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Interoperability of European electronic toll 

collection systems 

This paper defines essential issues for the 
implementation of common European electronic toll 
service (EETS). The EU Directives dictate two 
elemental technical approaches: well known microwave 
transponders (DSRC) and more advanced satellite 
based system (GNSS/CN) that uses cellular networks to 
communicate with the backend. While the latter are yet 
emerging in Europe and still no interoperability exists, 
the DSRC countries strengthen their efforts to provide 
an interoperable solution since current drivers across 
Europe are obliged to use 5 or even more tags. In the 
conclusion, the technical solution for the EETS 
interoperable On-Board unit is presented. 
 

1 Uvod 

Prvi sistemi elektronskega cestninjenja so se na 
avtocestah in hitrih cestah v Evropi pojavili v zgodnjih 
devetdesetih. Upravljavcem oz. koncesionarjem teh cest 
prihodek služi predvsem za pokrivanje stroškov gradnje 
in vzdrževanja, inteligentnemu upravljanju s 
prometnimi tokovi, širše gledano pa omogoča tudi 
spoštovanje okoljevarstvenih politik. 
 Elektronsko cestninjenje, poimenovano tudi ETC 
(angl. Electronic Toll Collection) oz. EFC (angl. 
Electronic Fee Collection), izvaja avtomatsko 
identifikacijo vozil (angl. AVI – Automatic Vehicle 
Identification) na več tehnološko različnih načinov. 
Med njimi se najpogosteje uporabljajo: 

• radijske tehnologije kratkega dosega, DSRC 
(angl. Dedicated Short Range Communication), 

• satelitsko določanje lokacije, GNSS/CN (angl. 
Global Navigation Satellite System / Cellular 
Network), 

• avtomatska prepoznava registrske tablice vozila, 
ANPR (angl. Automatic Number Plate 
Recognition) ter 

• drugi načini, ki zajemajo kombinacijo naštetih, 
izvedbe z drugimi tehnologijami oz. z uporabo 
drugih elektronskih komunikacijskih sredstev. 

 S stališča učinkovitosti prometnih tokov in 
zmanjšanja eksternalij so izpostavljene zahteve, ki 
narekujejo izvajanje cestninjenja brez nepotrebnega 
upočasnjevanja oz. zaustavljanja vozil. Takemu 
pristopu, ki v Sloveniji dobro poznanih cestninskih 
postaj ne dovoljuje, pravimo cestninjenje v prostem 
prometnem toku (angl. FF - Free Flow) in se v večini 

nanaša na razširitev sistema preko celotnih prometnih 
površin (angl. MLFF - Multi-Lane FF).  
 V zadnjih 20 letih je na lokalnih in nacionalnih 
nivojih evropskih držav zraslo več tehnološko različnih 
sistemov, ki so spoštovali zgolj usmeritve posameznega 
geografskega področja, med seboj pa niso bili 
združljivi. Pomembne tranzitne države z uvedenim 
ETC, kot so Portugalska, Španija, Francija, Švica, 
Italija, Avstrija, Nemčija, Norveška, Češka, Slovaška in 
nenazadnje Slovenija, ki je svojo cestninsko pot z 
mikrovalovnimi tablicami sistema ABC začela že leta 
1995, uporabljajo med seboj s stališča tehnologije ali 
administrativnih ovir praktično nezdružljive nacionalne 
sisteme. Tako neskladje pa prevoznikom povzroča 
precej logističnih težav, saj morajo kljub odprtim 
notranjim mejam Evropske unije uporabljati večje 
število transponderjev oz. naprav v vozilu OBU (angl. 
On-Board Unit) z različnimi uporabniškimi vmesniki in 
koncepti uporabe, namesto da bi se osredotočali na 
njihovo primarno funkcijo - varno vožnjo.  
V želji po obvladovanju vse večjih mednarodnih 
prometnih tokov je zato potrebno te ovire premostiti z 
uvedbo enotnega cestninskega sistema, usklajenega na 
evropskem nivoju. Tak sistem, ki ga je mogoče doseči 
le z enovito standardizacijo na najvišjem EU nivoju in 
seveda z veliko tehniške odličnosti ter prilagodljivosti 
pri vseh članicah, poimenujemo evropska elektronska 
cestninska storitev, s kratico EETS (angl. European 
Electronic Toll Service). 
 

