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„ZAGOTAVLJANJE ZDRAVE KONKURENCE 
ZNOTRAJ INDUSTRIJE VOZIŠČNIH 

KONSTRUKCIJ VODI V PRIHRANEK JAVNEGA 
DENARJA“



EUPAVE

EUPAVE – Evropsko združenje za betonska vozišča

EUPAVE je neprofitno združenje, ki ima za cilj promocijo vseh vidikov cementa in betona za 

transportno infrastrukturo in sorodna področja, še posebej prikazati možnosti cementa in 

betona za prometno varnost, porabo goriva, zmanjševanje prometnih zamaškov, trajnostne 

gradnje, med drugo

Zagotavljati in omogočati širšo uporabo cementnih in betonskih konstrukcij v Evropski 

infrastrukturo s pomočjo in vključevanjem EU, nacionalnih in lokalnih odločevalcev, s 

širjenjem tehničnega znanja in s komuniciranjem koristi in promocijo inovacij in najboljših 

praks v sektorju
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ZAGOTAVLJANJE KONKURENČNOSTI

povečanje konkurence znotraj industrije voziščnih konstrukcij 

rdeča nit v procesih in politiki izbire voziščnih konstrukcij.

Trenutno se veliko držav članic in lokalnih oblasti slepo drži 

tradicije asfaltnih voziščnih konstrukcij kljub dejstvu, da so 

betonske konstrukcije, ki trajajo dlje časa, zelo konkurenčne v 

nekaterih državah članicah.

Zagotavljanje večje konkurence znotraj industrije voziščnih 

konstrukcij povečuje učinkovitost porabe javnega denarja ter 

stimulira inovacije na omenjenem področju. 



4

EU DIREKTIVA O JAVNIH NAROČILIH

• EU direktiva o javnih naročilih (Directive

2014/24/EU) ima zapisana načela 

nediskriminacije, preglednosti in odprte 

konkurence

• Konservativnost prometnih organov, ko gre za 

izbiro voziščne konstrukcije:

• Tradicija

• Pomanjkanja znanja in opreme

• Odpor do sprememb,..

• De facto – omejevanje konkurence
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AMERIŠKO ZDRUŽENJE ZA BETONSKA VOZIŠČA

• Izdali dokument, ki ponazarja, kako se večja 

konkurenca v sektorju voziščnih konstrukcij 

odraža v prihranku javnega denarja:

• Študija temelji na javno dostopnih podatkih

• Vključuje 45 zveznih držav ZDA

• Vključuje podatke o petletni porabi javnih sredstev

• Države, ki imajo bolj enakomerno razmerje 

različnih vrst voziščnih konstrukcij (asfalt/beton), 

dosegajo boljši izkoristek kot tiste, ki se 

koncentrirajo samo na uporabo enega tipa.
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PRIPOROČILA ZA EVROPSKE RAZMERE

• V Evropi majhen delež betonskih vozišč (od 0% pa tudi do 50%)

• Konkurenca ne obstaja

• Dobri zgledi:

• ZDA – t.i. „alteranativ bid“ pogodbe – dve alternativni 

enakovredni rešitvi ponudimo na razpis. S pomočjo 

korekcijskih faktorjev se lahko upošteva razlike glede trajnosti 

in stroškov v celotni življenjski dobi – tako zagotovimo, da je 

izbrana najboljša rešitev za davkoplačevalce.

• Nizozemska – CROW je razvila „podporno orodje k 

odločitvam“, ki omogoča, da so stroški, okoljski vplivi ter 

ostali vidiki objektivno pretehtani in upoštevani pri izbiri 

voziščne konstrukcije.

• Poljska – javno zasebno partnerstvo – vzpodbudijo zdravo 

konkurenco – več betonskih vozišč
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SKLEPI

• Praksa iz ZDA kaže, da so v primerih, kjer sta 

oba tipa voziščnih konstrukcij vključena v 

fazah planiranja vozišča, cene nižje, strokovna 

znanja pa naraščajo

• To se odraža v boljši kvaliteti vozišč, kot tudi v 

prihrankih javnega denarja

• Te izkušnje bi lahko prinesli v Evropo brez 

kakršnih koli tveganj.


