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Spoπtovani!

Leto 2003 je bilo prvo leto, v katerem je v celoti veljala nova temeljna razvojna usmeritev Slovenskih æeleznic oziro-
ma strateπki naËrt 2003-2010, ki vsebuje vizijo, kljuËne cilje in poslovno strategijo s skupnim imenom Nova smer.

Z veseljem lahko zapiπem, da naπa usmeritev v vseh pogledih upraviËuje svoj namen in smoter. Strateπki naËrt se
uresniËuje celo nad priËakovanji, saj smo po vseh kazalnikih presegli naËrtovane rezultate, tako v tovornem kot v
potniπkem prometu. Vsekakor moram πe posebej poudariti, da je to rezultat dela in prizadevanj vsega kolektiva,
brez truda nas vseh tega prav gotovo ne bi bilo. 

Naπa intenzivna træna usmerjenost se je brez dvoma zaËela obrestovati. Hkrati pa zelo dobro vemo, da je v razme-
rah zaostrenega trænega boja mednarodno povezovanje veË kakor nujno, saj Ëedalje bolj kroji usodo evropskih æele-
zniπkih podjetij. Slovenske æeleznice kot najveËji slovenski izvoznik storitev namreË postajajo pomemben dejavnik na
evropskem æelezniπkem in gospodarskem trgu. Pri tem pa se vidimo v prvi vrsti kot kljuËnega, træno naravnanega
in tehnoloπko razvitega æelezniπkega operaterja v geografsko-ekonomski regiji, kjer se kriæata V. in X. vseevropski
prometni koridor.

Uspeπno smo izpolnili produkte tovornega prometa, tako imenovane blok vlake, ki v Evropi postajajo standard na-
jatraktivnejπe logistiËne ponudbe; tako smo z vlakom Ljubljana Line povezali Ljubljano z bavarsko prestolnico
Münchnom. Z blok vlaki se ustvarja novo omreæje Network Europe, ki bo povezovalo vsa najpomembnejπa trans-
portno-logistiËna srediπËa v Evropi in ki pomeni enega od pomembnih temeljev rasti æelezniπkega transporta v pri-
hodnjih letih. Konkretni rezultati naπega mednarodnega povezovanja se æe kaæejo v interoperabilnosti z Italijanski-
mi æeleznicami, v enaki smeri pa potekajo dogovori z Avstrijskimi æeleznicami. 

Uvedli smo oziroma postopoma uvajamo in naËrtujemo produkte, ki bodo Ljubljano povezali z Bologno, Milanom,
Nürnbergom, Dunajem, Bratislavo, Prago, Budimpeπto, Beogradom, Solunom in Carigradom; slednja povezava je
πe posebej pomembna za naπo transportno vkljuËitev v blagovno menjavo deæel Srednje in Zahodne Evrope z regi-
jami jugovzhodne Evrope, predvsem s TurËijo. V pravilnost takπnih odloËitev nas navsezadnje prepriËuje naπ visoki,
41-odstotni træni deleæ tovornega prometa v Sloveniji. Meje prestopamo tudi na podroËju potniπkega prometa, kar
nam uspeπno dokazuje vlak Casanova, ki vozi med Ljubljano in Benetkami.

Vsakodnevni novi poslovni izzivi, ki se ponujajo, so neogibno zdruæeni z neprestanim prilagajanjem poslovne filo-
zofije trænim zakonitostim, z novimi oblikami povezovanja med nosilci transporta, iskanjem novih trænih niπ in s po-
nudbo Ëedalje pestrejπih storitev oziroma produktov - to je edina pot do poslovne odliËnosti. PriËakovanja upora-
bnika so temelj naπe strategije!

Spoπtovani, poslovni rezultati iz leta 2003 nas opogumljajo. Do zdaj smo navadno dejali, da gledamo v prihodnost
z zmernim optimizmom. Vsekakor smemo v tem trenutku reËi, da gledamo v prihodnost s povsem realnim optimi-
zmom. Trdno sem prepriËan, da smo prav vsi zaposleni na æeleznici, skupaj z gospodarsko-politiËnimi dejavniki oko-
li nas, uvideli, da je Nova smer hkrati tudi prava smer! 

Blaæ MiklavËiË
Generalni direktor 
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Temeljni podatki o druæbi
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Pomembnejπi podatki o poslovanju

2003 2002

Poslovni prihodki (mio. tolarjev) 65.957 58.396
Poslovni odhodki (mio. tolarjev) 64.586 63.996
Poslovni izid iz poslovanja (mio. tolarjev) 1.371 (5.600)
»isti poslovni izid obraËunskega 
obdobja (mio. tolarjev) (2.947) (12.546)

Sredstva (mio. tolarjev) 80.514 81.935
Kapital (mio. tolarjev) 11.515 2.492

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,021 0,912
DobiËkonosnost poslovnih prihodkov 0,021 (0,096)
»ista dobiËkonosnost kapitala (0,348) (0,888)
Stopnja lastniπkosti financiranja 0,143 0,030

Prepeljani potniki (tisoË) 15.066 14.519
Potniπki kilometri (mio. PKM) 777 749

Prepeljano blago - vagonske poπiljke (tisoË ton) 17.238 16.309
Netotonski kilometri (mio. NTKM) 3.274 3.078

PovpreËno πtevilo zaposlenih 8.487 8.939

Vozna sredstva 1)

Lokomotive 159 175
Tovorni vagoni 4.315 5.367
Potniπki vagoni 165 168
Potniπke garniture 114 130

Skupna dolæina prog (km) 1.229 1.229
Elektrificirane proge (km) 504 504
Neelektrificirane proge (km) 725 725
1) Stanje 31. 12.

2003
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Organizacijske spremembe

Slovenske æeleznice kot javno podjetje v obliki delniπke druæbe

Slovenske æeleznice, d. d., so bile do 29. avgusta 2003 organizirane kot javno podjetje v obliki delniπke druæbe, ka-
terega ustanovitelj in edini lastnik je bila Republika Slovenija. Javno podjetje je opravljalo prevozne storitve in po-
slovalo po trænih naËelih; izjema je bilo zagotavljanje storitev, ki so v javnem interesu, in so z zakonom opredeljene
kot obvezne gospodarske javne sluæbe.

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupπËine Slovenskih æeleznic, d. d., 25. aprila 2003 sprejela spremembe statuta
javnega podjetja, vpisane v sodni register s sklepom Okroænega sodiπËa v Ljubljani Srg πt. 2003/03064 22. maja 2003,
v katerem je opredelila pristojnosti posameznih organov druæbe. Na podlagi statuta je javno podjetje vodila πtiriËlan-
ska uprava, katere predsednik je bil Blaæ MiklavËiË. Nadzorni svet je bil desetËlanski, Mirko Bandelj je bil njegov pred-
sednik do 24. marca 2003, ko je vlada imenovala za novega predsednika nadzornega sveta Slovenskih æeleznic, d. d.,
Tomaæa Banovca. Uprava je sprejela Pravilnik o notranji organizaciji Slovenskih æeleznic, d. d., in na njegovi podlagi je
bil izveden javni razpis za izvrπne direktorje podroËij oziroma sluæb uprave, ki so bili imenovani 1. oktobra 2003.

Od leta 2003 je uveljavljena nova makroorganizacija podjetja v skladu z Novo smerjo, ki spreminja obstojeËo hie-
rarhiËno organizacijo - s tehnoloπko logiko, πestimi ravnmi vodenja in podvajanjem delovnih procesov - v matriËno
organizirano, træno usmerjeno podjetje, s πtirimi ravnmi vodenja in z zdruæevanjem delovnih procesov.

Slovenske æeleznice, d. d., so bile kot matiËno podjetje in veËinski lastnik povezane z gospodarskimi druæbami in za-
vodom, ki s svojo dejavnostjo omogoËajo opravljanje æelezniπkih prometnih storitev. Pri opravljanju svojih dejavno-
sti ter pripravi svojih poslovnih naËrtov in poslovnih poroËil morajo odvisne druæbe in zavod upoπtevati tudi æele-
zniπke predpise in sklenjene pogodbe.

Preoblikovanje javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., v druæbo
z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske æeleznice, d. o. o.

Glede na zakonodajo Evropske unije in zahtevo po harmonizaciji pravnega reda Evropske unije s pravnim redom Re-
publike Slovenije je bil decembra 2002 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o æelezniπkem prometu
(Ur. list πt. 83, 22. avgust 2003 - uradno preËiπËeno besedilo), marca 2003 pa Zakon o preoblikovanju in privatizaci-
ji javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., (Ur. list πt. 26, 13. marec 2003). Slednji predvideva novo organiziranost
koncerna, in sicer preoblikovanje Slovenskih æeleznic, d. d., v holding s tremi odvisnimi druæbami: za prevoz blaga v
notranjem in mednarodnem æelezniπkem prometu, za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem
æelezniπkem prometu, za opravljanje vzdræevanja æelezniπke infrastrukture in vodenje æelezniπkega prometa. 

Na njegovi podlagi je 27. junija 2003 vlada Republike Slovenije v vlogi skupπËine Slovenskih æeleznic, d. d., spreje-
la Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., v druæbo z omejeno odgovornostjo - Holding
Slovenske æeleznice, d. o. o. Odlok je bil vpisan v sodni register s sklepom Okroænega sodiπËa v Ljubljani Srg πt.
2003/04803 29. avgusta 2003, ko je formalno preπla obstojeËa organizacija Slovenskih æeleznic, d. d., v novo
druæbo z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske æeleznice, d. o. o.

Po odloku je Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., obvladujoËa druæba v poslovnem sistemu slovenskih æelezniπkih
druæb, ki posluje po pravilih dejanskega koncerna. Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., ima nadzorni svet, ki ga
sestavlja πest Ëlanov, predsednik pa je Tomaæ Banovec. Posle holdinga vodijo poslovodje. Funkcijo prvega poslovod-
stva Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., opravlja uprava javnega podjetja do izteka mandata, za katerega je bi-
la imenovana. 

Poslovodstvo Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., je takoj zaËelo postopek za ustanavljanje odvisnih druæb v skla-
du z doloËbami Zakona o gospodarskih druæbah, ki opredeljujejo delitev druæb, in Zakona o preoblikovanju in pri-
vatizaciji javnega podjetja Slovenske æeleznice. V zvezi s tem je pripravilo predlog delitvenega naËrta in aktov o usta-
novitvi novih druæb, ki so njegov sestavni del, ter navedene dokumente posredovalo pristojnim organom v nadalj-
nje odloËanje. 

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. februarja 2004 æe obravnavala in tudi sprejela delitveni naËrt, ki ga je poslo-
vodstvo predloæilo sodnemu registru. Z ustanovitvijo novih druæb leta 2004 bodo uresniËeni temeljni cilji preobliko-
vanja, kot so bili zastavljeni z Zakonom o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske æeleznice.
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Gospodarska gibanja in konkurenca

Gospodarska gibanja

Zaradi odprtosti slovenskega gospodarstva so gospodarska gibanja moËno odvisna od konjunkture in cenovnih ter
finanËnih gibanj v mednarodnem okolju. 

Napovedana 3,1-odstotna gospodarska rast se ni uresniËila. Æe med letom je bilo mogoËe, upoπtevajoË negotovo-
sti glede predvidenega oæivljanja mednarodnega okolja ter gibanja cen nafte, napovedati manjπo gospodarsko rast
(-0,4 odstotne toËke), ki pa je bila pozneje popravljena πe za odstotno toËko. Napovedana tveganja, povezana s
sposobnostjo evropskih gospodarstev za oæivitev gospodarske rasti, so se skoraj v celoti uresniËila. V NemËiji se je v
prvi polovici leta gospodarska rast praktiËno ustavila, tudi v Avstriji, Italiji in Franciji gospodarska rast ni kazala
priËakovanega zagona, Ëeprav so bile tu stopnje rasti πe pozitivne. Poledica tega pa je tudi manjπe izvozno pov-
praπevanje, kar je vplivalo na zmanjπevanje realne rasti izvoza blaga in storitev s 5,4 na 3,2 %.

Kljub upadajoËi gospodarski dejavnosti v mednarodnem okolju in niæji domaËi gospodarski rasti je dolgoroËneje pre-
dvidena nadaljnja krepitev konkurenËnosti gospodarstva, ki vkljuËuje tudi nadaljnji razvoj gospodarske infrastruktu-
re. Strateπki cilj razvoja gospodarske infrastrukture v Sloveniji je zagotoviti zanesljivo in stroπkovno uËinkovito oskr-
bo na podroËju energetike, prometa in telekomunikacij ter komunalnih storitev. Skupni imenovalec strukturnih re-
form je zagotavljanje træno usmerjenega razvoja gospodarske infrastrukture in veËja komercializacija storitev, vsebi-
na reform bodo stroπkovno uËinkovita proizvodnja, upravljalska neodvisnost gospodarskih subjektov, poveËanje
konkurence, uËinkovita regulacija in nadzor ter investicije v gospodarsko infrastrukturo. V teh okvirih bodo krepile
svojo konkurenËnost in rast tudi Slovenske æeleznice.

KonkurenËni poloæaj tovornega prometa

KonkurenËni poloæaj æelezniπkega tovornega prometa se je po letu 1990 korenito spremenil, na transportnem trgu
so se vzpostavila nova razmerja. ObËutno se je poveËal obseg prevozov, ki jih opravijo samostojni prevozniki,
zmanjπali pa so se prevozi drugih udeleæencev v tovornem prometu. Precej so se spremenili tudi blagovni tokovi.

Na transportnem trgu æeleznici moËno konkurirajo cestni prevozniki in obvozni æelezniπki koridorji Ëez Avstrijo in
Madæarsko. Z vkljuËevanjem v evropske povezave in z liberalizacijo prometa pa se bodo konkurenËne razmere πe
zaostrile. Prost dostop do infrastrukture bo omogoËil opravljanje prevozov tudi tujim prevoznikom, ki bodo konku-
rirali Slovenskim æeleznicam. Po drugi strani pa bodo tudi Slovenske æeleznice imele moænost dostopa do tujih ti-
rov.

Skupni obseg æelezniπkega tovornega prometa se poveËuje. V letih 1998 do 2001 je znaπala povpreËna rast æelezniπke-
ga tovornega prometa, merjena v prepeljanih tonah, 1,2 % na leto, v obdobju od leta 2001 do 2003 pa 7,6 %. V za-
dnjem letu se je koliËina prepeljanega blaga poveËala za 5,7 %.

Strukturne spremembe slovenskega gospodarstva so se najbolj odrazile pri prevozih v notranjem prometu, kjer so
se zmanjπali predvsem masovni prevozi (premog, les, kmetijski proizvodi). Zaradi neugodne strukture blaga, kratkih
prevoznih poti in izredno moËne konkurence cestnih prevoznikov se je deleæ æelezniπkega prevoza v notranjem pro-
metu zmanjπeval. Za æeleznico so ti prevozi najmanj privlaËen segment. V letih 1999 in 2000 so se, zaradi obnovi-
tvenih del na æeleznici in gradnje avtocest, sicer poveËali, vendar jih dolgoroËno ni mogoËe ohraniti. V notranjem
prometu pa se je zaradi zapiranja rudnikov skoraj povsem ustavil prevoz premoga.

V uvozu in izvozu opravljamo prevozne storitve za potrebe blagovne menjave Slovenije, ki je prvenstveno osredo-
toËena na bliænje in sosednje dræave (NemËija, Avstrija, Italija, Madæarska, Hrvaπka, »eπka, Slovaπka). V teh smereh
potekajo po æeleznici pomembni tokovi blaga, pomembnejπi so le πe v izvozu in uvozu Slovenije preko Luke Koper.
Po poslovni moËi in z vidika razvoja prihodnjega potenciala sta uvoz in izvoz za æeleznico privlaËna, hkrati pa nam
v teh segmentih vedno moËneje konkurirajo poleg domaËih πe tuji cestni prevozniki, ki prevaæajo blago v medna-
rodni blagovni menjavi Slovenije.

Za izbor tranzitnih prometnih poti je pomembna predvsem dolæina poti, kakovost in cena æelezniπke storitve ter
zanimanje dræav in velikih operaterjev. V tem pogledu so neposredna konkurenca æelezniπkim povezavam preko Slo-
venije v dræave Srednje Evrope in iz njih æelezniπke povezave preko Hrvaπke in Avstrije. Pri Ëezmorskih transportih
blaga pa je konkurenca πe veËja, saj so v igri tudi severnomorske luke ter æelezniπki in reËni transport v Srednjo in
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Vzhodno Evropo. V zadnjih letih se deleæ prevozov v tranzitu zmanjπuje, saj smo pri teh prevozih moËno odvisni od
sezonskih nihanj ter od gospodarskih in politiËnih sprememb v mednarodnem okolju. V tranzitu se vozi le nekaj ko-
liËinsko pomembnih vrst blaga in izpad le ene izmed njih lahko obËutno vpliva na zmanjπanje obsega prevoza v tem
segmentu.

Leta 2003 je bilo v tovornem prometu 90,1 % vsega blaga prepeljanega v mednarodnem prometu, preostanek -
9,9 % blaga pa v notranjem prometu. Struktura je enaka kot leta 2002. V mednarodnem tovornem prometu znaπa
deleæ uvoza in izvoza 47,7 %, drugo pa je tranzit. 

Za slovensko gospodarstvo, kamor poleg uvoza in izvoza πtejemo πe notranji promet, prepeljemo nekaj veË kakor
polovico vsega tovora. Deleæ se je v zadnjih nekaj letih gibal med 50 in 55 %, leta 2003 pa je znaπal 52,8 %. Pri
obsegu opravljenega dela (NTKM) je deleæ prevozov za slovensko gospodarstvo manjπi in znaπa 35,8 %.

KonkurenËni poloæaj potniπkega prometa

Tudi v potniπkem prometu se poloæaj na transportnem trgu spreminja. Javni promet od leta 1991 nenehno upada.
Po eni strani je to odraz sploπne politiËne in gospodarske situacije, po drugi pa izredno moËne konkurence osebne-
ga avtomobilskega prometa. 