2 Standardizacija EETS 

Standardizacija skupnega cestninskega sistema v Evropi 
nastaja pod okriljem Evropske komisije [4] v obliki 
direktiv, knjig, usmeritev, mnenj in neobvezujočih 
priporočil. Vzporedno k tem dejavnostim regulatornih 
organov se izvaja množica projektov za dosego 
interoperabilnosti z določanjem primerov najboljše 
prakse. 
 

 

Slika 1. EU projekti za doseganje interoperabilnosti EETS 
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 Direktiva 93/89/EEC je leta 1993 postavila temelje 
bodočim načinom in sistemom pobiranja cestnine v 
Evropi. Komisija je takrat ugotovila, da je potrebno 
razviti enoten standard za vse države članice in s tem 
omogočiti in zagotoviti skladnost tehnične opreme. 
 V Beli knjigi o cestninjenju iz leta 1998 komisija 
poudarja ekonomsko in tehnično zrelost vpeljave 
elektronskega cestninjenja na območju celotne EU. 
Sistem naj bi temeljil na mikrovalovni tehnologiji, kjer 
poteka komunikacija med kartico, nameščeno na vozilu, 
in med obcestno opremo, omenjena pa je tudi možnost 
tehnološko zahtevnejšega cestninjenja s satelitskim 
določanjem lokacije.  
 Direktiva 1999/62/EC iz leta 1999 je na področje 
pobiranja cestnin posegla z nekaj določili, ki omogočajo 
tekoč pretok prometa, uvajanje idej o poenotenem 
cestninskem ozemlju in sodelovanju držav pri njegovi 
določitvi in izgradnji.  
 V Beli knjigi o evropski prometni politiki do leta 
2010 iz leta 2001 je poudarjena možnost prihodnje 
uporabe satelitskega nadzora prometa, še posebej z 
uvedbo evropskega satelitskega sistema Galileo, ki naj 
bi, po pričakovanjih takratne komisije, bil dosegljiv v 
roku desetih let. 
 Leta 2003 je Evropska komisija v direktivi 
COM/2003/0132 predstavila rešitve za izgradnjo 
interoperabilnega cestninskega sistema, kjer bi uporaba 
ene elektronske tablice OBU omogočala zaračunavanje 
vseh vrst poti (ceste, mostovi, predori, trajekti) vsem 
kategorijam vozil. Časovni okvirji izvedbe projekta so 
bili razdeljeni v dve fazi: kratkoročni plani do leta 2005 
so predvidevali uporabo obstoječih mikrovalovnih 
tehnologij, ki so v uporabi že več kot 30 let, dolgoročni 
cilji od 2008 naprej pa so bili usmerjeni v rabo 
naprednejših satelitskih tehnologij, ki omogočajo 
neprimerno večjo prilagodljivost prihodnjim zahtevam 
naraščajočega prometa. 
 

 

Slika 2. Enotna OBU za vse cestninske sisteme v okviru EETS  

 Evropska direktiva 2004/52/ES o interoperabilnosti 
elektronskih cestninskih sistemov predstavlja temeljni 
dokument tudi današnjih razpisnih pogojev s področja 
cestninjenja. Bistvena izhodišča sodobne EETS so: 

• uvedba pravičnega plačevanja po načelih 
"plačaj, kolikor prevoziš" in "onesnaževalec 
plača", 

• cestninjenje vseh vrst plačljivih cest z 
možnostjo širitve na državno cestno omrežje, 

• nediskriminatornost do tujcev, občasnih 
uporabnikov in ponudnikov storitev ter opreme 
EETS, 

• zagotavljanje interoperabilnosti na tehnični, 
pogodbeni in postopkovni ravni, 

• prednost uporabe novih tehnologij zaradi 
velike prilagodljivosti in vsestranskosti ter 

• zagotavljanje obdelave osebnih podatkov v 
skladu s pravili Skupnosti o varstvu svobode in 
temeljnih pravic posameznikov. 

Direktiva je določila tudi zmožnosti uporabniške 
opreme, uporabljene v novih elektronskih cestninskih 
sistemih, predvidenih za namestitev po 1.1.2007. Te 
zmožnosti zajemajo naslednje tehnologije: 

• satelitsko določanje položaja z uporabo 
sistemov GNSS (GPS, EGNOS, Galileo ...), 

• tehnologijo za mobilne komunikacije, ki 
uporablja standard GSM/GPRS in  

• mikrovalovno tehnologijo na enotni frekvenci 
5,8 GHz, ki odpravlja neskladja na 
frekvenčnem območju. 

