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STROKOVNO MNENJE GLEDE SISTEMOV ZA ELEKTRONSKO CESTNINJENJE 
 
 
 
V zvezi z vašo prošnjo za strokovno mnenje glede sistemov za elektronsko cestninjenje vam podajamo 
naslednje odgovore na vaša vprašanja: 
 
 
 
Področje Elektronski Cestninskih Sistemov - ECS spada pod Cestno transportno in prometno telematiko 
(RTTT-Road transport and traffic telematics); Elektronsko pobiranje pristojbin (EFC-Electronic fee 
collection). Namen standardov je, da operatorjem olajšajo medsebojno harmonizacijo, dobaviteljem pa 
omogočajo izdelavo cenovno sprejemljivih rešitev.  
ECS standardi pokrivajo: sistem obračunavanja (poslovne organizacije, medsebojna razmerja, 
metodologije obračunavanja), pretok informacij in vmesnike (OBE RSE, Front End Back End, Back 
End Back End) ter vse tehnologije (GNSS-satelitsko, CN/gprs-celularno, DSRC-mikrovalovno, ICC-
kartično). Standardi določajo tudi načine in postopke preizkušanja skladnosti in certificiranja ter smernice 
za ustrezno sprejemljivost, varnost in zasebnost. 
 
 
1. Zanima nas, ali je področje elektronskih cestninskih sistemov že standardizirano in v kakšnem 

obsegu, s posebnim poudarkom na različnih možnih tehnologijah (avtonomni/satelitski in mikrovalovni 
sistemi).  

 
Odgovor: 
 
Za področje elektronski cestninskih sistemov je sprejetih preko trideset standardov, ki že dobro pokrivajo 
celotno področje. V nadaljevanju navajamo le konceptualno najpomembnejše. 
 

A. Krovni standard 
 
Krovni standard za vse tehnologije je ISO 17573 - Electronic fee collection - Systems architecture for 
vehicle related tolling (Arhitektura sistema). Sprejet je bil leta 2002 (verzija: CEN ISO/TS 17573:2002). 
V letu 2010 pa ga je nadomestila prenovljena verzija prEN ISO 17573:2010. – standard je sprejet 
Standard ISO 17573: 

- zagotavlja arhitekturni "dežnik" za druge standarde na področju ECS in določa enotno opredelitev 
pojmov in konceptov ter osnovno funkcionalnost sistema in njegovo zgradbo; 

- zagotavlja enotno terminologijo, ki uporabnikom omogoča izboljšanje kakovosti specifikacij ter 
zmanjšanje tveganja za različne interpretacije specifikacij (kupca) in opisov (dobavitelja) ter 
poenostavi komunikacijo med strokovnjaki in poveča možnosti uporabe drugih ECS standardov; 

- opredeljuje skupni okvir, ki omogoča identifikacijo potencialnih novih aktivnosti na področju 
standardizacije ter vzdrževanje skupnega in konsistentnega pregleda za celotno ECS področje; 

- določa meje med ECS in zunanjim svetom ter opredeljuje vse gradnike znotraj ECS; 
- zagotavlja osnovno razumevanje sistemov ECS, ECS interoperabilnost ter ECS storitev. 

 
 

B. Tehnološko neodvisni standardi 

Naslednji standardi so tehnološko neodvisni, kar pomeni, da se uporabljajo neodvisno od tehnološke 
zasnove cestninskega sistema. 
 
EN ISO 12855 - Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll 
charging (Pretok informacij med operaterji). – standard je sprejet  
Ta standard opredeljuje način in vsebino ter vmesnike za izmenjavo informacij med nadzornimi centri 
vključenih strank, oz. operatorjev, tj. različnih Ponudnikov in Upravljavcev ECS (Back End Back End). 
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ISO/TS 17574 - Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (Smernice za 
izdelavo varnostnih profilov) – standard je sprejet  
Standard zagotavlja smernice za pripravo in vrednotenje varnostnih zahtev za ECS ustrezno ISO 15408 
in ISO TR 15446. 
 