Po najniæjem obsegu æelezniπkega prevoza leta 1992 sta se tako πtevilo potnikov kot πtevilo opravljenih potniπkih
kilometrov poËasi poveËevala, predvsem v notranjem prometu, ob hkratnem zmanjπevanju v javnem cestnem pro-
metu. Kljub πe vedno relativno neugodnim razmeram se poloæaj Slovenskih æeleznic na transportnem trgu posto-
pno krepi, vendar ne priËakujemo take rasti trænega deleæa kot v preteklih letih. Z odpiranjem zraËnih poti do dræav
nekdanje Jugoslavije se namreË krepi zraËni promet. Deleæ æelezniπkega prometa naraπËa, leta 2002 se je v primer-
javi z letom 2001 poveËal s 16,5 % na 19,8 % pri prepeljanih potnikih in s 24,0 % na 27,9 % pri opravljenih po-
tniπkih kilometrih. NaËrtuje se, da bo do konca leta 2004, upoπtevajoË letalski in cestni promet, znaπal 30 %. Z mo-
dernejπimi æelezniπkimi prevoznimi sredstvi Slovenske æeleznice uspeπneje konkurirajo javnemu cestnemu prometu,
delno pa tudi prevozu z osebnimi avtomobili, posebej zaradi zgostitve osebnega prometa v mestih ter omejitev pro-
meta v mestnih srediπËih, delno pa tudi zaradi visokih cestnin na avtocestah. 
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Sodelovanje v mednarodnem prostoru 

UresniËevanje træne strategije Slovenskih æeleznic, cilji ter naloge mednarodnih institucij, predvsem Skupnosti ev-
ropskih æeleznic (CER), Mednarodne æelezniπke zveze (UIC) ter Skupine πtirih, so usmerjali dejavnost Slovenskih æele-
znic v mednarodnem okolju. 

Poglobljeno sodelovanje z Italijanskimi æeleznicami - Trenitalia smo udejanjili s πestimi interoperabilnimi lokomotiva-
mi, ki so zaËele voziti tovorne vlake med postajama Ljubljana Zalog in Cervignano, v potniπkem prometu pa smo
trgu ponudili nov produkt, vlak Casanovo, ki vozi med Ljubljano in Benetkami. Plod skupnega trænega interesa z
Nemπkimi æeleznicami je vlak Ljubljana Line za prevoz blaga. Spodbujanje trænih dejavnosti nas je vodilo k poglo-
bljenim bilateralnim pogovorom tudi z vodstvi drugih æelezniπkih podjetij na petem in desetem koridorju. 

Projekt sodelovanja treh æeleznic (FS-Trenitalia, Slovenske in Madæarske æeleznice) za izboljπanje kakovosti storitev
v tovornem prometu na petem koridorju je spodbudil pozornost CER, da je komisiji Evropske unije predstavila po-
drobno analizo stanja ter predlog akcijskega naËrta za izboljπanje kakovosti na tem koridorju. Ukrepi za izboljπanje
kakovosti so tudi osrednja vsebina ≈listin« za tovorni promet in potniπki promet, ki sta nastali v sodelovanju CER,
UIC in CIT (Mednarodni transportni komite). Æeleznice Ëlanice omenjenih organizacij so prostovoljno sprejele obve-
zo za uveljavitev ukrepov, s Ëimer so hotele prepriËati Komisijo Evropske unije, da administrativni posegi niso potre-
bni. Slovenske æeleznice so v okviru CER sodelovale tudi pri nastajanju zakonodaje Evropske unije v zvezi z delovni-
mi razmerami delavcev v Ëezmejnem prometu, hrupom, ki ga povzroËajo æelezniπka vozila v tovornem prometu,
emisijami, ki jih povzroËa uporaba dizelskih goriv, in obdavËenjem uporabe goriv. Med pomembnimi dokumenti Ev-
ropske unije, na katere so se odzvale Ëlanice CER, je tudi Van Miertovo poroËilo o reviziji Transevropskega omreæja.
Slovenske æeleznice so izkoristile Ëlanstvo v CER, v Evropskem zdruæenju za intermodalni transport (EIA) in v delov-
ni skupnosti za deseti koridor (ARGE), ter se zavzele za veËji poudarek na razvoju æelezniπke infrastrukture zunaj
meja Evropske unije, v smeri jugovzhodne Evrope oziroma konkretno desetega vseevropskega koridorja. 
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Pomemben mednarodni dogodek je bil kongres Eurailfreight v organizaciji CER, UIC, UNIFE (Evropsko zdruæenje
proizvajalcev æelezniπkih vozil in opreme) ter Nemπkih æeleznic. Generalni direktor Slovenskih æeleznic je v svojem
prispevku o preoblikovanju majhne æeleznice ponudil enega od odgovorov na vpraπanje kongresa Eurailfreight
2003, in sicer ≈kako spodbuditi potrebne spremembe v æelezniπkem tovornem prometu v Evropi?«. Kongres je po-
tekal v Ëasu najbolj obiskanega mednarodnega sejma Transport in logistika v Münchnu, na katerem so se uspeπno
predstavile tudi Slovenske æeleznice.

Slovenske æeleznice so bile s svojimi razmiπljanji o træni strategiji, priloænostih ter s konkretnimi uspehi navzoËe na
konferenci z mednarodno udeleæbo o petem vseevropskem koridorju, ki je potekala na Madæarskem in v Ukrajini,
ter na seji medministrskega usmerjevalnega odbora za deseti koridor.

Trænim priloænostim v razπirjeni Evropi glede na predvideno poveËanje blagovne menjave in blagovnih tokov med
Evropsko skupnostjo, Rusijo in TurËijo ter iskanju racionalnih reπitev za vzpostavitev interoperabilnega æelezniπkega
omreæja, je bilo namenjeno æe tradicionalno sreËanje generalnih direktorjev Ëlanic CER v organizaciji Nemπkih æele-
znic. Temu je sledil dogovor med æeleznicami jugovzhodnega dela Evrope in Nemπkimi æeleznicami o konkretnih de-
javnostih za poveËanje trænega deleæa æeleznic. 

Skupina πtirih je z novim memorandumom o sodelovanju obnovila cilje svojega delovanja glede na spremembe æele-
zniπkega okolja in priËakovanja uporabnikov. Podprla je tudi skupno pobudo Slovenskih in Hrvaπkih æeleznic o nuj-
nosti poglobljene analize posledic uveljavitve πengenskih pravil na konkurenËnost æelezniπkega prometa. Tej pobu-
di je prisluhnila mednarodna æelezniπka zveza UIC ter ob sodelovanju Slovenskih æeleznic pripravila predlog projek-
ta SchengenRail.

Preoblikovanje naËina vodenja projektov UIC je bila prednostna naloga te mednarodne organizacije, ob koncu leta
pa je skupπËina UIC sprejela tudi sklep o celoviti reorganizaciji UIC in njeni prilagodljivosti spremembam v medna-
rodnem okolju. Vse pogosteje se namreË na dnevni red mednarodnih æelezniπkih organizacij s tradicijo ob nastaja-
nju novih uvrπËa vpraπanje povezanosti oziroma razmejitve nalog med njimi, z namenom veËje uËinkovitosti, pre-
glednosti ter njihovega odnosa do razliËnih zunanjih institucij, ki s svojimi odloËitvami vplivajo na delovanje evrops-
kega æelezniπkega sistema. 

Del mednarodne dejavnosti pa je tudi izpopolnjevanje ter pridobivanje oziroma izmenjava izkuπenj pri tujih æelezni-
cah. Nemπke æeleznice so letos omogoËile enomeseËno izpopolnjevanje delavcem Slovenskih æeleznic iz dejavnosti
infrastrukture in tovornega prometa, medtem ko so æeljam za pridobitev izkuπenj s podroËja kontrolinga prisluhni-
le Avstrijske in ©vedske æeleznice. »edalje veËje je tudi zanimanje æeleznic jugovzhodnega dela Evrope, da se sezna-
nijo z razvojem in izkuπnjami Slovenskih æeleznic. Tovrstnim proπnjam smo ustregli, saj tudi tako sodelovanje pris-
peva h graditvi vseevropskega æelezniπkega sistema v novih, liberaliziranih razmerah poslovanja. 
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Analiza poslovanja

Poslovni rezultat Slovenskih æeleznic

Leta 2003 so Slovenske æeleznice ustvarile 67.536 mio. tolarjev prihodkov, odhodki so znaπali 70.483 mio. tolarjev.
Poslovno leto 2003 so konËale z izgubo v viπini 2.947 mio. tolarjev. Doseæeni rezultat je ugodnejπi od naËrtovane-
ga, predvsem pa je bistveno boljπi kakor leta 2002, ko je izguba znaπala 12.546 mio. tolarjev. 

Poslovni izid
mio. tolarjev

NaËrt % dos
2003 2002 Indeks 2003 naËrta

Poslovni prihodki 65.957 58.396 112,9 66.533 99,1
Poslovni odhodki 64.586 63.996 100,9 65.885 98,0
Rezultat iz poslovanja 1.371 (5.600) 648 211,6

FinanËni prihodki 1.046 1.485 70,4 0
FinanËni odhodki 5.834 9.063 64,4 4.579 127,4
Rezultat iz rednega delovanja (3.417) (13.178) 25,9 (3.931) 86,9

Izredni prihodki 533 724 73,6 0
Izredni odhodki 63 92 68,5 0
»isti rezultat (2.947) (12.546) 23,5 (3.931) 75,0

V primerjavi z letom prej je pomembno, da so Slovenske æeleznice izboljπale izid poslovne dejavnosti. Konec leta
2003 je bil pozitiven v viπini 1.371 mio. tolarjev, leta 2002 pa je bila na dejavnosti poslovanja ugotovljena izguba v
znesku 5.600 mio. tolarjev. 

Primerjava temeljnih skupin prihodkov in odhodkov: 
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K ugodnejπemu rezultatu so na prihodkovni strani prispevali za 4,5 % veËji Ëisti prihodki od prodaje (v poslovnih
prihodkih pomenijo 54 %) in za dobro petino veËji prihodki gospodarske javne sluæbe (v poslovnih prihodkih ima-
jo 42,6-odstotni deleæ), ki so doloËeni s pogodbo z Javno agencijo za æelezniπki promet. VeËji Ëisti prihodki od pro-
daje so rezultat za 6,4 % veËjega obsega dela v tovornem prometu (izraæenega v netotonskih kilometrih) in za 3,7 %
veËjega v potniπkem prometu (izraæenega v potniπkih kilometrih) ter prodaje storitev, ki jih je opravila Infrastruktu-
ra. Sredstva po pogodbi z Javno agencijo za æelezniπki promet so namenjena za pokrivanje dela stroπkov notranje-
ga potniπkega prometa, pokrivanje razlike v ceni kombiniranega prometa in vzdræevanje javne æelezniπke infrastruk-
ture ter vodenje prometa. 

Poslovni odhodki imajo leta 2003 v odhodkih 91,6-odstotni deleæ. So za slab odstotek veËji od doseæenih leto prej
in v okviru predvidenih s poslovnim naËrtom - doseganje naËrta je 98-odstotno. NajveËji deleæ poslovnih odhodkov
imajo stroπki dela, njihov deleæ se je zmanjπal s 60 % leta 2002 na 58,2 %, nominalno pa so manjπi za dva odstot-
ka, kar je rezultat zmanjπanja πtevila zaposlenih za 392 delavcev. Masa plaË je nekoliko manjπa kakor leta 2002,
povpreËna plaËa (269.406 tolarjev) je v primerjavi z letom prej veËja za 5,5 %, kar je uËinek usklajevanja plaË po
zakonu. Glede na doseæeno inflacijo leta 2003, ki znaπala 5,6 %, pomeni, da so se bruto plaËe realno zmanjπale za
desetino odstotka. Dobro petino poslovnih odhodkov so stroπki storitev, ki so v primerjavi z letom prej veËji za 13,2 %,
stroπki materiala in energije pomenijo 12,3 % poslovnih odhodkov (primerjalno z letom 2002 so veËji za 5,4 %),
amortizacija 5,6 % in drugi odhodki, ki se veËidel nanaπajo na prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s prev-
rednotenjem terjatev, zalog in osnovnih sredstev, pa 1,9 % poslovnih odhodkov.

Izgubo poslovnega leta pomembno poveËujejo finanËni odhodki, ki z najveËjim delom pomenijo obresti za osnov-
na in obratna sredstva. Drugo so prevrednotovalni finanËni odhodki, ki se preteæno nanaπajo na prevrednotenje dol-
gov in terjatev zaradi ohranitve vrednosti, in finanËni odhodki, ki pomenijo izgubo v odvisnih druæbah v viπini 165 mio.
tolarjev (Æelezniπko gradbeno podjetje 139 mio. tolarjev, Æelezniπki zdravstveni dom 25 mio. tolarjev in milijon to-
larjev Æelezniπka tiskarna).

Premoæenjsko finanËno stanje

Sredstva Holdinga Slovenske æeleznice so 31. decembra 2003 znaπala 80.514 mio. tolarjev, v primerjavi z letom prej
so manjπa za 1.421 mio. tolarjev. Z najveËjim delom jih sestavljajo opredmetena osnovna sredstva, dolgoroËne fi-
nanËne naloæbe, kratkoroËne poslovne terjatve in zaloge materiala in nadomestnih delov. Deleæ stalnih sredstev v
sredstvih je 79-odstoten. Na strani virov sredstev znaπa deleæ kapitala 14,3 %, drugo so dolgoroËne (35,6 % obve-
znosti do virov sredstev) in kratkoroËne (46,1 % obveznosti do virov sredstev) finanËne in poslovne obveznosti.
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Opredmetena osnovna sredstva so glede na stanje leta 2002 veËja za 3.286 mio. tolarjev. Na spremembo je naj-
veË vplivalo prevrednotenje - okrepitev - nepremiËnin, za kar se je uprava odloËila zaradi izkaza resniËne in poπte-
ne predstavitve premoæenja, amortiziranja, investiranja in drugih sprememb, ki so vplivale na stanje (odtujitve, pre-
nosi osnovnih sredstev).

DolgoroËne finanËne naloæbe (9.507 mio. tolarjev) so se v primerjavi z letom prej zmanjπale skoraj za polovico.
NajveËji del zmanjπanja (7.912 mio. tolarjev) se nanaπa na posojilo s poroπtvom dræave, ki so ga Slovenske æelezni-
ce leta 2002 najele za financiranje vzdræevanja javne æelezniπke infrastrukture, odplaËilo teh obveznosti pa je v skla-
du z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o æelezniπkem prometu prevzela dræava. DolgoroËne naloæbe
so se zmanjπale πe za izgubo, ki so jo ugotovila odvisna podjetja.

Sestava sredstev na dan 31. 12. Sestava obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12.
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Poslovne terjatve pomenijo 73 % gibljivih sredstev. Glede na stanje leta 2002 so se poveËale za 60 %, najveË do
Javne agencije za æelezniπki promet iz naslova pogodbenih obveznosti za financiranje gospodarskih javnih sluæb in
do Ministrstva za finance za obresti in stroπke posojila za financiranje vzdræevanja javne æelezniπke infrastrukture.

Deleæ kapitala (11.515 mio. tolarjev, leto prej 2.492 mio. tolarjev) je v obveznostih do virov sredstev na zadnji dan
leta 2003 znaπal 14,3 %, leto prej 3,0 %. Nominalno se je poveËal za 9.023 mio. tolarjev, in sicer na podlagi: 

- dokapitalizacije za 5.199 mio. tolarjev (sklep vlade o spremembi dolgov iz naslova neporavnanih prispevkov in
davkov in dolgov iz naslova prihodkov iz upravljanja javne æelezniπke infrastrukture v kapitalski deleæ), kar je bilo
namenjeno kritju izgube iz preteklih let,

- poveËanja posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala za 6.771 mio. tolarjev, ki v veËjem delu izhaja iz prev-
rednotenja nepremiËnin,

- zmanjπanja za izgubo poslovnega leta 2.947 mio. tolarjev. 

DolgoroËne obveznosti (28.636 mio. tolarjev) so v primerjavi z letom 2003 manjπe za 17.217 mio. tolarjev, in si-
cer zaradi prenosa posojila s poroπtvom dræave v viπini 8.033 mio. tolarjev na dræavo, zmanjπanja obveznosti iz na-
slova davkov in prispevkov - sprememba v kapitalski deleæ, ter prenosa dela obveznosti, ki zapade v plaËilo leta
2004, med kratkoroËne obveznosti.

Z najveËjim delom - 46,1 % - sestavljajo obveznosti do virov sredstev kratkoroËne obveznosti, ki znaπajo 37.088 mio.
tolarjev. VeË kot polovica so kratkoroËne obveznosti do bank (19.632 mio. tolarjev), drugo so obveznosti do doba-
viteljev, do zaposlenih, do dræave in drugih institucij ter druge kratkoroËne obveznosti.

Analiza finanËnega poloæaja

FinanËni poloæaj analiziramo z vidika neto dolga, in sicer kot razliko med terjatvami in obveznostmi in kot preseæek
materialnih sredstev nad kapitalom. Zaradi primerljivosti v bilanci stanja za leto 2002 nismo upoπtevali sredstev in
obveznosti do virov sredstev, ki se nanaπajo na javno æelezniπko infrastrukturo.

Sprememba neto dolga med letoma 2002 in 2003:

V obeh letih so bile Slovenske æeleznice neto dolænik tako na kratkoroËnem kot tudi na dolgoroËnem podroËju. Ne-
to kratkoroËni dolg se je poveËal, zmanjπal pa se je neto dolgoroËni dolg. Zmanjπale so se dolgoroËne terjatve, naj-
veË zaradi prevzema posojila za financiranje vzdræevanja javne æelezniπke infrastrukture s strani dræave, kar pomeni
tudi zmanjπanje dolgoroËnih dolgov za enak znesek. DolgoroËni dolgovi so se zmanjπali πe za del obveznosti iz na-
slova davkov in prispevkov, ki so bile spremenjene v kapitalski deleæ, zmanjπane pa so πe za del, ki je plaËljiv leta
2004 in je opredeljen kot kratkoroËna obveznost.