 Oktobra 2009 je izšla odločba Komisije 
2009/750/ES [1] o opredelitvi evropskega elektronskega 
cestninjenja in zadevnih tehničnih elementov. S to 
odločbo bo udeležencem v prometu omogočeno 
preprosto plačevanje cestnin po vsej Evropski uniji, za 
kar bo potrebna samo ena naročniška pogodba, 
sklenjena z enim ponudnikom storitve, in samo ena 
naprava v vozilu (OBU). Časovni načrt uresničevanja 
odločbe predvideva vpeljavo EETS za vsa cestna vozila, 
ki so težja od 3,5 ton ali pa lahko skupaj z voznikom 
sprejmejo več kot devet oseb, v roku treh let oz. do 
2012, za vsa druga vozila pa naj bi bil sistem na voljo v 
roku petih let oz. do leta 2014. 
 Institucionalna ureditev začrtanega sistema temelji 
na modelu CESARE [3] (angl. Common EFC System 
for an ASECAP Road Tolling European Service), ki 
vpeljuje 4 akterje: 

• pobiralec cestnine (angl. Toll Charger) 
• ponudnik storitev (angl. EETS Provider), 
• uporabnik storitev (angl. Service User) in 
• interoperabilnostni management. 

Pobiralec cestnin oz. izvajalec cestninjenja uporabniku 
storitev nudi cestno infrastrukturo in za njeno uporabo 
terja plačilo uporabnine, ki krije stroške vzpostavitve, 
vzdrževanja in širitve cestninskega omrežja. Podobno 
konceptu gostovanja v primeru mobilne telefonije pa 
tuji izvajalci cestninjenja ne dostopajo neposredno do 
uporabnika, temveč terjajo plačilo od ponudnika 
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storitev, s katerim ima uporabnik po načelu "ena 
naprava, ena pogodba" sklenjen sporazum. Ponudnik 
storitev uporabniku priskrbi opremo (OBU), pogodbo in 
različne možnosti poravnave zavedenih plačil. 
Izstavljeni računi jasno izkazujejo ločene zaračunane 
storitve ponudnika storitev EETS in dejanske cestnine, 
pri katerih so razvidni najmanj: dan in ura zaračunane 
cestnine, mesto cestninjenja ter podatki o zaračunani 
cestnini, ki so pomembni za uporabnika. Takšna 
cestnina ne sme biti višja od nacionalne/lokalne 
cestnine, torej tujci ne smejo biti diskriminirani. Ko 
ponudnik storitev plačilo prejme, ga porazdeli med vse 
izvajalce cestninjenja v Evropi, kjer se je uporabnik v 
preteklem obračunskem obdobju nahajal. Izvajalci 
cestninjenja so zato na svojih območjih dolžni sprejeti 
katero koli delujočo opremo za vozilo iz nabora 
ponudnikov storitev, s katerimi imajo potrjeno 
pogodbeno razmerje in ni na seznamu razveljavljene oz. 
preklicane opreme. 
 

 

Slika 3. Institucionalna ureditev EETS po modelu CESARE  

Interoperabilnostni management skrbi za celovitost 
upravljanja interoperabilnosti ECS v PPT. To vključuje 
pravila za interoperabilnost, identifikacijske sheme, 
določanje in izvajanje postopkov certificiranja, 
določanje skupne specifikacije in podobno. Ta vloga 
predstavlja regulatorno vlogo interoperabilne sheme 
EETS, kjer lahko uporabniki cestninskih površin 
ponudnika storitev prosto izbirajo. 
 Odločbi 2009/750/ES sledi tudi slovenski Akcijski 
načrt za uvedbo elektronskega cestninskega sistema 
(ECS) v prostem prometnem toku (PPT) iz oktobra 
2009, ki upošteva, da morajo biti v letu 2012 v ECS v 
PPT na avtocestah in hitrih cestah vključena vsa vozila, 
pri čemer je pri osebnih vozilih, opremljenih z aktivnimi 
elektronskimi napravami, dopuščena možnost takojšnje 
uvedbe plačevanja cestnine glede na prevoženo razdaljo 
kot tudi možnost nadaljevanja pavšalnega plačevanja 
cestnine glede na določen čas uporabe s prehodno 
uvedbo elektronske vinjete do leta 2014. Posledično je 
uvedba ECS v PPT na avtocestah in hitrih cestah 
razdeljena v dve fazi [2]: 

• faza 1 (do 2012): uvedba ECS v PPT za vsa 
vozila na avtocestah in hitrih cestah in 

• faza 2 (do 2014): vključitev tudi osebnih vozil 
v sistem plačevanja cestnine glede na 
prevoženo razdaljo. 

