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Sistem DarsGo

Elektronski cestninski 
sistem v prostem 
prometnem toku za vozila 
z največjo dovoljeno 
maso nad 3,5 t



Cilji vzpostavitve sistema DarsGo

 Zamenjava dotrajanega sistema cestninjenja za vozila nad 3,5 ton;

 Načelo „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“;

 Zagotavljanje finančne vzdržnosti DARS-a;

 Tehnologija skladna z Direktivo o interoperabilnosti 2004/52/ES.
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Glavne prednosti sistema DarsGo

 Cestninjenje brez ustavljanja/zniževanja  hitrosti -> MANJ:

 onesnaževanja,

 hrupa,

 porabe goriva,

 prometnih zastojev. 

 Plačevanje cestnine po prevoženi razdalji;

 Možnost diferenciranega cestninjenja po časovnih obdobjih;

 Fleksibilnost v primeru dodajanja novih cestninskih odsekov;

 Nič več zaposlenih (24/7) na cestninskih postajah.



Opis sistema DarsGo (1)

 150.000 naprav DarsGo (1. leto);

 130 cestninskih odsekov – DSRC portalov;

 15 nadzornih portalov;

 27 mobilnih nadzornih enot;

 54 naprav za ročni nadzor;

 7+126 DarsGo servisov (matičnih in 
pooblaščenih;

 EETS ready.

The first portal



Opis sistema DarsGo (2)

 Sistem DarsGo tvori pet glavnih pod-sistemov:

 Zaledna pisarna;

 Centralni sistem;

 Mreža uporabniških storitev;

 Sistem zbiranja cestninskih podatkov;

 Nadzorni sistem.



Zaledna pisarna

 Upravljanje odnosov z uporabniki (CRM);

 Ugotavljanje oz. določitev zneska cestnine;

 Izdajanje računov in opominov;

 Reševanje pritožb;

 Spremljanje delovanja;

 Upravljanje s spremebami.  



Centralni sistem

 Podatkovna baza upravljanja odnosov s kupci (CRM);

 Zbirka podatkov za pošiljanje računov uporabnikom; 

 Preverjanje zapadlih plačil;

 Statistika prometnih podatkov;

 V lasti in pod nadzorom DARS-a;

 Redundantnost Centralnega sistema.



Mreža uporabniških storitev

Razpoložljivost -> 24/7

DarsGo servisi:

 Matični -> 06.11.2017

 Pooblaščeni -> januar/februar 2018

Spletna stran DarsGo (www.darsgo.si)

Klicni center

http://www.darsgo.si/


Sistem zbiranja cestninskih podatkov

 Portali DarsGo z DSRC antenami;

 DSRC naprave DarsGo v vozilih;

 Telekomunikacijsko omrežje;

 Računalniška programska in strojna oprema;

 Pozicija točk cestninjenja;

 Prenos podatkov v Centralni sistem;

 Zbiranje podatkov -> 24/7.



Nadzorni sistem

Odkrivanje neskladnosti in pregon:

 Odkrivanje neskladnosti (vožnja brez naprave DarsGo, vožnja z napačno napravo 

DarsGo, nepravilno nastavljeno število osi na napravi DarsGo –> nadzorni portali 

(15), klasifikacijski sistem, kamere, mobilne nadzorne enote (27);

 Pregon –> mobilne nadzorne enote in Operativni center cestninskega sistema.



European Electronic Toll Service - EETS 

 EETS

 Direktiva 2004/52/ES in Odločba 750/2009/ES;

 Cestninjenje z eno napravo DarsGo, eno pogodbo in enim računom za vožnjo po 
cestninskih cestah različnih upravljalcev;

 DSRC in GNSS tehnologija.

 Sistem DarsGo bo tehnično pripravljen na interoperabilnost.



Terminski plan izvedbe projekta (1)

 Od decembra 2017 do marca 2018 bo obdobje preizkusnega 

delovanja. V tem obdobju se plačuje cestnina v obstoječem sistemu.

 Začetek delovanja sistema 01.04.2018.

 Preklop z obstoječega sistema na sistem DarsGo bo enkraten in 

nepovraten. Ne bo vzporednega delovanja.



Terminski plan izvedbe projekta (2)

 Preureditev obstoječih cestninskih postaj (34):

 1. sklop: 2018 – 14 CP;

 2. sklop: 2019 – 14 CP;

 3. sklop: 2020 – 6 CP.



Financiranje projekta

 Investicijska vrednost: 105,4 mio€

Viri financiranja: 
 posojilo EIB z jamstvom EFSI  - 51,0 mio€
 ostali posojilodajalci in lastna sredstva DARS d.d 54,4 

mio€ 

Pogoji financiranja EIB:
 Tranše: max 4, min znesek 5 mio €
 Črpanje v roku 36 mesecev
 Moratorij: 1 leto
 Rok odplačila: 4-10 let
 Novo: 
 Finančne zaveze (neto dolg, višina obresti)



Postopek odobritve posojila EIB

Trajanje: od formalnega začetka postopka 
zadolževanja do podpisa pogodbe – ca 1 leto

Preverjanje projekta z vidika doseganja ciljev 
EU:

vpliv na trajnostno rast, delovna mesta, 
teritorialno kohezijsko politiko ipd.

Ekonomska upravičenost 

Skladnost s področnimi direktivami in izvedbenimi 
akti



Izkušnje pri sodelovanju z EIB

 Strokovni sogovorniki, 
konstruktiven dialog

 Dopuščena možnost korekcij 
besedila pogodbe (ob 
utemeljenih obrazložitvah)

 Razumno definiranje 
finančnih zavez

 Postopek je podoben kot so bili postopki v preteklosti, le 
ocenjevanje projekta in postopkov vezanih na projekt je bilo 
precej  bolj podrobno



Hvala
za vašo pozornost.

Alenka Košič
Mednarodni odnosi

Alenka.Kosic@dars.si