CEN ISO/TS 12813 - Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous 
systems (Komunikacija za potrditev skladnosti OBE RSE) – standard je sprejet 
Tehnična specifikacija določa zahteve mikrovalovne komunikacije med vgrajeno opremo v vozilu (OBE) in 
zunanjim spraševalcem (RSE - oprema nameščena na robu cestišča, mobilna naprava ali ročna naprava). 
S preverjanjem skladnosti Upravljavec lahko ugotovi ali podatki, ki so oddani iz OBE, pravilno odsevajo 
uporabo cestišča obravnavanega vozila in ali so skladni z navodili Upravljavca. 
 
prCEN TS 00278270 Electronic Fee Collection - Security Framework (Varnostni okvir) – standard je 
v zaključni fazi potrjevanja 
Standard opisuje sklop zahtev in varnostnih ukrepov, ki jih morajo vključene stranke upoštevati in izvajati 
pri delovanju ECS. V standardu je opredeljena politika varovanja podatkov ter osnovne zahteve za 
verodostojno okolje delovanja ECS. V splošnem obsega celoten varnosti okvir za vse organizacijske in 
tehnične enote in podrobno določa varnostne zahteve za vmesnike med njimi.  
 
prCEN ISO/TS 17444 - Electronic fee collection - Charging performance (Učinkovitost 
zaračunavanja) – standard je v fazi izdelave 
Standard vzpostavlja merila za ugotavljanje učinkovitosti zaračunavanja neodvisno od tehnološke 
zasnove (ISO 17575 ali ISO 14906) in ne glede na tehnične temelje, arhitekturo sistema, tarifno strukturo, 
geografsko pokritost ali organizacijski model. Različni cestninski sistemi so razvrščeni v razred, kjer 
zaračunavanje temelji na diskretnih dogodkih, npr. vozilo prečka ali stoji na določenem območju (ISO 
17575 in ISO 14906) in na razred, kjer zaračunavanje temelji na podlagi stalnega merjenja, npr. čas ali 
razdalja (le ISO 17575). 
 
V skupino tehnološko neodvisnih standardov spadajo še nekateri drugi standardi, npr.:  
 
CEN/TR 16152 - Electronic fee collection - Personalisation and mounting of first mount OBE 
(Personalizacija in prva vgradnja OBE) – standard je sprejet 
 
TP CEN/TR 16092 - Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems- (Zahteve za 
predplačilne sisteme) – standard je sprejet 
 
TP CEN/TR 16219 - Electronic Fee Collection - Value added services based on EFC on-board 
equipment (Storitve z dodano vrednostjo z opremo ECS) – standard je sprejet 
 
 
Sledi skupina standardov, ki določajo delovanje cestninskih sistemov odvisno od izbrane tehnološke 
zasnove – (tehnološko odvisni)  
 

C. Cestninski sistemi, ki delujejo na osnovi mikrovalovne tehnologije (DSRC) 
 
ISO 14906 - Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range 
communication (Aplikacijski vmesnik za mikrovalovne sisteme) – standard je v zaključni fazi 
potrjevanja dopolnjene verzije 
Standard določa aplikacijski vmesnik za elektronske cestninske sisteme, ki temeljijo na mikrovalovni 
tehnologiji in podpira interoperabilnost med mikrovalovnimi cestninskimi sistemi. Standard predstavlja 
osnovo za sporazumevanje med operaterji, ki so potrebni za doseganje interoperabilnosti. Standard 
določa lastnosti in postopke ECS ter opredeljuje strojno opremo in komponente. Nadalje opredeljuje 
aplikacijske funkcije ter vsebino in pomen parametrov, transakcijski model in mikrovalovni vmesnik. 
  
EN 15509 - Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC (Aplikacijski 
profil za interoperabilnost mikrovalovnih sistemov) – standard je v faz potrjevanja dopolnjene verzije. 
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Standard določa zahteve za uporabniški profil s ciljem doseganja tehnične interoperabilnosti med 
evropskimi sistemi cestninjenja, ki delujejo na mikrovalovni osnovi (EN ISO 14906). Standard predvideva 
usklajen zbir zahtev, kar lahko služi kot skupne tehnične osnove za ECS interoperabilnost. 
 
CEN ISO/TS 25110 - Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using 
integrated circuit card (ICC) (Vmesnik za uporabo plačilne kartice z integriranim vezjem) – standard 
je sprejet 
Standard določa vmesnik in nivojsko zgradbo med ICC (vrednostna kartica oz. on-board account) in OBE 
(naprava v vozilu) ter RSE (naprava ob cesti).  
 