Neto dolg se je leta 2003 zmanjπal za dobro desetino. Stopnja zadolæenosti, izraæena z razmerjem med neto dol-
gom in materialnimi sredstvi (vsota neopredmetenih dolgoroËnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in za-
log), je konec leta 2003 znaπala 79,8 %, in je za 15,6 odstotnih toËk manjπa kakor leta 2002 (95,4 %). 

mio. tolarjev

Razlika 
31. 12. 03 31. 12. 02 2003-2002 Indeks

KratkoroËne terjatve 12.902 10.080 2.822 128,0
KratkoroËni dolgovi 40.350 33.577 6.773 120,2
Neto kratkoroËni dolg 27.448 23.497 3.951 116,8

DolgoroËne terjatve 10.468 17.791 (7.323) 58,8
DolgoroËni dolgovi 28.649 45.866 (17.217) 62,5
Neto dolgoroËni dolg 18.181 28.075 (9.894) 64,8

Neto dolg 45.629 51.572 (5.943) 88,5

Dolgovi skupaj 68.999 79.443 (10.444) 86,9
Terjatve skupaj 23.370 27.871 (4.501) 83,9

Materialna sredstva 57.144 54.064 3.080 105,7
Kapital 11.515 2.492 9.023 462,1

31. 12. 03
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Financiranje dolgoroËnih naloæb

Iz prikazanih podatkov je razvidno, da so se dolgoroËni viri Slovenskih æeleznic glede na leto prej zmanjπali, v struk-
turi pa se je deleæ kapitala poveËal s 5,5 % leta 2002 na 28,7 % leta 2003 in zmanjπal deleæ dolgoroËnih dolgov s
95,4 % na 71,3 %.

Slovenske æeleznice so imele konec leta 2003 negativna Ëista obratna sredstva, kar pomeni, da so bile dolgoroËne
naloæbe veËje od dolgoroËnih virov. KratkoroËni koeficient, ki je opredeljen z razmerjem med obratnimi sredstvi in
tekoËimi obveznostmi, je konec leta 2003 znaπal 0,395, kar pomeni, da se je dobrih 60 % tekoËih obveznosti na-
naπalo na dolgoroËne naloæbe. Razmerje se glede na leto prej ni spremenilo.

mio. tolarjev

Razlika 
31. 12. 03 31. 12. 02 2003-2002 Indeks

Obratna sredstva 15.956 13.272 2.684 120,2
TekoËe obveznosti 40.350 33.577 6.773 120,2
DolgoroËne naloæbe 64.558 68.663 (4.105) 94,0
DolgoroËni viri 40.164 48.358 (8.194) 83,1
»ista obratna sredstva (24.394) (20.305) (4.089) 120,1

Negativna »OBS 38 %

Kapital 18 %

DolgoroËni dolgovi 44 %

Negativna »OBS 30 %

Kapital 4 %

DolgoroËni dolgovi 66 %

Struktura financiranja dolgoroËnih naloæb 
31. 12. 2003

Struktura financiranja dolgoroËnih naloæb 
31. 12. 2002

31. 12. 03
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Kazalniki poslovanja

Kazalniki po Slovenskih raËunovodskih standardih

V primerjavi z letom 2002 kaæejo navedeni kazalniki leta 2003 tako boljπo sliko financiranja kot izboljπano gospo-
darnost poslovanja. DobiËkonosnost kapitala je πe vedno negativna, vendar ugodnejπa kakor leto prej. 

2003 2002

Stopnja lastniπkosti financiranja
= kapital/obveznosti do virov sredstev 0,143 0,030
Stopnja dolgoroËnosti financiranja
= vsota kapitala, dolgoroËnih rezervacij in dolgoroËnih dolgov/obveznosti do virov sredstev 0,499 0,590
Stopnja osnovnosti investiranja
= osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)/sredstva 0,672 0,621
Stopnja dolgoroËnosti investiranja
= vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoroËnih finanËnih naloæb in dolgoroËnih poslovnih terjatev/sredstva 0,802 0,838
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
= kapital/osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 0,213 0,049
Koeficient neposredne pokritosti kratkoroËnih obveznosti (hitri koeficient)
=likvidna sredstva/kratkoroËne obveznosti 0,026 0,040
Koeficient pospeπene pokritosti kratkoroËnih obveznosti (pospeπeni koeficient)
= vsota likvidnih sredstev in kratkoroËnih terjatev/kratkoroËne obveznosti 0,320 0,300
Koeficient kratkoroËne pokritosti kratkoroËnih obveznosti (kratkoroËni koeficient)
=kratkoroËna sredstva/kratkoroËne obveznosti 0,395 0,395
Koeficient gospodarnosti poslovanja
= poslovni prihodki/poslovni odhodki 1,021 0,912
Koeficient Ëiste dobiËkonosnosti kapitala
= Ëisti dobiËek v poslovnem letu/povpreËni kapital (brez Ëistega poslovnega izida prouËevanega leta) (0,348) (0,888)
Koeficient Ëiste dobiËkonosnosti osnovnega kapitala
= Ëisti dobiËek/povpreËni osnovni kapital (0,166) (0,706)

2003
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PriËakovani razvoj druæbe

Podlaga za izdelavo letnih naËrtov in vodenje tekoËega poslovanja v naslednjih letih je Strateπki naËrt 2003/2010,
spremenjena in dopolnjena verzija, Ljubljana, julij 2003, ki opredeljuje kljuËne cilje in strategije poslovodstva
Holdinga pod skupnim imenom Nova smer: 

Vizija

Slovenske æeleznice morajo postati kljuËni, træno usmerjen, tehnoloπko razvit ter stroπkovno uËinkovit æelezniπki opera-
ter v prevozu blaga na V. in X. vseevropskem koridorju; ponudnik celovitih in prijaznih storitev v potniπkem prometu
v Sloveniji in regiji; vzdræevalec sodobne in varne æelezniπke infrastrukture (v okviru Nacionalnega programa).
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Leta 2003 so bile uresniËene dejavnosti, doloËene z Zakonom o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slo-
venske æeleznice, d. d., Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., v druæbo z omejeno
odgovornostjo - Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., ter z izdelanimi strokovnimi izhodiπËi za poslovno in s tem
povezano kadrovsko sanacijo (registracija holdinga, izdelan program kadrovskega prestrukturiranja, izdelan delitve-
ni naËrt, pripravljen zakon o poslovni sanaciji).

Leta 2004 se bodo predvidoma:

Udejanjili ukrepi, ki jih doloËa sprejeti Zakon o poslovni sanaciji:
- 2,0 mlrd. tolarjev dræavne pomoËi pri financiranju programa kadrovske sanacije,
- prevzem 5,0 mlrd. tolarjev dolga iz naslova nakupa potniπkih vlakov Fiat in pretvorba terjatve dræave v lastniπki

kapital,
- dokapitalizacija 5,0 mlrd. tolarjev, namenjenih za poplaËilo kreditnih obveznosti, predvsem iz naslova financira-

nja gospodarske javne sluæbe,
- odobritev 35,0 mlrd. tolarjev poroπtev za restrukturiranje obstojeËih kreditov, 

ki bodo Slovenskim æeleznicam zagotovili: 
- izhodiπËno kapitalsko ustreznost, likvidnost in solventnost,
- zmanjπanje prezadolæenosti (Ëeprav je po vseh teh ukrepih razmerje krediti: kapital πe vedno 68 : 32) in bistveno

zmanjπanje stroπkov obresti obstojeËih kreditov za okrog 1,5 mlrd. tolarjev na leto,
- podaljπanje roËnosti kreditov in s tem naloæbeni zagon predvsem v prepotrebno modernizacijo voznega parka,
- razbremenitev pri pokrivanju stroπkov kadrovske sanacije in s tem
- temeljne pogoje poslovne preobrazbe, kot je predvideno s strateπkim naËrtom.

Holding Slovenske æeleznice kot obvladujoËa druæba bo ustanovil tri odvisne druæbe:
- za vzdræevanje æelezniπke infrastrukture in vodenje æelezniπkega prometa,
- za prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem æelezniπkem prometu,
- za prevoz blaga v notranjem in mednarodnem æelezniπkem prometu, s Ëimer bo udejanjen eden od temeljnih ci-

ljev Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d.

DokonËno se bo oblikovala in uvedla nova organizacija (struktura in procesi), ki bo omogoËila zmanjπanje
πtevila zaposlenih, skladno s programom kadrovskega prestrukturiranja. 

Predvidoma bo sprejeta odloËitev o nakupu novih elektriËnih lokomotiv, kar je prvi pogoj, da postane To-
vorni promet træno usmerjen, tehnoloπko razvit ter stroπkovno uËinkovit æelezniπki operater in ponudnik prevoznih
storitev v Sloveniji in regiji.

PriËakujejo se pomembni nadaljnji koraki pri uresniËevanju strateπkih projektov, ki so v neposredni funkciji
træne πiritve posameznih podroËij:
- Træna ofenziva na V. in X. vseevropskem koridorju,
- Interoperabilnost v regiji in modernizacija voznih sredstev,
- LogistiËni center v Mostah,
- Kakovost storitev in novi produkti potniπkega prometa,
- Potniπki center Ljubljana,
- Razvoj pri vzdræevanju infrastrukture, centralizacija urejanja prometa in nadzorni center vodenja prometa.
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Tovorni promet

Nekaj poudarkov iz poslovanja

- rezultat iz poslovanja je bil pozitiven in znaπa 744 mio. tolarjev, Ëisti rezultat poslovnega leta pa 829 mio. tolar-
jev, leta 2002 sta bila tako rezultat iz poslovanja kot Ëisti rezultat negativna,

- poslovni prihodki so bili leta 2003 veËji od ustvarjenih v letu prej za 9,5 %, poslovni odhodki pa so veËji za 2,9 %,
- prepeljali smo za 5,7 % veË ton vagonskih poπiljk in opravili za 6,4 % veË netotonskih kilometrov kakor leto prej,
- prihodkovne postavke vagonskih poπiljk so se povpreËno uresniËile na ravni doseæenih leta 2002.

Ponudba in obseg opravljenega dela

Ponudbo Slovenskih æeleznic v tovornem prometu sestavljajo prevozi vagonskih in malih poπiljk. V prevozu vagon-
skih poπiljk ponujamo naπim kupcem prevoz posamiËnih vagonov in kompletnih vlakov v klasiËnem in kombinira-
nem naËinu. Storitve opravljamo v notranjem in mednarodnem prometu. 

Leta 2003 je bilo prepeljanih 17.238 tisoË ton blaga in opravljenih 3.274 mio. netotonskih kilometrov (vagonske
poπiljke). Obseg prepeljanega blaga v tonah je za 1,4 % presegel predvidevanja, naËrtovani obseg opravljenega de-
la v netotonskih kilometrih pa je bil preseæen za 2,0 %. 

V primerjavi z letom 2002 je bilo prepeljanega za 5,7 % veË blaga in opravljenih za 6,4 % veË netotonskih kilome-
trov. PovpreËna prevozna pot prepeljanega blaga je znaπala 189,9 kilometrov in je bila za 1,1 kilometra daljπa od
naËrtovane ter za 1,2 kilometra daljπa od doseæene v letu prej.

V strukturi prevozov po vrstah prometa je bil naËrt pri skupni koliËini prepeljanega blaga (tone) preseæen tako v no-
tranjem kot v mednarodnem prometu. Opravljeno delo v netotonskih kilometrih je zaradi sprememb povpreËnih
prevoznih poti manjπe od naËrta v notranjem prometu (povpreËne prevozne poti so se zmanjπale tako v primerjavi
s predvidevanji kot z letom prej), medtem ko je v mednarodnem prometu πtevilo opravljenih netotonskih kilome-
trov veËje od naËrta za 2,4 %.

NaËrt % dos. 
2003 2002 Indeks 2003 naËrta

VAGONSKE PO©ILJKE 1)

Prepeljano blago (v 000 ton) 17.238 16.309 105,7 17.000 101,4
notranji promet 1.710 1.546 110,6 1.660 103,0
mednarodni promet 15.528 14.763 105,2 15.340 101,2

- uvoz 5.362 5.083 105,5 5.340 100,4
- izvoz 2.037 1.999 101,9 2.104 96,8
- kopenski tranzit 3.471 3.532 98,3 3.663 94,7
- luπki tranzit 4.658 4.149 112,3 4.233 110,0

Opravljeno delo 
(mio. NTKM) 3.274 3.078 106,4 3.210 102,0
notranji promet 242 230 105,3 248 97,5
mednarodni promet 3.032 2.848 106,5 2.962 102,4

- uvoz 726 676 107,4 721 100,7
- izvoz 205 209 98,3 220 93,1
- kopenski tranzit 758 786 96,5 813 93,3
- luπki tranzit 1.343 1.177 114,0 1.208 111,2

1) VkljuËeni zasebni vagoni in kombinirani promet Vir: ST-152

2003
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Struktura prevozov po blagovnih skupinah - produktnih centrih

V strukturi prevozov po vrstah blaga prevladujejo trije temeljni segmenti klasiËnih vagonskih poπiljk, manjπi deleæ
prevozov odpade na kombinirani promet, πe manjπi pa je deleæ posebnih prevozov (As Express, avtomobili). Deleæ
prevozov malih poπiljk je v skupni strukturi zanemarljiv.

Prevozi blaga, naËrtovani za leto 2003, so bili opravljeni v vseh pomembnejπih vrstah, izjema so bili posebni prevo-
zi in male poπiljke. Med posebnimi prevozi so nekoliko manjπi prevozi za vojsko (zmanjπanje sestave SFOR) ter pre-
vozi agrumov (infrastrukturne ovire na prevozni poti). VeË kakor smo naËrtovali, pa smo prepeljali avtomobilov in
opravili prevozov v reæimu As Express. 
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Obseg prevozov se poveËuje tudi na X. koridorju. V primerjavi z letom prej smo prepeljali veË tovora v Srbijo in »rno
goro, Bolgarijo, GrËijo in TurËijo. 

UresniËeni obseg dela bi bil πe veËji, Ëe ne bi bilo manj prevozov æita (slaba letina na Madæarskem), hlodovine (ita-
lijanski kupci so se zaradi visokih cen lesa preusmerili na druge dobavitelje) ter prevozov ploËevine zaradi omejitve
uvoza ploËevine iz dræav, ki niso Ëlanice Evropske unije. 

Posebni produkti in male poπiljke 3 %

Kemija, nafta, gradbeni material 22 %

Prazni zasebni vagoni 8 %

Kombinirani promet 15 %

Les, papir, kmetijstvo, ostalo 20 %

Rude, jeklo, premog 32 %

Prepeljano blago Opravljeno delo

Prepeljane tone po vrstah blaga

NaËrt % dos.
Prepeljano blago (000 ton) 2003 2002 Indeks 2003 naËrta

Rude, jeklo, premog 5.615 5.326 105,4 5.533 101,5
Kemija, nafta, gradbeni material 3.819 3.611 105,8 3.777 101,1
Les, papir, kmetijstvo, ostalo 3.374 3.290 102,6 3.323 101,5

Posebni produkti 1) 409 353 115,9 422 96,9
Kombinirani promet 2.568 2.359 108,9 2.495 102,9
Male poπiljke 28 30 93,3 35 80,0
Prazni zasebni vagoni 1.453 1.370 106,1 1.450 100,2

Skupaj 17.266 16.339 105,7 17.035 101,4
1) upoπtevana vozila

2003
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Kombinirani promet

V kombiniranem prometu je bilo prepeljanega za 6,1 % veË blaga od naËrtovanega ter za 8,9 % veË kakor leta
2002. Kombinirani promet je leta 2003 v skupnem tovornem prometu sestavljal 14,9 %, kar je nekoliko veË, kakor
smo naËrtovali. NajveËja rast v primerjavi z naËrtom je bila doseæena pri nespremljanem oprtnem prometu, v pri-
merjavi z letom 2002 pa pri spremljanem oprtnem prometu. 

Prevoz kontejnerjev se poveËuje, vendar ne v vseh vrstah prometa. PoveËal se je v uvozu in izvozu ter kopenskem
tranzitu (predvsem na relaciji Romunija-Italija z uvedbo blok vlakov Verona-Oradea), naËrt pa ni bil doseæen v
luπkem tranzitu (predvsem na relacijah proti Avstriji - preusmeritev ladjarja na severne luke).

V nespremljanem oprtnem prometu (zamenljivi zabojniki in sedlasti polpriklopniki) je bilo prepeljanih 218 tisoË ton,
kar je 79 % veË od predvidevanj (poveËanje na relacijah Italija-Romunija). Z uvedbo tretjega blok vlaka na relaciji
Verona-Oradea (prevoz sedlastih polpriklopnikov) pa se priËakuje, da se bodo dosedanja gibanja v prevozu nadalje-
vala tudi leta 2004.

Kot vsa leta doslej je spremljani oprtni prevoz potekal le v uvozu in izvozu. PoveËani obseg v primerjavi z letom 2002
in naËrtom za leto 2003 je bil tako pri prepeljanih tonah kot prepeljanih kamionih. 

Vrednost prodaje

Leta 2003 je bilo v tovornem prometu doseæenih 24.851,1 mio. tolarjev transportnih prihodkov, kar je za 6,9 %
veË kakor leta 2002 in za 4 % manj od naËrta, predvsem iz naslednjih razlogov: 

- v celotni vrednostni verigi transporta z logistiko sodeluje tovorni promet s svojimi prevoznimi storitvami, ki so pre-
teæno Ëisti prevoz in ravnanje s poπiljkami na odpravni in/ali namembni postaji/terminalu. Manjkrat sodelujemo v
transportnih verigah in prejemamo dohodek za vse udeleæence v transportni verigi (uËinek neto prilivov),

- na zmanjπanje prihodkovne postavke vpliva poveËanje deleæa prevoza kompletnih vlakov, kjer je cena prevoza
niæja kot pri prevozu posamiËnih vagonskih poπiljk (niæji so tudi stroπki),

- poveËal se je deleæ prevozov blaga, pri katerih je doseæena prihodkovna postavka niæja od povpreËne (kmetijski
proizvodi v kopenskem tranzitu, kontejnerji). 