 

 

Slika 4. Terminski plan uvedbe ECS v PPT (vir: MzP) 

 

3 Tehnično-tehnološka interoperabilnost 

Osnovo tehnološke interoperabilnosti določa že 
direktiva 2004/52/ES, ki prejudicira predvsem dve 
tehnični izvedbi: mikrovalovno in satelitsko. Vsaka od 
izvedb je podvržena lastni veji standardizacije, kjer je 
predvsem mikrovalovna v okviru CEN TC 278 
določena skoraj do potankosti, medtem ko 
najpomembnejši standard s področja satelitskega 
cestninjenja ISO/TS 17575-1 z angleškim naslovom 
"Electronic fee collection - Application interface 
definition for autonomous systems" še čakamo. Kljub 
nedokončani standardizaciji pa v Evropi živita že dva 
sistema, ki za lokacijsko identifikacijo uporabljata 
satelitski sklop GNSS. 
 Slovaška je s 1. januarjem 2010 po dolgih pogajanjih 
in izbirah ponudnika začela uporabljati satelitsko 
cestninjenje z enoto OBU 1374 proizvajalca Continental 
VDO in sistemskega integratorja Siemens. Enota, ki se 
pritrdi na vetrobransko steklo v kabini, vsebuje vgrajeno 
anteno sprejemnika GPS in modula GSM/GPRS, 
mikrovalovni modul DSRC, senzor gibanja in senzor za 
nepooblaščen dostop v napravo. Uporaba enote je 
obvezna za vsa tovorna motorna vozila težja od 3,5 ton 
ter za motorna vozila, ki omogočajo prevoz več kot 
devetih oseb vključno z voznikom. Za vsa ostala vozila 
so še naprej v uporabi vinjete. 
 Nemčija je s satelitskim cestninjenjem za vozila, 
težja od 12 ton, po začetnih težavah v 2005 z drugo fazo 
implementacije nadaljevala v 2006, ko je bila 
omogočena daljinska nadgradnja programske opreme in 
podatkov. Naprave v nemškem sistemu proizvajalcev 
Grunding in Siemens z ostalimi partnerji so se v petih 
letih delovanja večkrat nadgradile, tako z vidika strojne, 
kot tudi programske arhitekture. Prva komercialna 
satelitska rešitev cestninjenja je zahtevala vzpostavitev 
kompleksnega sistema, ki vsebuje naslednje elemente: 