V to skupino spada še več standardov, npr.: 
 
CEN/TR 16040:2010 - Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range 
communication (Zahteve za mikrovalovni ECS v urbanem okolju) – standard je sprejet 
 
CEN ISO/TS 14907 - Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment 
(Postopki za preskušanje opreme) – standard je sprejet 
 
EN 15876 - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 – standard 
je v fazi izdelave  
 
ISO/NP TS 16875 - Interface definition between DSRC–OBE and external in-vehicle devices – 
standard je v fazi izdelave  
 
 

D. Avtonomni cestninski sistemi delujejo na osnovi treh tehnologij:  
- satelitske (GNSS) za določanje pozicije vozila (OBE),  
- celularne (CN/gprs) za komunikacijo med OBE in nadzornim centrom (CE) 
- in mikrovalovne (DSRC) za komunikacijo med OBE in obcestnimi kontrolnimi napravami 

(RSE) 
 

ISO/TS 17575 - Electronic fee collection ― Application interface definition for autonomous 
systems (Aplikacijski vmesnik za avtonomne sisteme) 
Standardi iz skupine TS 17575 določajo aplikacijski vmesnik med centralno enoto (CE=Back End) in 
enotami v vozilu (OBE/proxy=Front End). Opredeljujejo izmenjavo podatkov med Front End in Back End 
za avtonomne cestninske sisteme. 
 
Skupino standardov ISO/TS 17575 sestavljajo: 
Part 1: Charging (Obračunavanje) 
Part 2: Communication and connection to the lower layers (Komunikacija in povezovanje na nižjih plasteh) 
Part 3: Context data (Pravila in geo podatki) 
Part 4: Roaming (Gostovanje) 
 
ISO/TS 17575 ― Part 1: Charging (Obračunavanje) – standard je sprejet 
Standard določa podatkovne elemente za poročanje o porabi plačljive cestne infrastrukture iz Front End v 
Back End ter za sprejem povratnih navodil za ustrezno prilagoditev procesa zbiranja obračunskih 
informacij glede na konkreten režim cestninjenja. Standard natančno opredeljuje način beleženja in 
pretvarjanja uporabe infrastrukture v poročilo za obračun (charge reports). Poročilo za obračun vsebujejo 
informacije o obsegu uporabe za konkretno vozilo. Vsebina poročila za obračun se med različnimi 
cestninskimi režimi lahko močno razlikuje. Režim cestninjenja določa pravila obračunavanja, geografske 
podate o infrastrukturi, načine obračunavanja in zaračunavanja, tipe vozil, ipd. ter natančno določa 
vsebine in oblike poročila za obračun.  
Opredelitve v tem standardu obsegajo: podatke o načinu poročanja, podatke o pogodbenih strankah, 
podatke o obsegu porabe, podatke o zavezancu za plačilo, podatke o verziji programa ter podatke o 
eventualno zaznanih obcestnih kontrolah. 
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ISO/TS 17575 ― Part 2: Communication and connection to the lower layers (Komunikacija in 
povezovanje na nižjih plasteh) – standard je sprejet 
Ta standard določa način posredovanja poročila za obračun in komunikacijo med Front End in Back End. 
Določa, kako prenesti vse dele strukture podatkovnih elementov, ki jih opredeljuje ISO/TS 17575-1, preko 
kateregakoli komunikacijskega medija. Čeprav se osredotoča na celularne (mobilne) komunikacijske 
povezave, velja tudi npr. za žične povezave.  
 
ISO/TS 17575 ― Part 3: Context data (Pravila in geo podatki) – standard je sprejet 
Standard opredeljuje podatke za opis posameznega režima cestninjenja. Na osnovi tega uporabnik (Front 
End) dobi natančna navodila o konkretnem režimu cestninjenja. Standard določa obliko in vsebino 
sporočil za obveščanje o statusu cestninskega režima in sporočil o geografskih podatkih in cestnih 
segmentih. Standard določa pravila poročanja in vsebino poročila za obračun.  
 
