanih okoljih.
Dars je 8. avgusta lani objavil

javno naročilo za vzpostavitev ele-
ktronskega cestninskega sistema
v prostem prometnem toku na
omrežju avtocest in hitrih cest, več-
krat prestavljeni rok za oddajo po-
nudb paje zaradi številnih pripomb
in revizijskega postopka zdaj 1. ma-
rec 2012. Na razpis se ni prijavil slo-
venski konzorcij, ki je že leta 2005
predstavil delujoč in testiran proto-
tip elektronskega cestninskega sis-
tema, ki je bil rezultat sodelovanja
slovenskih podjetij in dveh univerz.
Slovenski sistem
v praksi na tujih cestah
Zdaj je v testni fazi že četrta gene-
racija rešitev elektronskega cestni-
njenja, ki vsebujejo vse najnovejše
visokotehnološke rešitve in stori-
tve. Vgrajene rešitve so zaščitene z
več patenti, saj so plod lastnih, slo-
venskih znanj, raziskav in razvoja,
pojasnjuje prof. dr. Janez Bešter z
ljubljanske fakultete za elektroteh-
niko, ki je članica omenjenega kon-
zorcija.

Glede na dogajanja na področju
cestninjenja v Sloveniji bi lahko do-
bili vtis, da smo obsojeni le na uvoz
in nakup nekega tujega sistema.
Profesor Bešter meni, da je tako

usmerjen tudi Darsov razpis, zato
konzorcij na njem ne more sode-
lovati. »Če bi bilo slovensko okolje
nekoliko bolj naklonjeno uporabi
lastnih raziskovalnih in razvojnih
rezultatov, bi bili lahko danes na
tem področju vodilni v EU, tako pa
izgubljamo sedemletno prednost
pred konkurenco.«

Relativna majhnost Sloveniji
hkrati olajšuje vpeljavo elektron-
skega cestninskega sistema in pri-
dobivanje izkušenj, ki bi lahko ko-
ristile vsem drugim državam EU,
seveda pa tudi nam, če bi te izku-
šnje temeljile na uporabi sloven-
skega sistema. Janez Bešter trdi,

da v Sloveniji tehnološko nismo
zaspali, in je prepričan, da bi bili
domači strokovnjaki v vsakem tre-
nutku sposobni obstoječi pilotni
sistem nadgraditi, razširiti, poso-
dobiti in predati v uporabo. Avtorji
si bodo še naprej prizadevali, da bi
njihov sistem zaživel v praksi, ver-
jetno v tujini. Bo pa njihova naloga
zagotovo mnogo lažja z referenco
v Sloveniji, kar velja tudi za druge
podobne rezultate v raziskavah in
razvoju.

V želji, da bi uporabniki plačali
čim večji delež stroškov, ki jih pov-
zroči transport, cestnina ni več le
instrument financiranja, temveč
tudi pomemben ukrep prometne
politike države. V Sloveniji je glav-
ni problem še vedno financiranje.
Z domnevo, da se posojilni pogoji
do leta 2037 ne bodo spreminjali,
je imel Dars ob koncu lanskega leta
skupaj približno 4,1 milijarde evrov
obveznosti, letošnji obrok vračila
posojil je 189 milijonov evrov, v
prihodnjih letih pa se bodo obroki
hitro povečevali. Že prihodnje leto
bo po sedanjih pogojih treba vrniti
228 milijonov evrov, leta 2014 pa
bosta vrhunec in vračilo 450 mili-
jonov evrov. Leta 2015 bo treba po-
plačati 271 milijonov in leta 2016
294 milijonov evrov obveznosti.
Skupni prihodki Darsa iz cestnin
bodo letos dosegli okrog 320 mi-
lijonov evrov, 55 odstotkov se bo
nateklo s cestninjenjem tovornega
prometa. Sedemdeset milijonov
odhodkov predstavljajo fiksni stro-
ški in stroški dela, s preostalimi 250
milijoni evrov pa bo Dars skrbel za
gradnjo, vzdrževanje in predvsem
za poravnavanje obveznosti. A. S.

Dars s 4,1
milijarde evrov
obveznosti



Evropski elektronski sistem EETS za tovorna vozila naj bi se uveljavil do oktobra 2012. Foto Igor Mali