140

 
sprejemnik GPS, komunikacijski modul GSM/GPRS, 
mikrovalovni modul DSRC, infrardeči modul DSRC po 
standardu IR ISO 21214 CALM (1 Mbit/s) ter žiroskop 
in pulzni vhod za izračunavanje lokacije v primeru 
slabšega sprejema satelitov GPS. Za pomoč 
lokacijskemu sklopu se na 200 kritičnih točkah od 
skupaj 12.000 km avtocest uporablja solarno napajane 
pomožne GPS svetilnike, ki zmanjšujejo verjetnost 
nepravilne identifikacije poti. 
 Švica, znana predvsem po uporabi vinjet za osebna 
vozila, je v 2001 za tovorna vozila nad 3,5 t uvedla 
sistem TRIPON, ki po priporočilih Evropske komisije 
združuje tehnologiji DSRC in GNSS, uporabljeni na 
nenavaden način. Ključni podatek za delovanje 
predstavlja prepoznavanje območja nahajanja tovornega 
vozila v Švici, kjer se cestnina zaračunava za vsak 
prevožen kilometer, ne glede na tip cestne površine. 
Meja ozemlja Švice je označena z dvojno mejno črto, ki 
označuje prehodno območje širine od 100 m do 2 km, ki 
v napravi porabi samo 7 kB prostora. Zaznavanje 
nahajanja v Švici je izvedeno z GPS, hkrati pa se na 
mejnih točkah za povečanje zanesljivosti uporabljajo 
tudi povezave DSRC na 5,8 GHz. V primeru 
neuspešnega preklopa med tujino in domačim 
območjem nastopi delovanje GPS, ki voznika opomni, 
da je enota v napačnem načinu, hkrati pa omogoči tudi 
ročen preklop. Če voznik tega ne upošteva, si vseeno 
zapomni parametre prečkanja za naknadno zaračunanje.  
 Opisani trije sistemi, ki temeljijo na satelitskem 
določanju lokacije, med seboj niso tehnološko 
združljivi, saj se razlikujejo v konceptih, protokolih, 
dopolnilnih sistemih in nenazadnje načinu izvedbe 
nadzora. Ker satelitski sistemi omogočajo enostavno 
razširljivost, bomo v bližnji prihodnosti dobili še več 
postavitev (Nizozemska, Poljska, morda tudi Slovenija), 
vendar se bo v večini primerov znotraj rešitve 
GNSS/CN pojavil tudi mikrovalovni modul. 
 DSRC je v Sloveniji na področju cestninjenja 
poznan že iz elektronskih tablic ABC, ki sicer 
uporabljajo s strani EU (direktiva 2004/52/ES) 
neodobreno frekvenco 2,45 GHz. Zaradi zastarelosti 
sistema obstoječ sistem ne omogoča PPT, saj se 
cestninjenje izvede v času 140-170 ms. Procedura 
zajema branje ABC-tablice (do 40 ms), procesiranje ter 
zapisovanje (do 80 ms) in ponovno preverjanje zapisa 
(do 50 ms). Ob tem PPT ni zagotovljen, kar na 27 čelnih 
in stranskih postajah povzroča 28 % večjo onesnaženost 
okolja.  
 Sodobni večslojni sistemi DSRC na 5,8 GHz (npr. v 
Avstriji, Italiji, Franciji, Španiji, na Portugalskem, 
Češkem, Norveškem in Švedskem) se v Evropi določajo 
pod okriljem dveh standardizacijskih teles. Večina 
Evrope uporablja sklad DSRC po specifikacijah 
CEN/TC 278, Italiji pa je uspelo uveljaviti tudi 
nacionalni standard po UNI-10607. Na transakcijskem 
oz. aplikacijskem sloju se interoperabilnost z modeli 
PISTA, CARDME, TIS-PL, VIA-T in Via Verde sooča 
še z večjimi izzivi, zato obstaja nekaj projektov (npr. 
RCI, MEDIA, CESARE), ki skušajo stanje poenotiti. Še 

največji vpliv pri združevanju interesov se kaže v 
evropskem združenju avtocestnih koncesionarjev in 
upravljavcev avtocest (ASECAP), ki povezuje kar 21 
članic (tudi Slovenijo) s skupaj skoraj 30.000 km 
avtocest. 
 

4 Zaklju ček 

Zagotavljanje vzajemnega delovanja nacionalnih 
sistemov cestninjenja je še posebej pri sistemih z 
večletno tradicijo dolgotrajen proces. Osnovna rešitev, 
ki se ob tem poraja, je vse-evropska cestninska naprava 
[5], ki vsebuje funkcionalnosti posameznih nacionalnih 
sistemov, hkrati pa spoštuje evropsko direktivo 
2004/52/ES in rezultate evropskih projektov. 
 

 

Slika 5. Prikaz nadgradljive vse-evropske OBU 

 Satelitski pristop je vsekakor zasnovan z namenom 
tehnične in tehnološke interoperabilnosti, saj z 
določitvijo lokacije vozila omogoča enostavno 
prilagajanje nacionalnim nivojem transakcije. Kljub 
temu pa potrebe po zagotavljanju nadzora narekujejo 
uporabo tudi mikrovalovnih tehnologij, s katerimi je 
neko prehodno interoperabilnost do končnega vse-
evropskega satelitskega cestninjenja lažje doseči.  
 Predstavljena enota z možnostjo nadgrajevanja 
DSRC in GNSS/CN aplikacij oz. profilov pa predvsem 
po zaslugi procesnih zmožnosti in uporabniških 
vmesnikov omogoča še množico dodatnih telematskih 
storitev za večanje varnosti, učinkovitosti in udobja. 
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