ISO/TS 17575 ― Part 4: Roaming (Gostovanje) – standard je sprejet 
Standard opredeljuje funkcionalne podrobnosti in podatkovne elemente potrebne za istočasno delovanje 
v različnih režimih cestninjenja. Ti različni cestni režimi se lahko ali pa tudi ne istočasno prekrivajo. 
Opredeljena pravila cestninjenja zagotavljajo, da se obračun izvede pravilno in se na območjih, kjer se 
različni cestninski režimi prekrivajo zaračunavanje na primer ne podvaja. 
 
prCEN ISO 13141 - Electronic fee collection (EFC) - Localisation augmentation communication for 
autonomous systems (Lokacijska osvetlitev) – standard je sprejet 
V avtonomnih sistemih naprave v vozilu (OBE) določajo položaj vozila na osnovi satelitske signalizacije. 
Vendar je v določenih situacijah za natančno določitev obračunskega segmenta lahko potrebna dodatna 
obcestna oprema. Takšna pomoč bi bila lahko potrebna na mestih, kjer satelitska natančnost ali 
razpoložljivost ni zadostna, ali na mestih, kjer je potrebno OBE neposredno obvestiti o konkretnem 
obračunskem segmentu, kar se največkrat pojavi ob rekonstrukcijah ali vzdrževanju cestne infrastrukture. 
Standard natančno določa atribute in funkcije mikrovalovne komunikacije med OBE in RSE. 
 
prCEN/TS 00000:2011 - Electronic fee collection - Interoperable application profiles for 
autonomous systems (Aplikacijski profil za interoperabilnost avtonomnih sistemov) – standard je v 
faz potrjevanja. 
Standard določa zahteve za uporabniški profil s ciljem doseganja interoperabilnosti med evropskimi 
sistemi cestninjenja, ki delujejo na osnovi standardov ISO 17573, CEN ISO/TS 17575 part 1, 2, 3 in 4, 
CEN ISO/TS 12813, CEN ISO/TS 13141 in tistega dela EN ISO 12855, ki je relevanten le za avtonomne 
sisteme. Standard predvideva usklajen zbir zahtev, kar lahko služi kot skupne tehnične osnove za EETS 
interoperabilnost 
 
Electronic fee collection - Secure monitoring for autonomous toll systems, Compliance checking 
and Trusted recorder (Preverjanje skladnosti in varovani spomin) - standard je v fazi izdelave 
Ta Standard določa zahteve za varnostno spremljanje ter omogoča preverjanje resničnosti in zanesljivosti 
poročil o uporabi, ki jih lahko OBE obračunava, hrani in sporoča v nadzorni center in sicer tako, da se ves 
čas spoštuje in zagotavlja zasebnost uporabnika. Standard zlasti omogoča upravljavcu cestne 
infrastrukture zanesljivo kontrolo pravilnosti delovanja ob cestnem nadzoru ter zanesljivost končnih 
obračunskih poročil, vse ob zagotavljanju zasebnosti uporabnika. 
 
Sprejetih ali pa v fazi potrjevanja je več standardov, ki določajo načine in postopke preizkušanja 
skladnosti in certificiranja, npr.: 
 
Test procedures and Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575 
- Part 1: Test suite structure and test purposes (TSS&TP, “human readable part”) 
- Part 2: Abstract test suite (ATS, “machine readable part”) 

- prCEN ISO/TS 16407-1/2 for 17575-1 
- prCEN ISO/TS 16401-1/2 for 17575-2 
- prCEN ISO/TS 16410-1/2 for 17575-3 
- prCEN ISO/TS 16403-1/2 for 17575-4 
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FprCEN ISO/TS 13140 - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to CEN 
ISO/TS 13141  
 
 
2. Posebej nas zanima, kako so v teh standardih predvidene možnosti varstva osebnih podatkov in ali je 

znotraj sprejetih standardov predvidena oz. možna tudi do zasebnosti prijazna rešitev na način, da 
ima uporabnik elektronskega cestninjenja vse lokacijske in časovne podatke shranjene pri sebi ter 
nadzornemu centru posreduje le sumarne potrošene vsote.  

 
Odgovor: 
 
Znotraj sprejetih standardov je poleg ostalih možnosti predvidena tudi rešitev, kjer OBE beleži in 
obračunava porabo na tak način, da v nadzorni center le občasno pošilja poročila o skupni potrošeni vsoti 
za časovno obdobje, ki ga poročilo pokriva - standard ISO/TS 17575-1 (Charge reports support). Surovi 
lokacijski in časovni podatki se takoj ob nastanku vpišejo v varovani spomin OBE in ostanejo v posesti 
uporabnika s tem, da uporabnik v te podatke samostojno ne more posegati.  
 
Standard o preverjanju skladnosti in varovanem spominu (Secure monitoring, Compliance checking and 
Trusted recorder) določa način "zamrznitve" surovih podatkov takoj ob nastanku in njihovo enolično 
hranjenje v OBE. Nadalje določa način preverjanja skladnosti in pravilnosti obračunavanja ter občasnega 
sporočanja sumarne porabe v nadzorni center. Med celotnim postopkom se identiteta uporabnika ne 
razkrije, razen v primeru ugotovljene nepravilnosti. 
 
Vsaka država oz. operator določi svoj nivo varovanja osebnih podatkov, pač glede na lastno mnenje oz. 
potrebo. Eno od združenj operatorjev (Stockholm group) pravi, da je informacije o lokacijah osebnega 
vozila potrebno striktno obravnavati kot osebne podatke uporabnika oz. voznika. 
 
 
3. Ali je ob taki rešitvi predvideno izvajanje nadzora in odkrivanje kršiteljev na način, da dokler ni 

zaznanih znakov kršitve, se identiteta uporabnika in postopek izvajanja kontrole v kontrolnem centru 
ne registrira?  

 
Odgovor: 
 
V standardu o preverjanju skladnosti CEN ISO/TS 12813 je v uvodnem določilu opredeljeno, da se je 
subjekt, ki izvaja nadzor, zaradi zaščite uporabnikov pred možnimi kršitvami njihove zasebnost, dolžan 
izogniti vodenju evidence o kontroli, ki ni odkrila nobene neskladnosti. Med varnostnimi zahtevami glede 
zasebnosti pa je tudi določilo, da morajo biti uporabniki zaščiteni pred eventualno kršitvijo njihove 
zasebnosti in sicer tako, da so občutljivi podatki v njegovi OBE (na primer podatki o registrski številki 
vozila, o zgodovini predhodnih pozicij vozila ipd.) zaščiteni. Operater ne sme registrirati kontrolnih 
transakcij, ko nadzor ugotovi, da se cesta uporablja v skladu s pravili. V standardu je poudarjeno, da se 
glede zasebnosti pač uporablja lokalna zakonodaja. 
  
 
4. Ali lahko štejemo funkcionalno zahtevo po hrambi oz. obdelavi časovnih in lokacijskih podatkov pri 

posameznem uporabniku za tehnološko nevtralno?  
 
Odgovor: 
 
Rešitev, da so časovni in lokacijski podatki hranjeni v napravi v vozilu (OBE) je za avtonomni sistem v 
standardih izrecno predvidena, za mikrovalovni sistem pa ne. Seveda pa je mikrovalovna napravica, ki 
sama obdeluje in hrani lokacijske, časovne in obračunske podatke tudi možna in ni prepovedana. Postavi 
se le vprašanje ekonomske smiselnosti v kombinaciji z dragimi mikrovalovnimi portali. Avtonomni sistem, 
ki uporablja vse tri tehnologije (satelitsko, mikrovalovno in celularno) ne potrebuje fizičnih klasifikacijskih 
niti lokacijskih portalov. 
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5. Ali bi lahko glede na sklice na standarde, ki so navedeni v javnem naročilu 
(http://www.dars.si/Vsebina/JavnaNarocila/Vzpostavitev_in_delovanje_vecsteznega_elektronskega_c
estninskega_sistema_v_prostem_prometnem_toku_na_avtocestah_in_hitrih_cestah_1068.aspx) , ki 
ga je objavila Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, lahko sprejeli zaključek, da razpisna 
dokumentacija preferira en sistem pred drugim (mikrovalovni pred avtonomnim/satelitskim)?  

 
Odgovor: 
V naslovu oz. predmetu javnega naročila je uporabljen izraz, ki se uporablja in je smiseln le pri cestninskih 
sistemih, katerih osnova je le mikrovalovna tehnologija. Pojem večstezni elektronski cestninski sistem v 
prostem prometnem toku (Multi Lane Free Flow EFC) se uporablja le pri mikrovalovnih cestninskih 
sistemih, medtem ko v avtonomnih sistemih izraz "večstezni" nima nikakršnega logičnega smisla in se ne 
uporablja. Za dokončni odgovor na to vprašanje je potrebno izvršiti primerjavo med navedenimi standardi 
v odgovoru na prvo vprašanje in navedenimi standardi v javnem naročilu. 
 
 
 