Prihodkovne postavke vagonskih poπiljk so bile v primerjavi s postavkami iz leta 2002 v povpreËju manjπe za 0,5 %. 

NaËrt % dos.
Prepeljano blago (000 ton) 2003 2002 Indeks 2003 naËrta

Kontejnerji 861 802 107,4 844 102,0
Spremljani oprtni promet 1.489 1.366 109,0 1.455 102,3
Nespremljani oprtni promet 218 191 114,1 122 178,7

Skupaj 2.568 2.359 108,9 2.421 106,1

2003

Indeksi na naËrt 2003 Indeksi na doseæeno 2002
Prihodkovne Prihodkovne 

Obseg dela postavke Obseg dela postavke

1. VAGONSKE PO©ILJKE 102,0 95,8 106,4 99,5
notranji promet 97,5 103,1 105,3 108,7
mednarodni promet 102,4 95,3 106,5 99,0

- uvoz 100,7 98,7 107,4 102,0
- izvoz 93,1 96,0 98,3 99,4
- kopenski tranzit 93,3 92,1 96,5 95,8
- luπki tranzit 111,2 99,2 114,0 102,1

2. MALE PO©ILJKE 79,6 91,9 94,3 97,7
Vir: Obdelava tovornega lista ST-152 

Indeksi na naËrt 2003
Prihodkovne

Obseg dela postavke
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Sodelovanje v skupnih projektih

VeËino dejavnosti smo usmerili na mednarodne trge, saj so ti trgi za nas tudi najpomembnejπi. Rezultat poslovnega so-
delovanja s sosednjimi in drugimi æelezniπkimi upravami so nove vlakovne povezave (Ljubljana Line - Ljubljana-München,
EWRS - Ljubljana-Bologna) ali pa so bile dane pobude za vlakovne povezave tudi z drugimi evropskimi mesti (Sava Ex-
spress - Ljubljana-Beograd, East Exspress - Ljubljana-Istanbul Halkali). Temeljni cilj vseh prizadevanj pa je poveËanje ob-
sega prevozov. Posebno pozornost smo namenili kakovosti storitev v mednarodnem tovornem prometu ter pobudi Sku-
pnosti evropskih æeleznic za analizo stanja in predlog ukrepov za poveËanje kakovosti storitev na V. koridorju.

S strateπkim projektom Træna ofenziva (SP 1), ki je eden pomembnejπih, bomo s spremenjenimi procesi dela, racio-
nalizacijo, poenostavitvijo poslovanja ter z uvajanjem elektronskega poslovanja naπo storitev naredili kupcu prija-
znejπo in bolj transparentno.

Zastavljene cilje smo dosegli tudi z drugimi deli, kot so sodelovanje v projektih Slovenskega logistiËnega grozda, me-
dnarodno povezovanje in razvoj dodatnih uporabniπkih storitev. V okviru Slovenskega logistiËnega grozda smo se
vkljuËevali v skupne projekte, med katere sodijo poslovnoraziskovalni projekti (skupne træne baze, razvoj trgov, di-
stribucijska srediπËa), tehnoloπkoinovativni projekti ter mednarodno sodelovanje in promocija (München, Brno).

Na razvojnem podroËju smo konËali pripravo aplikacij, ki bodo uporabnikom omogoËale iskanje poπiljk, sledenje
poπiljkam ter vpogled v nekatere podatke o poπiljkah, ki se nahajajo na omreæju Slovenskih æeleznic. Ob koncu po-
slovnega leta pa smo uporabnikom omogoËili dostop do podatkov centralnega obraËuna po internetu. Pripravili
smo posebno obliko specifikacije v elektronski obliki (doslej so uporabniki specifikacijo k fakturi prejeli v papirnati
obliki). Omeniti je treba tudi objavo predpisov tovornega prometa v elektronski obliki. Uporabniki bodo do vseh
omenjenih podatkov lahko dostopali po internetni strani, temeljna storitev pa jim bo ponujena brezplaËno.

Tovorni vagoni

V inventarskem voznem parku tovornega prometa je bilo 31. decembra 2003 4.315 vagonov, povpreËna nosilnost
vagonov je bila 50,7 tone. TehniËna struktura vagonov kaæe, da je v inventarskem voznem parku najveË odprtih va-
gonov navadnega tipa serije E. Od drugih serij so pomembno zastopani odprti vagoni specialnega tipa serije F za
prevoz rude in gramoza ter specialni vagoni s premiËno streho serije T. 

Æivljenjska doba navadnih tovornih vagonov znaπa 30 let, tovornih vagonov z izboljπano konstrukcijo (specialni va-
goni) pa 25 let. PovpreËna starost tovornih vagonov v lasti Slovenskih æeleznic je 25,3 leta. 

Od skupnega πtevila vagonov ima reæim RIV (mednarodni promet) 96,2 % vagonov, za hitrost do 100 km/h je us-
posobljenih 93,8 %, za hitrost do 120 km/h pa le 3,1 % vagonov.

Stanje obstojeËega parka koliËinsko presega sedanje potrebe po prevozih, predvsem pa struktura po tipih oziroma
serijah vagonov ne ustreza povsem zahtevam trga. Zato vzdræujemo le 66,5 % vagonov inventarskega voznega par-
ka. Inventarski vozni park se je leta 2003 zmanjπal, ker se tovorni vagoni, ki jih Slovenske æeleznice zaradi njihove
tehnoloπke zastarelosti ne potrebujejo, predlagajo za odpis (prodajo ali razdrtje). Tako je bilo leta 2003 predlaga-
nih in odobrenih za odpis skupno 754 tovornih vagonov.

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

V Tovornem prometu je bil leta 2003 doseæen pozitiven rezultat v viπini 829 mio. tolarjev, kar je bolje tako od
naËrtovanega kot od doseæenega leta 2002, ko je bil rezultat negativen (izguba 1.609 mio. tolarjev).

Ustvarjeni poslovni prihodki dosegajo poslovni naËrt 96,3 %. Za naËrtom zaostajajo transportni prihodki, ki sicer sestavljajo
83,0 % vseh prihodkov. Niæji prihodki so bili ustvarjeni predvsem zaradi drugaËnega naËina træenja (manj poslov za celotno
transportno verigo), voæenj veË blok vlakov in zaradi sprememb v strukturi prepeljanega blaga v korist niæjih prihodkovnih po-
stavk. Predvidevanja pa so doseæena pri prihodkih iz naslova pogodbe z Javno agencijo za æelezniπki promet ter pri ostalih
trænih prihodkih. NaËrtovana participacija dræave pri kadrovskem prestrukturiranju (225 mio. tolarjev) ni bila udejanjena.

Doseæeni poslovni odhodki so za 2,7 % oziroma 794 mio. tolarjev, manjπi od poslovnega naËrta.

Stroπki dela so niæji od naËrtovanih za 292 mio. tolarjev, in sicer zato, ker je bilo preseænim delavcem izplaËano manj
odpravnin, kakor je bilo naËrtovano, (z upoπtevanjem neudejanjene participacije na prihodkovni strani je neto
zmanjπanje teh stroπkov 108 mio. tolarjev).
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Stroπki materiala in energije so manjπi od naËrtovanih za 269 mio. tolarjev. Manjπi so predvsem stroπki pogonske
elektriËne energije, stroπki materiala in nadomestnih delov za vzdræevanje vozil pa so manjπi zaradi njihove racional-
nejπe porabe.

Stroπki storitev so preseæeni za 390 mio. tolarjev, in sicer zaradi veËjih stroπkov storitev pri vzdræevanju vozil in veËjih
stroπkov po pravilniku RIV. Slednji so nastali, ker je bilo treba po obraËunu RIV plaËevati najemnino za 114 vago-
nov za prevoz kontejnerjev in obseænega blaga in ker je bilo veË prevozov tovora v uvozu, s Ëimer se je poveËalo
πtevilo tujih vagonov na obmoËju Slovenskih æeleznic.

PriraËun stroπkov vleke in TVD je za 648 mio. tolarjev niæji od naËrta, zaradi manj opravljenih kilometrov vleke in
premika za tovorni promet ter manj opravljenih pregledov tovornih vagonov.

Ostali stroπki so preseæeni za 201 mio. tolarjev, zaradi nadomestitve neodpisane vrednosti izloËenih tovornih vago-
nov v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

»isti rezultat je boljπi od naËrtovanega, zaradi manjπega salda finanËnih prihodkov/odhodkov (obresti, uËinek pre-
nosa finanËnih naloæb) ter pozitivnega salda izrednih prihodkov.

FinanËni in izredni prihodki 3 %

Ostali træni prihodki 11 %

Transportni prihodki 83 %

Gospodarska javna sluæba 3 %

Stroπki dela 28 %

Ostali stroπki 2 %

FinanËni in izredni odhodki 3 %

Amortizacija 3 %

Stroπki materiala, energije in storitev 64 %

Struktura prihodkov - tovorni promet Struktura odhodkov - tovorni promet

mio. tolarjev

NaËrt % dos.
Tovorni promet 2003 2002 Indeks 2003 naËrta

Poslovni prihodki 28.851 26.351 109,5 29.957 96,3
- transportni prihodki 24.851 23.255 106,9 25.880 96,0

: notranji 1.700 1.577 107,8 1.810 93,9
: mednarodni 23.151 21.678 106,8 24.070 96,2

- ostali træni prihodki 3.230 2.372 136,2 3.082 104,8
: od tega prihodki RIV 1.447 1.189 121,7 1.353 106,9

- prihodki po pogodbi z AÆP 770 724 106,4 770 100,0
- participacija dræave pri str. kadrov. prestr. 0 0 225

Poslovni odhodki 1) 28.107 27.308 102,9 28.901 97,3
- stroπki dela 8.185 8.241 99,3 8.477 96,6
- stroπki materiala/energije 4.113 539 763,1 4.382 93,9
- stroπki storitev 6.206 3.454 179,7 5.816 106,7
- amortizacija 863 649 133,0 906 95,3
- uporabnina 50 50 100,0 50 100,0
- vleka 6.887 12.845 53,6 7.535 91,4
- uprava 1.300 1.145 113,5 1.433 90,7
- ostali stroπki 503 385 130,6 302 166,6

EBIT - rezultat iz poslovanja 744 (957) 1.056 70,5

Saldo finanËnih prihodkov in odhodkov (160) (863) 18,5 (770) 20,8
: od tega odhodki za obresti 2) (668) (733) 91,1 (770) 86,8

Saldo izrednih prihodkov in odhodkov 245 211 116,1 0

»isti rezultat obraËunskega obdobja 829 (1.609) 286 289,9
1) Struktura stroπkov s preteklim letom ni primerljiva zaradi sprememb v priraËunu stroπkov Vleke in TVD (vpliv prenosa osnovnih sredstev).
2) V realizaciji so samo odhodki za obresti podroËja Tovorni promet ter priraËunani del odhodkov za obresti od vleke.

2003
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Potniπki promet

Nekaj poudarkov iz poslovanja

- doseæeni rezultat iz poslovanja je bil pozitiven, Ëisti rezultat poslovnega leta pa, predvsem zaradi finanËnih od-
hodkov, negativen, izguba je znaπala 1.921 mio. tolarjev,

- πtevilo prepeljanih potnikov in opravljenih potniπkih kilometrov je za 3,8 % veËje kakor leta 2002,
- rezultat iz poslovanja je pozitiven, zaradi veËjih transportnih prihodkov in prihodkov po pogodbi z Javno agenci-

jo za æelezniπki promet, prihodkov od prodaje lokomotiv in ostalih prihodkov,
- prihodkovne postavke so bile viπje kakor leta 2002, v notranjem prometu za 1,7 % in v mednarodnem za 1,9 %,
- Ëisti rezultat se je glede na leto prej dodatno izboljπal zaradi manjπega negativnega salda finanËnih prihodkov/od-

hodkov (obresti, uËinek finanËnih naloæb) in pozitivnega salda izrednih prihodkov/odhodkov.

Obseg dela v potniπkem prometu

Leta 2003 je bil v primerjavi z letom prej obseg dela veËji pri prepeljanih potnikih in opravljenih potniπkih kilome-
trih za 3,8 %. PovpreËna pot se je v primerjavi z naËrtovano poveËala za 1,4 % in bila enaka povpreËni prevozni
poti leta 2002.

V notranjem potniπkem prometu je naËrtovano πtevilo prepeljanih potnikov in opravljenih potniπkih kilometrov
preseæeno, medtem ko v mednarodnem prometu in pri posebnih produktih naËrtovanega obsega dela ne dosega-
mo. Tako je bilo v notranjem prometu prepeljanih za 1,1 % veË potnikov in opravljenih za 3,2 % veË potniπkih ki-
lometrov, kakor je bilo naËrtovano, v primerjavi z letom prej pa je bilo prepeljanih za 4,1 % veË potnikov in oprav-
ljenih za 4,5 % veË potniπkih kilometrov. 

V mednarodnem prometu naËrt ni bil doseæen, in sicer za 6,5 % pri prepeljanih potnikih in za 3,8 % pri oprav-
ljenih potniπkih kilometrih, predvsem zaradi negativnih gibanj pri agencijskih prevozih Optima in prevozih iz Hr-
vaπke. V primerjavi z letom prej je bilo prepeljanih za 1,3 % manj potnikov, opravljenih pa je bilo enako πtevilo po-
tniπkih kilometrov.

NaËrt % dos. 
2003 2002 Indeks 2003 naËrta

©tevilo prepeljanih potnikov (000) 15.066 14.519 103,8 14.978 100,6
- notranji promet 14.152 13.593 104,1 14.000 101,1
- mednarodni promet 914 926 98,7 978 93,5

©tevilo potniπkih kilometrov (mio.) 777 749 103,7 762 102,0
- notranji promet 650 622 104,5 630 103,2
- mednarodni promet 127 127 100,0 132 96,2

PovpreËna pot (km) 51,6 51,6 100,0 50,9 101,4
- notranji promet 45,9 45,8 100,4 45,0 102,1
- mednarodni promet 139,4 137,7 101,2 135,0 103,3

2003
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Prepeljani potniki
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Mednarodni promet

Leta 2003 so bili za mednarodni promet Slovenskih æeleznic kot izvor potnikov najpomembnejπi trgi Hrvaπka, Slo-
venija, Avstrija, NemËija, Italija in pa agencijski prevozi Optima. V prispetju je v primerjavi z letom prej naraπËal tok
potnikov iz Srbije in »rne gore (54 % veË potnikov) ter ©vice (19 % veË potnikov). V odpravi iz Slovenije se je v pri-
merjavi z letom prej poveËal prevoz potnikov v Avstrijo za 12 %. Krepi se tudi tok potnikov, odpravljenih v Bosno
in Hercegovino, Jugoslavijo in Bolgarijo, prav tako se krepi odprava potnikov v »eπko Republiko.

Struktura prevoza potnikov in opravljenih potniπkih kilometrov v mednarodnem potniπkem prometu po æelezniπkih
upravah leta 2003:

Potniki Potniπki kilometri

HÆ 22 %

Drugi 11 %

JÆ 2 %

MAV 2 %

FS 5 %

OPTIMA 10 %

ÖBB 9 %

BR 4 %

SNCF 3 %

SBB 3 %

SÆ 21 %

DB 8 %

HÆ 20 %

Drugi 11 %

MAV 3 %

FS 8 %

OPTIMA 13 %

ÖBB 9 %

BR 4 %

SNCF 3 %

JÆ 2 %

SBB 3 %

SÆ 15 %

DB 9 %

Struktura potnikov

Notranji promet

V strukturi prevoza potnikov je prevladoval notranji promet, ki je sestavljal 93,0 % vseh prepeljanih potnikov in 82,8 %
vseh opravljenih potniπkih kilometrov.

V notranjem prometu sta najpomembnejπi vrsti potnikov ”mladi“ in ”odrasli“, ki sestavljata kar 73,3 % vseh po-
tnikov. NajveËji deleæ prepeljanih potnikov so ”mladi“ z abonentskimi vozovnicami, in sicer se je leta 2003 z abo-
nentskimi vozovnicami prepeljalo 34,8 % mladih. V primerjavi z letom 2002 se je zaradi uveljavitve pravilnika o su-
bvencioniranju meseËnih vozovnic za dijake, vajence in πtudente viπjih πol ta deleæ potnikov zmanjπal. Ponudba vo-
zovnic za πtudente pa je ostala nespremenjena.

PoveËal se je deleæ drugih potnikov, kamor se uvrπËajo prevozi na kamniπki progi, posebne ponudbe (posebna po-
nudba na vlaku ICS, druæinska potovanja, zakonski popusti ter vozne ugodnosti æelezniËarjev).
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Ponudba storitev v potniπkem prometu

V notranjem potniπkem prometu imajo najviπji rang vlaki InterCity Slovenija, ki so sodobni vlaki z nagibno tehniko. Za pre-
voz dnevnih migrantov, ki sestavljajo najpomembnejπo vrsto potnikov v notranjem prometu, so namenjeni lokalni vlaki. 

Vlaki EuroCity so kakovostni mednarodni vlaki evropskih æeleznic z doloËenim mednarodnim standardom storitev,
vlaki InterCity pa vozijo na veËjih razdaljah v notranjem in mednarodnem prometu. Regionalni vlaki vozijo v notra-
njem ali maloobmejnem prometu in dopolnjujejo ponudbo InterCity ter mednarodnih vlakov. Maloobmejni vlaki vo-
zijo do sosednje mejne postaje ali njej najbliæje veËje postaje in nazaj ter se na obeh straneh meje navezujejo na vla-
ke notranjega potniπkega prometa.

Na relaciji Bohinjska Bistrica-Most na SoËi-Bohinjska Bistrica vozi avtovlak za prevoz osebnih avtomobilov, kombi-
jev, poltovornjakov in avtodomov ter za prevoz koles. 

Popestritev ponudbe je ena temeljnih nalog uspeπne prodaje. Tako je v programu Slovenskih æeleznic veË tradicio-
nalnih posebnih ponudb, precej pa tudi takih, ki so prirejene posameznim aktualnim dogodkom. Posebno odme-
ven je program ≈Po Sloveniji? Z vlakom vendar!«. Dobro obiskana je bila tudi vsakoletna prireditev Pivo in cvetje v
Laπkem.

Slovenske æeleznice so posebno ponudbo omogoËile tudi ljubiteljem kolesarjenja. Slednji lahko vzamejo kolo na ne-
katere vlake InterCity, mednarodne in regionalne vlake v sluæbeno-prtljaæne vagone in v sluæbene oddelke dizelmo-
tornih ter elektromotornih potniπkih vlakov. Potniki s kolesi lahko potujejo tudi na doloËenih relacijah v mednaro-
dnem prometu.

V poletni sezoni je na doloËenih rednih vlakih organiziran prevoz potnikov do kopaliπË ob morju (Koper), vse leto
pa je mogoËe potovati do termalnih kopaliπË Laπko in Term Olimje.

Cene in tarife

Primerjava doseæenih prihodkovnih postavk leta 2003 z naËrtovanimi kaæe, da so prihodkovne postavke v notra-
njem prometu za odstotek niæje od naËrtovane viπine, medtem ko so v mednarodnem prometu veËje za 0,3 %.

Cene v notranjem potniπkem prometu, ki so pod nadzorom dræave, so se leta 2003 poveËale 1. julija za 5,1 %,
naËrtovan pa je bil dvig cen 1. junija za 9,7 %. 

Cene za mednarodni potniπki promet so doloËene v evrih, zato se med letom spreminjajo samo s spremembo
teËaja. 

Potniki v notranjem prometu imajo razliËne ugodnosti. Mladi od 12. do 26. leta starosti imajo 30 % popusta na
podlagi izkaznice SÆ-EURO<26. Otroci do 6. leta starosti potujejo brezplaËno, otroci od 6. leta do dopolnjenega 
12. leta starosti pa s 50 % popusta. Upokojencem in starejπim od 60 let ponujamo pri posamiËnih potovanjih 30
% popusta. Vsem odraslim, ki potujejo v skupini, pa omogoËamo 20 % popusta. Poseben popust 30 % pri povra-
tnih potovanjih lahko izrabijo potniki, ki potujejo ob koncu tedna. Velja za vse vrste vlakov. Po ugodni ceni, z 20 %
popusta, lahko potniki vlaka ICS kupijo karnet, v katerem je 10 vozovnic, potniki, ki potujejo v 1. razredu, pa za isto
ceno od sredine decembra 2003 dobijo karnet s trinajstimi vozovnicami - ICS plus.

Poleg navedenih pa v notranjem potniπkem prometu veljajo tudi drugi popusti, (na primer poseben popust imetni-
kov plaËilne kartice Diners Slovenskih æeleznic in Diners Cluba International, popust za novinarje). 

V mednarodnem prometu je bila 1. maja 2003 uvedena posebna cenovno ugodna ponudba Regio AS. Tako lah-
ko potniki v Gradec, Celovec in Beljak potujejo ceneje za 25 %, v obratni smeri pa kar za 40 %. Poleg tega imajo

Indeksi na naËrt 2003 Indeksi na doseæeno 2002
Vrsta prometa Obseg dela Prihodkovne Tarifni Obseg dela Prihodkovne Tarifni

(PKM) postavke prihodki 1) (PKM) postavke prihodki 1)

Potniπki promet 102,0 98,7 100,7 103,8 101,3 105,1
- notranji promet 103,2 99,0 102,2 104,5 101,7 106,4
- mednarodni promet 96,5 100,3 96,8 99,9 101,9 101,7

1) transportni prihodki brez regresov

Indeksi na naËrt 2003
Obseg dela Prihodkovne Tarifni

(PKM) postavke prihodki 1)
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potniki v mednarodnem potniπkem prometu razliËne ugodnosti, ki so odvisne od roka veljavnosti vozovnice, πtevi-
la potnikov, starosti potnika idr. (InterRail, EuroDomino, Sparpreis, CityStar).

Od 14. decembra 2003 naprej vozi na relaciji Ljubljana-Benetke-Ljubljana vlak EC Casanova 50/51. Z uvedbo no-
vega produkta - vlaka z nagibno tehniko, ki vsak dan vozi na tej relaciji, so potnikom omogoËene zelo dobre pove-
zave z drugimi mesti v Italiji in Franciji.

Potniπki vagoni

Slovenske æeleznice so imele ob koncu leta 2003 skupno 152 4-osnih klasiËnih vagonov in 13 2-osnih potniπkih va-
gonov. Od tega je 6 vagonov restavracij, 15 vagonov spalnikov, 4 leæalniki in 6 prtljaænih vagonov. V vseh sedeænih
vagonih je 8.120 sedeæev. PovpreËna starost potniπkih vagonov je 29 let.

Za potrebe voznega reda se vzdræuje 111 4-osnih in dva 2-osna klasiËna potniπka vagona. Zaradi tehniËne zastarelosti
in s tem nekonkurenËnosti na trgu, ter zaradi dotrajanosti, ki zahteva velika denarna vlaganja, drugih vagonov ne
vzdræujemo in jih bomo postopoma izloËili iz voznega parka. Leta 2003 sta bila odpisana dva 4-osna potniπka vagona.

Prihodki in odhodki ter poslovni izid

PodroËje Potniπki promet je leta 2003 ustvarilo 17.131 mio. tolarjev prihodkov in izkazalo 19.052 mio. tolarjev od-
hodkov. »isti rezultat je bil negativen, izguba je znaπala 1.921 mio. tolarjev, kar je bolje, kakor smo naËrtovali in
bolje tudi v primerjavi z letom 2002 (izguba 5.807 mio. tolarjev).

Doseæeni poslovni prihodki v viπini 16.827 mio. tolarjev presegajo naËrt za 6,5 % oziroma 1.023 mio. tolarjev.

Transportni prihodki so bili veËji od naËrtovanih za 2,0 % oziroma za 125 mio. tolarjev, od tega so bili v notranjem
potniπkem prometu veËji za 3,8 % oziroma za 175 mio. tolarjev, medtem ko so bili v mednarodnem potniπkem pro-
metu manjπi za 3,2 % oziroma za 50 mio. tolarjev. V strukturi tarifnih prihodkov znaπa deleæ notranjega prometa
74,4 %, mednarodnega pa 25,6 %.

Iz naslova prihodkov po pogodbi z Javno agencijo za æelezniπki promet za opravljanje gospodarske javne sluæbe pre-
voza potnikov v notranjem potniπkem prometu je bilo leta 2003 ustvarjenih 8.673 mio. tolarjev, tako da so bila
Ërpana vsa sredstva, ki so bila pogodbeno opredeljena.

NaËrtovana participacija dræave pri kadrovskem prestrukturiranju (77 mio. tolarjev) ni bila uresniËena.

Pomemben deleæ med ostalimi trænimi prihodki so prihodki po pravilniku RIC, ki so bili za 30 mio. tolarjev veËji od
naËrtovanih, in prevrednotovalni poslovni prihodki od prodaje vozil (4 lokomotiv serije 342 v Italijo ter prihodki od pro-
daje potniπkih vagonov, elektriËnih lokomotiv in motornikov, septembra, podjetju SÆ-Centralne delavnice, d. o. o.).
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Ostali træni prihodki 11 %

Gospodarska javna sluæba 50 %

Transportni prihodki 37 %

FinanËni in izredni prihodki 2 %

Stroπki materiala, energije in storitev 56 %

Stroπki dela 15 %

Amortizacija 10 %

FinanËni in izredni prihodki 19 %

Struktura prihodkov - potniπki promet Struktura odhodkov - potniπki promet

Doseæeni poslovni odhodki so za 168 mio. tolarjev oziroma 1,1 % manjπi od naËrtovanih.

Stroπki dela so manjπi od naËrtovanih za 117 mio. tolarjev, zaradi manjπega πtevila izplaËanih odpravnin ugotovlje-
nim preseænim delavcem, kakor je bilo naËrtovano (z upoπtevanjem neuresniËene participacije na prihodkovni stra-
ni je neto zmanjπanje teh stroπkov 87 mio. tolarjev).

Stroπki materiala in energije so manjπi od naËrtovanih za 111 mio. tolarjev, predvsem zaradi racionalnejπe porabe
nadomestnih delov in materiala za vzdræevanje vozil.

Stroπki storitev so za 80 mio. tolarjev manjπi od naËrta, predvsem zaradi manjπega obsega storitev vzdræevanja vo-
zil in internih storitev.

PriraËun stroπkov vleke in TVD je za 348 mio. tolarjev veËji od naËrtovanega, zaradi veËjega obsega priraËunanih
storitev (veË opravljenih kilometrov vleke in pregledov potniπkih garnitur).

Doseæeni pozitivni rezultat iz poslovanja v viπini 1.320 mio. tolarjev je poslabπal saldo finanËnih prihodkov in odhod-
kov, ki pa je ugodnejπi od naËrtovanega (manjπi za 351 mio. tolarjev). FinanËni odhodki so za 221 mio. tolarjev
manjπi od naËrtovanih, doseæenih pa je bilo 130 mio. tolarjev nenaËrtovanih finanËnih prihodkov.

mio. tolarjev

NaËrt % dos.
Potniπki promet 2003 2002 Indeks 2003 naËrta

Poslovni prihodki 16.827 12.118 138,9 15.804 106,5
- transportni prihodki 6.295 5.972 105,4 6.170 102,0

: notranji 4.787 4.490 106,6 4.612 103,8
: mednarodni 1.508 1.482 101,8 1.558 96,8

- ostali træni prihodki 1.859 809 229,8 884 210,3
: od tega prihodki RIC 712 722 98,6 682 104,4

- gospodarsko javna sluæba - prih. po pog. z AÆP 8.673 5.337 162,5 8.673 100,0
- participacija dræave pri str. kadrov. prestr. 0 0 77

Poslovni odhodki 1) 15.507 14.282 108,6 15.675 98,9
- stroπki dela 2.888 2.941 98,2 3.005 96,1
- stroπki materiala/energije 1.800 292 616,4 1.911 94,2
- stroπki storitev 3.422 1.457 234,9 3.502 97,7
- amortizacija 1.980 684 289,5 2.075 95,4
- vleka 4.824 8.412 57,3 4.476 107,8
- uprava 573 487 117,7 650 88,2
- ostali stroπki 20 9 222,2 56 35,7

EBIT - rezultat iz poslovanja 1.320 (2.164) 129

Saldo finanËnih prihodkov in odhodkov (3.404) (3.875) 87,8 (3.755) 90,7
: od tega odhodki za obresti 2) (3.340) (3.840) 87,0 (3.755) 88,9

Saldo izrednih prihodkov in odhodkov 163 232 70,3 0

»isti rezultat obraËunskega obdobja (1.921) (5.807) 33,1 (3.626) 53,0
1) Struktura stroπkov s preteklim letom ni primerljiva zaradi sprememb v priraËunu stroπkov Vleke in TVD (vpliv prenosa osnovnih sredstev).
2) V realizaciji so samo odhodki za obresti podroËja Potniπki promet ter priraËunani del odhodkov za obresti od vleke.

2003
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Vleka in tehniËnovagonska dejavnost

Zaradi prenosa vleËnih vozil s podroËja Vleka in TVD na podroËji Potniπki in Tovorni promet se je leta 2003 izrazito
spremenila struktura stroπkov obeh omenjenih podroËjih. Vsi stroπki, povezani s prenesenimi osnovnimi sredstvi (na
primer vzdræevanje, pogonska energija in material, amortizacija), bremenijo podroËji Potniπki in Tovorni promet ne-
posredno in ne veË po priraËunu storitev Vleke kot leta 2002. V strukturi stroπkov Vleke in TVD leta 2003 prevla-
dujejo stroπki dela (84,7 %).

Ne glede na navedene spremembe Vleka in tehniËno vagonska dejavnost zagotavlja vozila in osebje za opravljanje
prometa, tehniËno vzdræuje vozila, pripravlja elemente za izraËun stroπkov vleke, sodeluje pri dogovorih s predstav-
niki tujih æelezniπkih uprav za obmejne storitve vleke ter drugo.

Stanje vleËnih vozil

Inventarsko πtevilo vleËnih vozil ob koncu leta 2002 in 2003 ter potrebno πtevilo vozil za turnus ob spremembi vo-
znega reda: 

Za vleko in premik mora vleËna dejavnost razpolagati z dodatnimi vozili za izredne vlake oziroma vlake po naroËilu
in kot rezervo za normalno vzdræevanje in pokrivanje konic.

Leta 2003 je bilo kasiranih 7 elektriËnih lokomotiv, 9 dizelskih lokomotiv in 6 dizelmotornih garnitur. Prodali pa smo
10 elektromotornih garnitur in 9 elektriËnih lokomotiv, ki so bile kasirane æe leta 2002.

Vozni park Slovenskih æeleznic je, z izjemo elektromotornih garnitur 310/316 (Pendolino) in 312/317 (Siemens De-
siro), star in tehnoloπko zastarel:

Inventarsko stanje Po turnusu
2003 2002 2003 2002

ElektriËne lokomotive 76 83 55 58
Dizel lokomotive 83 92 52 55
Elektromotorne garniture 42 52 33 27
Dizelmotorne garniture 72 78 51 51

Skupaj 273 305 191 191

2003 2003

PovpreËna starost
Vrsta vleËnih vozil 2003 2002

ElektriËne lokomotive 32 let 31 let
Dizelske lokomotive za progo 24 let 24 let
Dizelske lokomotive za premik 32 let 30 let
Elektromotorne garniture 8 let 13 let
Dizelmotorne garniture 26 let 25 let

2003



2003 2002 Indeks
Mazalni km 000 BRTKM/ Mazalni km 000 BRTKM/ Mazalni km 000 BRTKM/

Vrsta vleËnega vozila na vozilo vleËno vozilo na vozilo vleËno vozilo na vozilo vleËno vozilo

ElektriËne lokomotive 163.236 101.225 158.235 96.047 103,2 105,4
Dizelske lokomotive 53.730 17.653 54.913 16.998 97,8 103,9
Elektromotorne garniture 172.060 21.713 188.556 25.073 91,3 86,6
Dizelmotorne garniture 81.211 6.229 80.974 6.198 100,3 100,5
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Opravljeno delo z vleËnimi vozili

Primerjava opravljenega dela, izraæenega v mazalnih kilometrih, med letoma 2003 in 2002 kaæe, da pri lokomoti-
vah in dizelmotornih garniturah ni veËjih sprememb. Pri elektromotornih garniturah pa je bil obseg dela za 8,7 %
manjπi, kar je posledica preizkusnih voæenj 10 Siemensovih elektromotornih garnitur pred vkljuËitvijo v promet.

Porabljena energija

ElektriËna energija

Poraba energije se je leta 2003 glede na leto prej poveËala za 2,4  %, opravljeno delo pa za 4,3 %. SpecifiËna po-
raba leta 2003 je bila manjπa kakor leta 2002. Razlogi so v bolj smotrnem izvajanju prometa (teæji vlaki, manj loko-
motivskih vlakov).

Dizelsko gorivo

SpecifiËna poraba je bila manjπa pri dizelskih lokomotivah, pri premiku je bila enaka kot leto prej, pri dizelmotornih
garniturah pa za 3,9 % veËja kakor leta 2002. 

Na povpreËno starost leta 2003 so vplivale kasacije najstarejπih vozil (elektromotorne garniture).

PovpreËno πtevilo izloËenih vozil na dan je izraËunano na podlagi povpreËnega πtevila vozil v inventarskem parku in
povpreËne imobilizacije. PovpreËno πtevilo izloËenih vleËnih vozil na dan je leta 2003 pri vseh vrstah vleËnih vozil
manjπe kakor leta 2002.

2003
Mazalni km 000 BRTKM/

na vozilo vleËno vozilo

PovpreËno πtevilo izloËenih 
vleËnih vozil na dan Indeks 

Vrsta vleËnega vozila 2003 20021)

ElektriËne lokomotive 24,5 31,8 77,0
Dizelske lokomotive 37,2 40,7 91,4
Elektromotorne garniture 11,2 18,5 60,5
Dizelmotorne garniture 26,0 30,4 85,5
1) Podatki so zaradi primerljivosti preraËunani po novi metodologiji, ki je bila uporabljena leta 2003.

2003

2003 2002 Indeks 

Poraba kWh 170.079.179 165.779.836 102,6
Delo v 000 BRTKM 6.522.443 6.247.751 100,1
SpecifiËna poraba v kWh/mio. BRTKM 26,08 26,53 98,3

2003

2003 2002 Indeks 

Porabljena nafta dizelskih lokomotiv v kg 6.967.008 6.773.744 102,9
Delo dizelskih lokomotiv v mio. BRTKM 970.550 934.253 103,9
SpecifiËna poraba v kg/mio. BRTKM 7,18 7,25 99,0

Porabljena nafta dizelmotornih garnitur v kg 3.379.630 3.228.172 104,5
Delo dizelmotornih garnitur v mio. BRTKM 317.667 316.114 100,5
SpecifiËna poraba v kg/mio. BRTKM 10,64 10,21 103,9

Porabljena nafta za premik v kg 1.232.175 1.294.522 95,2
Delo v km 657.310 692.997 94,9
SpecifiËna poraba v kg/km 1,87 1,87 100,0

2003  
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Obmejne storitve vleke

Slovenske æeleznice s sosednjimi æeleznicami - italijanskimi, avstrijskimi in hrvaπkimi - opravljajo na podlagi bilateral-
nih sporazumov storitve vleke na mejnih prehodih. Leta 2003 je bil saldo prihodkov in odhodkov iz tega naslova
negativen z avstrijskimi æeleznicami, zaradi nesorazmerja dolæine proge, ter z italijanskimi æeleznicami, zaradi
obraËuna elektriËne energije, ki jo prejemamo iz ENP OpËine, in visoke cene dizelske vleke Italijanskih æeleznic.

Saldo prihodkov in odhodkov je bil pozitiven s hrvaπkimi æeleznicami. Zmanjπal se je skupen obseg dela predvsem
na mejnem obmoËju SrediπËe-»akovec, kar je predvsem posledica preusmeritve nekaterih vlakov na mejni prehod
Hodoπ. Poleg tega je zelo zmanjπan obseg dela lokomotiv Hrvaπkih æeleznic na obmoËju Slovenskih æeleznic zaradi
naturalnega izravnavanja dela med upravama. 

Odhodki

Vleka in TVD je v prvih osmih mesecih poslovala kot poslovno izidna enota, po registraciji Holdinga pa deluje kot
podroËje v okviru sluæb holdinga, zato so vsi odhodki in prihodki te dejavnosti vkljuËeni v izkaz uspeha sluæb hol-
dinga. Vleka in TVD je ustvarila 12.306 mio. tolarjev odhodkov, ki so za 349 mio. tolarjev manjπi od naËrtovanih, in
so se v celoti pokrivali s prihodki, ustvarjenimi s priraËunom storitev ter priraËunom finanËnih odhodkov v dejanski
viπini podroËjema Potniπki in Tovorni promet.

Stroπki dela so niæji od naËrtovanih za 333 mio. tolarjev, zaradi manjπega πtevila izplaËanih odpravnin ugotovljenim
preseænim delavcem, kakor je bilo naËrtovano (z upoπtevanjem neudejanjene dræavne participacije je neto
zmanjπanje teh stroπkov 149 mio. tolarjev).

Stroπki storitev so niæji od naËrtovanih za 167 mio. tolarjev zaradi manjπega obsega storitev pri vzdræevanju objek-
tov.

mio. tolarjev

NaËrt % dos.
Vleka in TVD 2003 2002 Indeks 2003 naËrta

Poslovni odhodki 11.832 22.380 52,9 12.320 96,0
- stroπki dela 10.018 10.035 99,8 10.351 96,8
- stroπki materiala/energije 374 5.226 7,2 348 107,5
- stroπki storitev 959 4.012 23,9 1.126 85,2
- amortizacija 19 1.913 1,0 51 37,3

- uprava 1) 438 1.089 40,2 403 108,7
- ostali stroπki 24 105 22,9 41 58,5

1) vπtet tudi priraËun uprave v zadnjih πtirih mesecih leta 2003

2003
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Infrastruktura

Letno poroËilo 2003
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Infrastruktura

V Infrastrukturi se opravljata vzdræevanje javne æelezniπke infrastrukture in vodenje prometa, ki sta gospodarski jav-
ni sluæbi, urejeni s pogodbami z Javno agencijo za æelezniπki promet. Na podlagi pogodb se zagotavlja nemoten in
varen promet po æelezniπki infrastrukturi.

Pri doloËitvi ciljev na podroËju æelezniπke infrastrukture za leto 2003 so bili upoπtevani tehniËna raven funkcional-
ne sposobnosti prog in drugih sredstev infrastrukture, zahteve voznega reda in dejstvo, da je æelezniπko infrastruk-
turo treba vzdræevati na ravni, ki omogoËa uporabo, skladno z Zakonom o varnosti v æelezniπkem prometu in ustre-
znimi pravilniki. 

Nadaljnji razvoj vzdræevanja javne æelezniπke infrastrukture in vodenja prometa je usmerjen v dejavnosti, ki bodo
omogoËale niæanje stroπkov opravljanja teh dveh gospodarskih javnih sluæb, zagotavljale varno in urejeno infrastruk-
turo in optimalno organizacijo vodenja prometa vlakov.

INFRASTRUKTURA

Vzdræevanje infrastrukture

Cilji za leto 2003 so bili:

- zagotoviti nepretrgano in pravilno delovanje sredstev in naprav ter tako ustvariti take razmere za odvijanje pro-
meta, ki bodo vsaj na ravni æe doseæenih,

- redno strokovno nadzorovati stanje javne æelezniπke infrastrukture, skladno z zakonodajo, pravilniki in predpisi,
ter o stanju redno poroËati,

- dosledno odpravljati napake, ki sledijo iz odloËb inπpekcijskih sluæb,
- skrbeti za varen in urejen æelezniπki promet,
- zagotavljati nemoteno dobavo elektriËne energije.

Vzdræevanje prog

Na podroËju rednega vzdræevanja prog so bila sredstva porabljena predvsem za nemoteno uporabo ter redno kon-
trolo stanja prog in progovnih naprav. Izvedene so bile meritve geometrijskih parametrov tira - merilni vlak 
UFM 120, enkrat vse proge in enkrat glavne proge - in ultrazvoËni pregled tirnic na vseh progah z merilnim vlakom
UST 96. V zaËetku leta so bile tirnice strojno izbruπene z vlakom Speno. Zaradi manjπega obsega finanËnih sredstev
nekaterih del ni bilo mogoËe opraviti v celoti. Pribliæno 30 % kretnic in 20 % tirov smo smerno in viπinsko reguli-
rali, vegetacijo pa smo zatrli samo v jesenskem terminu. Za investicijsko vzdræevanje prog so bila porabljena sred-
stva v skladu z opredeljenimi cilji na podroËju javne æelezniπke infrastrukture za ohranjanje uporabnosti prog, objek-
tov in naprav ter zamenjavo dotrajanih elementov zgornjega ustroja in delno sanacijo objektov spodnjega ustroja
skladno s pravilniki, ki urejajo to podroËje. NajveËje teæave se kaæejo pri kretnicah. Æe vsa leta, od njihove zadnje
veËje zamenjave leta 1993, se poveËuje πtevilo napak zunaj toleranc. Vsakoletna sredstva ne zadoπËajo za potrebne
zamenjave, zato se stanje ne popravlja.



37

Vzdræevanje signalnovarnostnih naprav

Pri rednem vzdræevanju signalnovarnostnih naprav so bila sredstva porabljena za zagotovitev brezhibnega delova-
nja teh naprav (postajne signalnovarnostne naprave, naprave za zavarovanje nivojskih prehodov, naprave APB, na-
prave za ogrevanje kretnic, drËne naprave, telekomandne naprave) ter za popravilo in obnovo instrumentov, potre-
bnih za njihovo pravilno delovanje in vzdræevanje. Pri investicijskem vzdræevanju so bile uresniËene le postavke, na-
menjene najnujnejπemu ohranjanju vitalnosti in zanesljivosti delovanja signalnovarnostnih naprav. Iz naËrta investi-
cijskega vzdræevanja je bila delno uresniËena sanacija relejnih skupin, zamenjava AKU-baterij na napravah APB,
obnova klimatskih naprav v tehniËnih prostorih, naprav za gretje kretnic, cestnosvetlobnih zvoËnih signalov, regi-
strirnih naprav, zamenjava vodnikov za AS-naprave in obnova tirnih zavor. Prvotni naËrt investicijskega vzdræevanja
je bil bistveno zmanjπan; nujna bi bila posodobitev zastarelih napajalnih sistemov postajnih naprav in naprav za za-
varovanje nivojskih prehodov, potrebna bi bila posodobitev zavarovanja na stranskih progah (problem nabave re-
zervnih delov), nujno bi bilo treba nabaviti zadostne koliËine magnetov AS-naprav, potrebna bi bila posodobitev
kretniπkih pogonov ter obnova delov SV-naprave (kabelske omare, zaporniπki pogoni, signalne svetilke) itd. Takπno
zmanjπevanje sredstev za investicijsko vzdræevanje lahko v nekaj letih pripelje do bistvenega zmanjπanja razpoloælji-
vosti delovanja signalnovarnostnih naprav in s tem do neposrednega oviranja æelezniπkega prometa.

Vzdræevanje telekomunikacijskih naprav

Na telekomunikacijskih napravah so bili redno vzdræevani æelezniπke telefonske centrale, vodi in vodniki lokalnih
oæiËenj, prenosni sistemi, naprave za prenos podatkov, telekomunikacijske naprave za promet in pripadajoËe zgrad-
be. Na investicijskem vzdræevanju pa so bila sredstva porabljena za manjπe sanacije prostih zraËnih vodov in tras vo-
dnikov, sanacijo UKV- in RDZ-naprav in napajalnih sistemov, sanacijo terminalske opreme TK (tiskalniki, monitorji)
in tehniËnih prostorov. Zaradi majhnih razpoloæljivih sredstev, enako kot æe nekaj prejπnih let, se stanje naprav dra-
stiËno poslabπuje, in se Ëedalje pogosteje pojavljajo teæave na prometnih telefonskih vodih in teæave pri zagotavlja-
nju kakovosti in razpoloæljivosti nujno potrebnih komunikacijskih povezav. Posledica je veËje πtevilo napak in veËji
stroπki njihove odprave. Æivljenjska doba veËine naprav je preseæena, vendar ni samo starostna izrabljenost tista, ki
lahko kako napravo naredi neustrezno, temveË so to tudi povsem tehniËni vidiki, ko naprava ne podpira veË zah-
tev, ki so za doloËeno komunikacijo na æeleznici, skladno s priporoËili UIC in standardi inteoperabilnosti, zahtevane. 
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mio. tolarjev

2003 2002 Indeks 

Redno vzdræevanje 10.245 10.418 98,3
- redno vzdræevanje prog 6.167 6.102 101,1
- redno vzdræevanje SV in TK naprav 2.576 2.771 93,0
- redno vzdræevanje vozne mreæe in 

elektroenergetskih objektov 1.502 1.545 97,2

Investicijsko vzdræevanje 774 509 152,2
- investicijsko vzdræevanje prog 485 248 195,5
- investicijsko vzdræevanje SV in TK naprav 217 170 127,6
- investicijsko vzdræevanje vozne mreæe in 

elektroenergetskih objektov 72 91 78,9

Skupaj 11.019 10.927 100,8

2003

Prav tako se pojavljajo teæave pri uresniËitvi nujno potrebnih komunikacijskih povezav za vodenje prometa. 

»e se bo to πe nadaljevalo, se bo stanje na nekaterih podroËjih tako poslabπalo, da bo treba naprave izloËiti iz obra-
tovanja. To bo pomenilo manjπo kakovost storitev za uporabnike in oteæeno delo prometnega osebja.

Vzdræevanje elektroenergetskih objektov

Sredstva za vzdræevanje elektroenergetskih objektov so bila porabljena za vzdræevanje stabilnih naprav za elektriËno
vleko, naprav in napeljav jakega toka, elektronapajalnih naprav, vzdræevanje tirnih vozil in pripadajoËih zgradb. Na
investicijskem vzdræevanju pa smo v okviru dodeljenih sredstev zamenjali vozno æico in merilne garniture po veËjih
odjemnih mestih elektriËne energije.

Za redno in investicijsko vzdræevanje javne æelezniπke infrastrukture (stroπki sekcij) so Slovenske æeleznice leta 2003
porabile 11.019 mio. tolarjev.
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Obseg dela 

Prihodki in odhodki ter poslovni izid Vzdræevanja infrastrukture

UresniËitev naËrta prodaje

Sredstva po pogodbi z Javno agencijo za æelezniπki promet sestavljajo 93,5 % prihodkov in so namenjena pokriva-
nju stroπkov rednega in investicijskega vzdræevanja infrastrukturnih objektov. 

V obravnavanem obdobju so bili ustvarjeni tudi prihodki iz drugih dejavnosti, predvsem prihodki stranske dejavno-
sti (184 mio. tolarjev), prihodki interne dejavnosti (124 mio. tolarjev), prihodki iz naslova priraËunanih stroπkov 
(115 mio. tolarjev), prihodki od najemnin telefonskih in telekomunikacijskih vodov (98 mio. tolarjev) ter drugi manjπi
prihodki. 

Poslovni odhodki vzdræevanja infrastrukture so bili za 0,6 % veËji od naËrtovanih in za enak odstotek manjπi kakor
leta 2002.

V strukturi odhodkov je odpadlo na stroπke dela 54 % vseh odhodkov, stroπki materiala in storitev sestavljajo 36 %,
preostalih 10 % odhodkov pa zajemajo stroπki amortizacije (3 %), finanËni odhodki (4 %) in drugi manjπi stroπki (3 %).

Leta 2003 je Vzdræevanje infrastrukture ustvarilo 12.713 mio. tolarjev prihodkov in 13.729 mio. tolarjev odhodkov,
ustvarjena je bila izguba iz poslovanja v viπini 634 mio. tolarjev in konËna izguba v viπini 1.016 mio. tolarjev.

2003 2002
Ure Struktura Ure Struktura

©tevilo opravljenih ur 
pri vzdræevanju:

redno vzdræevanje 2.556.590 96,5 2.649.371 97,5
investicijsko vzdræevanje 43.713 1,6 17.286 0,6
druge dejavnosti 48.984 1,9 50.655 1,9

Skupaj 2.649.287 100,0 2.717.312 100,0

©tevilo opravljenih ur 
po vrstah sekcij:

sekcije za vzdræevanje prog 1.607.939 60,7 1.641.095 60,4
sekcije za vzdræevanje 
SV in TK naprav 622.681 23,5 640.490 23,6
sekcija za vzdræevanje EE 418.667 15,8 435.727 16,0

Skupaj 2.649.287 100,0 2.717.312 100,0

2003
Ure Struktura

mio. tolarjev

NaËrt % dos.
Vzdræevanje infrastrukture 2003 2002 Indeks 2003 naËrta

Gospodarska javna sluæba - 
Pogodba z AÆP

- redno vzdræevanje    10.160 9.952 102,1 10.160 100,0
- investicijsko vzdræevanje 769 399 192,7 753 102,1
- træenje JÆI, uporabnina 699 118 592,4 650 107,5

Skupaj 11.628 10.469 111,1 11.563 100,6

Prihodki iz drugih dejavnosti
- industrijski tiri 29 26 111,5 26 111,5
- nivojski prehodi 260 581 44,8 309 84,1
- interna dejavnost 124 56 221,4 137 90,5
- drugi prihodki 526 347 151,6 504 104,4

Skupaj 939 1.010 93,0 976 96,2

Skupaj 12.567 11.479 109,5 12.539 100,2

2003
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Vodenje prometa

Cilji za leto 2003 so bili:

- vodenje prometa vlakov,
- usklajevanje voznih redov prevoznikov, usklajevanje voznih redov s tujimi æelezniπkimi upravami, priprava predlo-

ga voznega reda in izvajanje potrjenega voznega reda,
- izvajanje tehnoloπkih procesov dela na prometnih mestih,
- nadzor nad izvajanjem storitev v æelezniπkem prometu, skladno z izdanimi licencami in varnostnimi spriËevali ter

po dodeljenih vlakovnih poteh. 

INFRASTRUKTURA

Prihodki in odhodki ter poslovni izid Vodenja prometa

Realizacija plana prodaje

95,1 % prihodkov sestavljajo sredstva po pogodbi z Javno agencijo za æelezniπki promet, ustvarjeni pa so bili tudi
ostali prihodki, predvsem prihodki iz naslova priraËunanih storitev Potniπkemu in Tovornemu prometu (293 mio. to-
larjev).

Poslovni odhodki so bili za 1,6 % manjπi od naËrtovanih in za 0,6 % veËji od doseæenih v letu prej.

V strukturi odhodkov je odpadlo na stroπke dela 85 % vseh odhodkov, stroπki materiala in storitev sestavljajo 13 %,
na stroπke amortizacije, finanËne odhodke in druge manjπe stroπke pa odpade 2 %.

Vodenje prometa je uresniËilo 7.092 mio. tolarjev prihodkov in 7.539 mio. tolarjev odhodkov, ustvarjena je bila iz-
guba iz poslovanja v viπini 350 mio. tolarjev in konËna izguba v viπini 447 mio. tolarjev.

mio. tolarjev

NaËrt % dos.  
Vodenje prometa 2003 2002 Indeks 2003 naËrta

Gospodarska javna sluæba - 
Pogodba z AÆP 6.750 6.814 99,1 6.750 100,0
Prihodki iz drugih dejavnosti 321 59 544,1 600 53,5

- interna dejavnost 304 6 243 125,1
- drugi prihodki 17 53 32,1 357 4,8

Skupaj 7.071 6.873 102,7 7.350 96,2

2003
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Prihodki in odhodki ter poslovni izid podroËja Infrastruktura

Prihodki gospodarskih javnih sluæb - po pogodbah z Javno agencijo za æelezniπki promet za Vzdræevanje infrastruk-
ture in Vodenje prometa (v to postavko so vπteti tudi prihodki od træenja JÆI) - so bili ustvarjeni v skladu z naËrtom,
ostali prihodki so bili veËji od naËrtovanih na stranski dejavnosti, manjπi so bili prihodki iz naslova vzdræevanja nivoj-
skih prehodov ter prihodki na projektu Rekonstrukcija Mariborske ceste v Celju, zaradi zamude del.

Stroπki dela so niæji od poslovnega naËrta za 1,8 odstotnih toËk oziroma za 260 mio. tolarjev, in sicer zaradi ne-
naËrtovanih odhodov delavcev (invalidska upokojitev, sporazumna razveljavitev pogodb o delu), manjπega πtevila iz-
plaËanih odpravnin - tehnoloπki preseæki (z upoπtevanjem nerealiziranih prihodkov je neto zmanjπanje teh stroπkov
15 mio. tolarjev). Stroπki materiala in energije so viπji od naËrtovanih za 4,1 odstotnih toËk oziroma za 63 mio. to-
larjev, predvsem zaradi odprave posledic po izrednih dogodkih ter odprave napak na objektih in napravah. Stroπki
storitev so niæji od poslovnega naËrta za 107 mio. tolarjev, kar je predvsem odraz manjπega priraËuna uprave. Osta-
li stroπki presegajo letni naËrt za 282 mio. tolarjev, zaradi odpisa neporavnanih terjatev za vzdræevanje cestnih pre-
hodov ter zaradi stroπkov nadomestila za uporabo stavbnega zemljiπËa JÆI, kar ni bilo naËrtovano.

Poslovanje obeh gospodarskih javnih sluæb Vzdræevanje infrastrukture in Vodenje prometa se odraæa v poslovnem
izidu in konËnem rezultatu podroËja Infrastruktura. 

Slabπi rezultat iz poslovanja je doseæen zaradi izpada ostalih prihodkov v viπini 280 mio. tolarjev (predvsem prihod-
ki iz naslova JÆI, ki se ustvarjajo poleg prihodkov po pogodbi z Javno agencijo za æelezniπki promet) in veËjih stroπkov
zaradi odprave posledic po izrednih dogodkih. Zaradi uËinkov negativnega salda finanËnih prihodkov in odhodkov
(-538 mio. tolarjev - nenaËrtovane obresti za dolgoroËne kredite za financiranje del vzdræevanja JÆI v viπini 314 mio.
tolarjev) se je konËni rezultat, glede na naËrtovanega, dodatno poslabπal.
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AÆP - vodenje prometa 34 %

FinanËni in izredni prihodki 1 %

AÆP - vzdræevanje infrastrukture 60 %

Ostali prihodki 5 %

Stroπki materiala, energije in storitev 28 %

Ostali stroπki 2 %

FinanËni in izredni odhodki 3 %

Amortizacija 2 %

Stroπki dela 65 %

Struktura prihodkov - infrastruktura Struktura odhodkov - infrastruktura

mio. tolarjev

2003 2002 Infrastruktura
Vzdræ. Vodenje NaËrt % dos 

Infrastruktura infra. prometa Infra. Infra. Indeks 2003 naËrta

Poslovni prihodki 12.567 7.071 19.638 18.352 107,0 20.075 97,8
- gospodarska javna sluæba 11.889 6.750 18.639 17.165 108,6 18.622 100,1

: vzdræevanje infrastrukture 11.889 0 11.889 10.351 114,9 11.872 100,1
: vodenje prometa 0 6.750 6.750 6.814 99,1 6.750 100,0

- ostali prihodki 678 321 999 1.187 84,2 1.267 78,8
- participacija dræave pri str. kadrov. prestr. 0 0 0 0 186

Poslovni odhodki 13.201 7.430 20.631 20.658 99,9 20.663 99,8
- stroπki dela 7.495 6.417 13.912 14.068 98,9 14.172 98,2
- stroπki materiala/energije 1.424 179 1.603 1.414 113,4 1.540 104,1
- stroπki storitev 3.533 806 4.339 4.211 103,0 4.446 97,6

: od tega uprava 1.036 518 1.554 1.751 88,8 1.695 91,7
- amortizacija 403 15 418 415 100,7 451 92,7
- ostali stroπki 346 13 359 550 65,3 54 664,8

EBIT - rezultat iz poslovanja (634) (359) (993) (2.306) 43,1 (588) 168,9

Saldo finanËnih prihodkov in odhodkov (453) (85) (538) (945) 56,9 (45) 1.195,6

Saldo izrednih prihodkov in odhodkov 71 (3) 68 188 36,2 0

»isti rezultat obraËunskega obdobja (1.016) (447) (1.463) (3.063) 47,8 (633) 231,1

2003
Vzdræ. Vodenje
infra. prometa Infra.
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Sluæbe Holdinga

V skladu z notranjimi poslovnimi odnosi med podroËji v okviru Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., ki upoπteva-
jo razvoj organizacije in delitveni naËrt, se v okviru sluæb za podporo celotne dejavnosti Holdinga Slovenske æelezni-
ce, d. o. o., osrednje opravljajo operativne podporne storitve strokovnih sluæb (Vodstvo, Strateπko træenje in razvoj,
Ekonomika, Nabava in investicije, Kadri in izobraæevanje, Organizacija in sploπne zadeve, informatika in sistem ka-
kovosti ter Kontroling in notranji nadzor - v nadaljevanju Uprava), storitve upravljanja nepremiËnin (NepremiËnine)
in storitve tehniËno operativnega podroËja Vleka in TVD.

SLUÆBE HOLDINGA

Uprava

Podporne storitve Uprave se zaraËunavajo glede na obseg (koliËino) storitev, ki se opravljajo za posamezno podroËje
v okviru sprejetega letnega naËrta stroπkov. Leta 2003 so bili doseæeni manjπi stroπki (s tem tudi manjπi priraËuni
podroËjem) od naËrtovanih, predvsem zaradi manjπih stroπkov vzdræevanja objektov in raËunalniπkega sistema ter
manjπe amortizacije.

NepremiËnine

PodroËje NepremiËnin deluje kot profitni center znotraj sluæb holdinga, v interno bilanco uspeha so zajeti prihodki
in odhodki stroπkovnih/prihodkovnih mest: Sluæba za nepremiËnine, PoËitniπki domovi, Stanovanja, Samski domovi
in Ostali objekti Slovenskih æeleznic.

NepremiËnine so v poslovnem letu 2003 dosegle dobiËek v viπini 373 mio. tolarjev zaradi doseæenih poslovnih pri-
hodkov, ki so bili za 282 mio. tolarjev veËji od naËrtovanih. Slednje je rezultat veËjih prihodkov od upravljanja (na-
jemnine) in prodaje nepremiËnin.

mio. tolarjev

NaËrt % dos.
Uprava 2003 2003 naËrta

Poslovni odhodki 3.953 4.303 91,9 
- stroπki dela 2.470 2.503 98,7 

: od tega kadrovsko prestrukturiranje 56 90 62,2
- stroπki materiala/energije 76 67 113,4 
- stroπki storitev 1.214 1.469 82,6 
- amortizacija 168 246 68,3 
- ostali stroπki 25 18 138,9

2003 
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Stroπki storitev podroËja Vleke in TVD, ki opravlja zelo pomemben del tehnoloπkega procesa pri prevozu blaga in
potnikov in ki je obravnavano v posebnem poglavju, bremenijo tovorni in potniπki promet na podlagi notranjih evi-
denc o stroπkih dejansko opravljenega dela. Vsi odhodki in prihodki Vleke in TVD so vkljuËeni v izkaz uspeha sluæb
Holdinga.

Sluæbe Holdinga

Skupni rezultat iz poslovanja sluæb/podroËij holdinga je pozitiven, Ëisti rezultat obraËunskega obdobja pa je negati-
ven, zaradi negativnega salda finanËnih prihodkov in odhodkov. Rezultati odvisnih podjetij v obdobju I-VIII/2003 (pre-
nos izgube na Holding) namreË poveËujejo negativni saldo finanËnih prihodkov/odhodkov uprave za 766 mio. tolar-
jev, rezultati v zadnjem Ëetrtletju 2003 pa poveËujejo finanËne prihodke posameznih podroËij - Tovorni promet, Po-
tniπki promet in Infrastruktura - (glede na prenos finanËnih naloæb po delitvenem naËrtu) v skupni viπini 616 mio. to-
larjev.

mio. tolarjev

NaËrt % dos.
NepremiËnine 2003 2003 naËrta

Poslovni prihodki 1.115 833 133,9 
- upravljanje nepremiËnin 311 265 117,4 
- prihodki od prodaje nepremiËnin 770 471 163,5 
- ostali træni prihodki 34 97 35,1 

Poslovni odhodki 817 782 104,5 
- stroπki dela 110 111 99,1 

: od tega kadrovsko prestrukturiranje 1 0
- stroπki materiala/energije 7 10 70,0 
- stroπki storitev 216 367 58,9 

: od tega priraËun stroπkov sluæb Holdinga 83 65 127,7 
- amortizacija 200 228 87,7 
- ostali stroπki 284 66 430,3 

EBIT - rezultat iz poslovanja 298 51 584,3 

Saldo finanËnih prihodkov in odhodkov 81 (9)
: od tega odhodki za obresti (8) (9) 88,9 

Saldo izrednih prihodkov in odhodkov (6) 0

»isti rezultat obraËunskega obdobja 373 42 888,1 

2003

mio. tolarjev

NaËrt % dos.
Sluæbe Holdinga 2003 2003 naËrta

Poslovni prihodki 16.711 16.988 98,4
- priraËun storitev vleke 11.714 12.011 97,5
- priraËun uprave 3.740 3.778 99,0
- ostali prihodki 1.257 1.199 104,8

Poslovni odhodki 16.412 16.937 96,9
- stroπki dela 12.598 12.965 97,2

: od tega kadrovsko prestrukturiranje 147 503 29,2
- stroπki materiala/energije 457 425 107,5
- stroπki storitev 2.638 2.897 91,1
- amortizacija 387 525 73,7
- ostali stroπki 332 125 265,6

EBIT - rezultat iz poslovanja 299 51 586,3

Saldo finanËnih prihodkov in odhodkov (685) (9)
: od tega odhodki za obresti (739) (385) 191,9

Saldo izrednih prihodkov in odhodkov (6) 0

»isti rezultat obraËunskega obdobja (392) 42

2003
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PriraËun uprave 22 %

Ostali prihodki 8 %

PriraËun storitev vleke 70 %

Stroπki materiala/energije 3 %

Stroπki storitev 16 %

Amortizacija 2 %

Ostali stroπki 2 %

Stroπki dela 77 %

Med ustvarjenimi finanËnimi odhodki je na viπino obresti vplival - na podlagi delitvenega naËrta - prenos dolgo-
roËnih kreditov za osnovna in obratna sredstva ter kratkoroËnih posojil in obveznosti v zvezi z njimi s podroËij na
Holding. Obresti so po notranjih razmerij v dejanski viπini priraËunane Potniπkemu in Tovornemu prometu, zato ne
vplivajo na Ëisti rezultat sluæb Holdinga.

Struktura prihodkov sluæb Holdinga Struktura odhodkov sluæb Holdinga
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Materialno poslovanje

Center za nabavo nabavlja, skladiπËi in distribuira material, rezervne dele in drobni inventar (MRD) za potrebe Hol-
dinga Slovenske æeleznice. Njegova glavna naloga je uporabnike pravoËasno oskrbeti s kakovostnim in cenovno
ugodnim materialom, rezervnimi deli in drobnim inventarjem.

Skladno s spremembami notranje organiziranosti Holdinga Slovenske æeleznice, so bile v zaËetku leta 2003, s sta-
njem 1. januar 2003, razmejene zaloge MRD po posameznih podroËjih, v skladu z razmejitvijo osnovnih sredstev.
Hkrati so se zaËeli novi MRD nabavljati loËeno po posameznih podroËjih.

MATERIALNO POSLOVANJE

Nabava 

Novi MRD so se nabavljali osrednje za potrebe Holdinga Slovenske æeleznice. Poslovanje je potekalo z 268 dobavi-
telji, pripravljenih in udejanjenih je bilo 25 javnih naroËil za vrednost naroËila nad 10 mio. tolarjev in 136 javnih na-
roËil za male vrednosti. 

Prodaja 

V okviru Holdinga Slovenske æeleznice je bilo preko Centra za nabavo prodanih izloËenih osnovnih sredstev in ne-
potrebnega MRD v vrednosti 867 mio. tolarjev, za javno æelezniπko infrastrukturo v upravljanju pa je bilo leta 2003
prodanih za 46 mio. tolarjev nepotrebnega MRD.

Udejanjena nabava po podroËjih

Vleka in TVD 11,1 %

Vzdræevanje infrastrukture 31,2 %

Vodenje prometa 2,7 %

Uprava 0,1 %

Tovorni promet 32,3 %

Potniπki promet 22,6 %
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Center za nabavo je imel za odvoz oziroma uniËenje sekundarnih surovin leta 2003 sklenjene letne pogodbe s πti-
rimi kupci. Za prodajo odpisanih osnovnih sredstev in MRD pa je imel sklenjeno enoletno pogodbo in veË posame-
znih pogodb na podlagi predhodnih ponudb.

Udejanjena prodaja osnovnih sredstev in nepotrebnega MRD

Vzdræevanje infrastrukture 0,3 %

Potniπki promet 17,6 %

Uprava 0,3 %

Tovorni promet 80,7 %

Vleka in TVD 1,1 %

Zaloge

Zaloge MRD v lasti Holdinga Slovenske æeleznice se vodijo v skladiπËih organizacijskih enot in odvisnih druæb. Uprav-
ljalec oziroma skrbnik celotnih zalog Holdinga Slovenske æeleznice je Center za nabavo, ki skrbi in upravlja tudi za-
loge MRD javne æelezniπke infrastrukture. 

V lasti Holdinga Slovenske æeleznice je bilo ob koncu leta 2003 16.804 aktivnih vrst materiala. 

Tovorni promet 35 %

Vzdræevanje infrastrukture 26 %

Vleka in TVD 7 %

Vodenje prometa 1 %

Potniπki promet 31 %

Deleæ aktivnih vrst materiala po podroËjih

Po metodi ABC kot naËinu razvrπËanja MRD po vrednosti v skupni zalogi zajema razred A 70 % vrednosti zalog, ki
jih je v povpreËju sestavljalo 6 % aktivnih vrst MRD. VeËidel, 80 % zalog, sestavljajo nadomestni deli, predvsem v
tovornem in potniπkem prometu. 

Vrednost zalog MRD, last Holdinga Slovenske æeleznice, se je konec leta 2003 v primerjavi z zaËetkom leta 2003
zmanjπala za 138 mio. tolarjev oziroma za 4,3 %. Glede na preteklo leto je bil vrednostni obseg prejema MRD na
zalogo veËji za 8,6 % oziroma za 253 mio. tolarjev, vrednost izdaje je bila veËja za 3,3 % oziroma za 108 mio. to-
larjev. Za 9,2 % se je poveËal skupni koeficient obraËanja zalog MRD, ki znaπa 1,1.
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Letno gibanje zalog po podroËjih

Struktura zalog MRD 31. 12. 2003

Tovorni promet 39 %

Vzdræevanje infrastrukture 24 %

Vleka in TVD 3 %

Potniπki promet 34 %

Leta 2004 se bo nadaljevalo zmanjπanje stroπkov materialnega poslovanja tako v matiËnem podjetju kot v sedanjih
povezanih druæbah, predvsem z organizacijo nabave po produktnih skupinah, centralizacijo nabave v skupini ter iz-
boljπanje in posodobitev notranje logistike.
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Tovorni promet Potniπki promet Vzdræev. infra.

MeseËno gibanje zalog po podroËjih z najveËjim deleæem zalog

mio. tolarjev 

Vrednost Vrednost
zaloga zalog

1. 1. 2003 Prejem Izdaja 31. 12. 2003

Tovorni promet 1.371 1.304 1.516 1.159
Potniπki promet 1.033 716 701 1.048
Vleka in TVD 112 261 281 92
Vzdræevanje infrastrukture 661 853 771 743
Vodenje prometa 15 71 74 12
Uprava 0 3 3 0

Holding Slovenske æeleznice 3.192 3.208 3.346 3.054

JÆI 87 57 54 90

Vrednost
zalog

31. 12. 2003
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Zaposleni

Kadrovska gibanja

Na Slovenskih æeleznicah je bilo 31. decembra 2003 zaposlenih 8.402 delavcev, kar je 392 delavcev manj kakor 
31. decembra 2002. Doseæeno zmanjπanje je delno rezultat doslednega omejevanja novih zaposlitev in uresniËitve
programa reπevanja preseænih delavcev iz leta 2002, katerega uËinki so bili vidni æe 1. januarja 2003, ko je bilo na
Slovenskih æeleznicah zaposlenih 8.574 delavcev.

ZAPOSLENI

©tevilo zaposlenih po podroËjih in upravnih sluæbah na dan 31. decembra je bilo naslednje:

©tevilo zaposlenih se je leta 2003 zmanjπalo praktiËno v vseh delih sistema.

Zaposlovanje in prenehanje delovnega razmerja

Leta 2003 je bilo delovno razmerje sklenjeno z 22 delavci (desetimi iz mirovanja, dvema iz odvisnih druæb, petimi
πtipendisti - pripravniki, enim delavcem po sklepu sodiπËa, enim svetovalcem uprave in tremi izvrπnimi direktorji).

Delovno razmerje je prenehalo 415 delavcem.

Prenehanja po vzrokih razreπitve:

PodroËje 2003 2002 Indeks

Tovorni promet 1.991 2.089 95,3
Potniπki promet 716 747 95,8
Infrastruktura 3.318 3.467 95,7
NepremiËnine 22 22 100,0
Vleka in TVD 1.926 2.016 95,5
Upravne sluæbe 429 453 94,7

Skupaj 8.402 8.794 95,5

2003

Vzrok razreπitve ©tevilo delavcev

Starostna upokojitev 117
Invalidska upokojitev 13
PredËasna upokojitev 1
Smrt 19
Odpoved podjetja - disciplinski ukrep 3
Po programu reπevanja preseænih delavcev - 21. 08. 2002 230
Prehodi v odvisne druæbe 3
Mirovanje delovnega razmerja 7
Sporazumno prenehanje 22

Skupaj 415

©tevilo delavcev
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Prenehanja delovnega razmerja (razen prehodov v ÆIP - prezaposlili so se le trije delavci) so se gibala v okviru veË-
letnega povpreËja in priËakovanj.

Starostna struktura zaposlenih

PovpreËna starost zaposlenih je bila 31. decembra 2003 41,8 let in je bila v primerjavi z 31. decembrom 2002 viπja
za 0,4 leta.

Zaposleni po stopnji strokovne usposobljenosti

Primerjava zaposlenih po stopnji strokovne usposobljenosti z letom 2002 kaæe, da se je zmanjπalo πtevilo zaposle-
nih z II. in IV. stopnjo strokovnosti ter poveËalo πtevilo delavcev s VII. in VIII. stopnjo strokovnosti. To gibanje je opa-
zno æe veË let in je odraz izobraæevanja ob delu æe zaposlenih delavcev, predvsem na viπjih in visoko strokovnih πolah
in fakultetah. ©e vedno pa glede na veljavno sistemizacijo obËutno primanjkuje delavcev s VII. stopnjo izobrazbe. 

2003 2002
Starost Moπki Æenske Moπki Æenske

do 25 let 141 9 199 12
26-40 let 2.983 520 3.281 574
41-50 let 2.951 487 2.887 512
51-55 let 850 142 870 127
56-60 let 282 8 293 8
nad 60 let 29 - 30 1

Skupaj 7.236 1.166 7.560 1.234

2003
Moπki Æenske

2003 2002
Stopnja strokovne ©tevilo ©tevilo
usposobljenosti delavcev % delavcev %

I. 144 1,7 152 1,7
II. 1.367 16,3 1.474 16,8
III. 110 1,3 106 1,2
IV. 2.295 27,3 2.466 28,0
V. 3.713 44,2 3.820 43,4
VI. 416 5,0 447 5,1
VII. 337 4,0 314 3,6
VIII. 16 0,2 13 0,1
IX. 4 0,0 2 0,0

Skupaj 8.402 100,0 8.794 100,0

2003
©tevilo

delavcev %
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Kadrovska politika

V prvem polletju leta 2003 smo sprejeli Program kadrovskega prestrukturiranja Slovenskih æeleznic, d. d. Program
je izdelan na podlagi sprejetih Strokovnih izhodiπË z ukrepi Vlade Republike Slovenije za poslovno in s tem poveza-
no kadrovsko sanacijo in izhodiπËi za oblikovanje koncernskega sistema æelezniπkih druæb pred preoblikovanjem jav-
nega podjetja Slovenske æeleznice, d. d. Na vladi Republike Slovenije potrjeni program je bil tudi podlaga za spre-
jem Zakona o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., s katerim se bodo tudi delno zagotavljala po-
trebna denarna sredstva za kadrovsko prestrukturiranje. Bistvo navedenega programa je postopno zmanjπevanje
πtevila zaposlenih v koncernu ter postopna uskladitev kadrovske strukture druæbe na naËin, da se odpravi izobraz-
beni primanjkljaj glede na zahtevnost delovnih procesov. 

©tipendiranje

Slovenske æeleznice so leta 2003 πtipendirale 44 πtudentov in dijakov, leto prej 46. Od tega je bilo 29 πtipendij za
univerzitetni πtudijski program, 8 za visokoπolski strokovni πtudijski program, 6 za srednjo πolo in ena πtipendija za
osnovno πolo. Kadrovske πtipendije pokrivajo predvsem deficitarne poklice, in to preteæno univerzitetni πtudij (grad-
beniπtvo ter raËunalniπtvo in informatika), socialne πtipendije pa prejemajo otroci delavcev, ki so se smrtno pone-
sreËili pri delu.

Leta 2003 smo zaposlili pet πtipendistov, in sicer enega z univerzitetno izobrazbo ter πtiri s VII. stopnjo strokovne
izobrazbe.

Toæbeni postopki v zvezi s pravicami in obveznostmi 
iz delovnega razmerja

Leta 2003 je bilo pravnomoËno konËanih 17 delovnih sporov, pred sodiπËi pa jih je πe 46.
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Stroπki izobraæevanja in usposabljanja so leta 2003 znaπali 15,9 mio. tolarjev.

Izobraæevanje ob delu

©tevilo delavcev, ki so se 31. decembra 2003 izobraæevali ob delu in so imeli s Slovenskimi æeleznicami urejen po-
godbeni odnos po stopnjah in smereh izobraæevanja:

Leta 2003 je bilo v izobraæevanje ob delu s pogodbo s Slovenskimi æeleznicami vkljuËenih 63 delavcev; v tem Ëasu
je izobraæevanje uspeπno konËalo 21 delavcev: 2 na V. stopnji, 5 na VI. stopnji, 10 na VII./VS, 3 na VII./UN stopnji
in 1 na VIII. stopnji.

©tevilo delavcev, ki se izobraæujejo ob delu s pogodbo s Slovenskimi æeleznicami, se je v primerjavi s preteklimi leti
precej zmanjπalo. NaËrtovanega πtevila delavcev, ki naj bi se izobraæevali ob delu leta 2003 za pridobitev formalne
izobrazbe, nismo dosegli, ker je druæba v postopku statusnega preoblikovanja in bo treba razvoj kadrov, vkljuËno z
izobraæevanjem ob delu, vkljuËiti v celovit proces kadrovskega prestrukturiranja druæbe glede na nove (redefinira-
ne) potrebe. 

Izobraæevanje

Izobraæevanje in usposabljanje je leta 2003 potekalo na naslednjih podroËjih:

©tevilo
Vrste usposabljanja in izobraæevanja udeleæencev

Strokovno usposabljanje delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju æelezniπkega prometa 248
Strokovno usposabljanje delavcev, ki posredno sodelujejo pri opravljanju æelezniπkega prometa 26
Usposabljanje delavcev po zahtevanih predpisih 282
Redno izobraæevanje delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju æelezniπkega prometa 4.727
RaËunalniπko izobraæevanje 12
Jezikovno izobraæevanje 4
Sploπno izobraæevanje 126

Skupaj 5.425

Stopnja
Smer V. VI. VII./VS VII./UN VIII. IX. Specializacija Skupaj

Elektro 3 2 4 1 10
Ekonomska 1 9 1 1 12
Gradbena 6 4 10
Prometna 1 12 5 1 1 20
Strojna 2 2 4
VPD in poæarno varstvo 1 1
Drugo (FDV, FOV, PF) 3 1 1 5
Revizija (SIR) 1 1

Skupaj 7 13 30 8 3 1 1 63

Skupaj

©tevilo
udeleæencev
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Produktivnost

Produktivnost dela, izraæena v tisoË reduciranih kilometrih na zaposlenega, je bila leta 2003 za 11,5 % boljπa ka-
kor leta 2002 in najboljπa v zadnjih tridesetih letih. Na to sta vplivala tako manjπe πtevilo zaposlenih, kot tudi veËji
obseg dela.

V zadnjih letih je bila produktivnost naslednja:

PlaËe in drugi stroπki dela

Predpisi, ki so urejali uresniËevanje plaËne politike

UresniËevanje plaËne politike je temeljilo na doloËilih Kolektivne pogodbe za dejavnost æelezniπkega prometa (URO
πtev. 5/2000 - preËiπËeno besedilo in 7/2000) in tarifne priloge, ki se je uporabljala od 1. aprila 2002 do 31. marca
2003 (Ur. list RS, πt. 75/2002) in je bila nato podaljπana πe za eno leto, ker nobena izmed pogodbenih strank ni pre-
dlagala sprememb ali dopolnitev za leto 2003.

Poleg navedenega so se kot instrumenti plaËne politike upoπtevali tudi Zakon o izvajanju dogovora o politiki plaË
za obdobje 2002-2004 (Ur. list RS πt. 59/02), Zakon o viπini povraËil stroπkov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov (Ur. list RS, πt. 87/97 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. list
RS, πt. 5/96 s spremembami in dopolnitvami) in Pogodba o oblikovanju pokojninskega naËrta prostovoljnega doda-
tnega pokojninskega zavarovanja (URO 6/2002).

Gibanje izhodiπËne plaËe

Gibanje izhodiπËne plaËe za prvi tarifni razred in koliËnik 1,00 leta 2003:

Produktivnost
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1999 2000 2001 2002 2003

Potniπki kilometri (mio. PKM) 623 705 715 749 777
Netotonski kilometri (mio. NTKM) 2.784 2.857 2.837 3.078 3.274
Reducirani kilometri (mio. RKM= PKM+NTKM) 3.407 3.562 3.552 3.827 4.051
PovpreËno πtevilo zaposlenih 9.037 9.015 9.050 8.939 8.487

Produktivnost (000 RKM/zaposlenega) 377,0 395,1 392,5 428,1 477,3

Bazni indeks (1999=100) 100,0 104,8 104,1 113,6 126,6
Veriæni indeks 104,8 99,3 109,1 111,5

2003

tolarjev

Obdobje IzhodiπËna plaËa 

I-VII/2003 68.964
VIII-XI/2003 71.171
XII/2003 71.883

IzhodiπËna plaËa
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PovpreËna izhodiπËna plaËa je leta 2003 znaπala 69.943 tolarjev in je bila za 5,8 % viπja od povpreËne leta 2002,
ki je znaπala 66.135 tolarjev. Na podlagi zakona se je izhodiπËna plaËa 1. avgusta 2003 poveËala za 3,2 % (Ur. list
RS, πt. 72/2003), 1. decembra 2003 pa za 1,0 % (Ur. list RS πt. 124/2003).

Deleæ stroπkov dela v celotnih stroπkih poslovanja

Stroπki dela leta 2003 in primerjava z letom 2002 ter deleæ stroπkov dela v stroπkih poslovanja:

Skupni obseg bruto plaË in nadomestil se je leta 2003 v primerjavi z letom 2002 nominalno zmanjπal za desetino
odstotka. »e upoπtevamo rast izhodiπËne plaËe, pa je manjπi za 5,6 % zaradi manjπega πtevila zaposlenih.

Stroπki dodatnih pokojninskih zavarovanj - prispevek za beneficirano delovno dobo, prispevek za obvezno dodatno
pokojninsko zavarovanje, premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje - so se v primerjavi z letom
2002 poveËali za 0,7 %. Prispevki za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje so se poveËali za 5,3 %, premije
za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za 0,8 %.

Drugi stroπki dela so bili glede na leto 2002 niæji za 12,9 %, predvsem zaradi manjπih obraËunanih odpravnin pre-
seænim delavcem. Leta 2002 so bile obraËunane odpravnine preseænim delavcem v viπini 1.354 mio. tolarjev, leta
2003 pa v viπini 579 mio. tolarjev.

Primerjava bruto in neto plaËe

PovpreËna bruto in neto plaËa na Slovenskih æeleznicah:

Ob upoπtevanju rasti cen æivljenjskih potrebπËin kot merila inflacije, ki je na letni ravni znaπala 5,6 %, so se bruto
plaËe na Slovenskih æeleznicah realno zmanjπale za 0,1 %, neto plaËe pa so realno veËje za 0,3 %. 

Pregled povpreËnih bruto plaË po tarifnih razredih:

V povpreËno plaËo VII. tarifnega razreda niso vπtete plaËe po individualnih pogodbah o zaposlitvi.

mio. tolarjev

Zap. 
πtev. Opis stroπka 2003 2002 Indeks

1. PlaËe in nadomestila 26.859 26.899 99,9
2. Stroπki socialnih zavarovanj 5.411 5.372 100,7

2.1. Stroπki dodatnih pokojninskih zavarovanj 1.032 1.024 100,8
2.2. Drugi stroπki socialnih zavarovanj 4.379 4.348 100,7

3. Drugi stroπki dela 5.312 6.099 87,1
4. Stroπki dela skupaj (1-3) 37.582 38.370 97,9
5. Stroπki iz poslovanja 64.564 63.997 100,9
6. Deleæ stroπkov dela v stroπkih poslovanja (4:5) 58,2 60,0 97,0

2003

tolarjev

2003 2002 Indeks

Bruto plaËa 269.406 255.245 105,5
Neto plaËa 174.075 164.453 105,9

2003

tolarjev

Tarifni PovpreËne bruto plaËe 
razred 2003 2002 Indeks

I. 151.284 144.516 104,7
II. 158.037 148.359 106,5
III. 227.931 217.148 105,0
IV. 231.206 221.048 104,6
V. 298.688 284.373 105,0
VI. 305.246 289.569 105,4
VII. 392.420 370.786 105,8

2003
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Primerjava povpreËne plaËe na Slovenskih æeleznicah s povpreËnimi plaËami vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji:

Razmerje med povpreËno bruto oziroma neto plaËo na Slovenskih æeleznicah in v Republiki Sloveniji se je leta 2003
zmanjπalo za 2,0 odstotne toËke pri bruto plaËi, oziroma 1,8 odstotne toËke pri neto plaËi. 

Primerjava povpreËne plaËe na Slovenskih æeleznicah s povpreËnimi plaËami vseh zaposlenih v dejavnosti Promet,
skladiπËenje, zveze (zadnji objavljeni statistiËni podatek je za obdobje I-X/2003):

V obdobju I-X/2003 je bilo razmerje povpreËnih bruto in neto plaË na Slovenskih æeleznicah in v dejavnosti prome-
ta, skladiπËenja in zvez skoraj enako kot leta 2002. 

Nagrajevanje

Kot nagrade opredeljujemo tri oblike izplaËevanja prejemkov zaposlenim, in sicer:

1. IzplaËane enkratne nagrade 
Skupna viπina enkratnih nagrad, izplaËanih leta 2003, je znaπala 39,5 mio. tolarjev, leta 2002 pa 62,1 mio. to-
larjev (indeks 2003:2002 je 63,7). Nagrade so bile izplaËane delavcem za prepreËitev nastanka materialne πko-
de ali nesreËe v æelezniπkem prometu, predavateljem za predavanja in za delo na projektih. Stroπek nagrad je bil
leta 2003 bistveno manjπi kakor leta 2002, ker je bila 1. maja 2002 ukinjena provizija sprevodnikom za prodajo
vozovnic na vlaku.

2. Napredovanje
Leta 2003 je napredovalo za en plaËilni razred 1.261 delavcev, za kar jim je bilo izplaËanih 107,5 mio. tolarjev.

3. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Na podlagi pogodbe o oblikovanju pokojninskega naËrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
sklenjene med Slovenskimi æeleznicami in reprezentativnimi sindikati, so Slovenske æeleznice leta 2003 plaËale za
zaposlene del premij, in sicer 325,6 mio. tolarjev za povpreËno 6.676 delavcev, leta 2002 pa 323,0 mio. tolarjev
za povpreËno 6.716 zaposlenih.

tolarjev

Slovenske æeleznice Republika Slovenija Indeks
2003 2002 2003 2002 SÆ/RS 2003 SÆ/RS 2002

Bruto plaËa 269.406 255.245 253.200 235.436 106,4 108,4
Neto plaËa 174.075 164.453 159.072 147.946 109,4 111,2

2003 2003

tolarjev

Slovenske æeleznice Republika Slovenija Indeks
I-X/2003 2002 I-X/2003 2002 SÆ/PR I-X/03 SÆ/PR 2002

Bruto plaËa 267.517 255.245 264.054 251.515 101,3 101,5
Neto plaËa 172.989 164.453 166.911 158.579 103,6 103,7

I-X/2003 I-X/2003
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Leta 2003 se je v primerjavi z letom 2002:
- deleæ rednega dela relativno poveËal za 1,9 %,
- deleæ nadurnega dela poveËal za 2,6 %,
- deleæ odsotnosti z dela zmanjπal za 6,2 %, predvsem zaradi manjπega πtevila ur nadomestil za dan praznika, izre-

dne plaËane odsotnosti in aktivnega oddiha ter izobraæevanja in izpopolnjevanja.

Bolniπki staleæ

Na ravni holdinga je leta 2003 bolniπki staleæ znaπal 4,6 % vseh obraËunanih ur in je bil za 4,1 % manjπi kakor le-
ta 2002. Za eno uro oziroma za odstotek pa se je poveËalo povpreËno πtevilo ur bolniπkega staleæa na delavca, kar
pomeni, da se je πtevilo ur bolniπkega staleæa zmanjπalo manj kot povpreËno πtevilo zaposlenih.

©tevilo ur bolniπkega staleæa po podroËjih:

Izraba delovnega Ëasa in odsotnosti z dela

Struktura izrabe delovnega Ëasa in odsotnosti z dela na Slovenskih æeleznicah:

2003 2002
Opis ur ©tevilo ur Deleæ v % ©tevilo ur Deleæ v %

Fond ur na delavca 2.088 2.088

Skupaj obraËunane ure 17.717.032 100,0 18.689.633 100,0
Ure rednega dela 13.713.704 77,4 14.193.190 75,9
Ure nadurnega dela 75.320 0,4 77.460 0,4
Ure odsotnosti z dela: 3.928.008 22,2 4.418.983 23,6

- letni dopust 2.176.876 12,3 2.361.800 12,6
- praznik 647.216 3,6 817.276 4,4
- bolniπka 832.041 4,7 867.627 4,6

do 30 dni 525.791 3,0 547.894 2,9
nad 30 dni 306.250 1,7 319.733 1,7

- drugo 271.875 1,5 372.280 2,0

2003
©tevilo ur Deleæ v %

PodroËje 2003 2002 Indeks

Potniπki promet, Tovorni promet, Vleka in TVD 457.599 477.933 95,7
Infrastruktura 333.686 346.790 96,2
Uprava 40.756 42.904 95,0

Skupaj πtevilo ur bolniπkega staleæa 832.041 867.627 95,9
©tevilo ur bolniπkega staleæa do 30 dni 
v breme SÆ 525.791 547.894 96,0
©tevilo ur nad 30 dni v breme ZZZS 306.250 319.733 95,8

PovpreËno πt. ur bolniπkega staleæa na delavca 98 97 101,0

2003
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Leta 2003 je bilo razvrπËenih v kategorije invalidnosti 9 invalidov, in sicer 3 invalidi II. in 6 III. kategorije. Invalidnost
je nastala v 8 primerih zaradi bolezni, v 1 primeru pa zaradi poπkodbe zunaj dela. Glede na dokaj veliko πtevilo za-
poslenih invalidov je ustrezno zaposlovanje invalidov iz leta v leto teæje. Eden od vzrokov je tudi zelo nizka izobraz-
bena raven, saj je 34,2 % invalidov nekvalificiranih in polkvalificiranih.

PoËitniπke zmogljivosti

V poËitniπkih zmogljivostih, last Slovenskih æeleznic, je leta 2003 letovalo 7.199 delavcev in njihovih druæinskih Ëla-
nov, leto prej 7.461. Vseh prenoËitev je bilo 62.222, leto prej 64.386.

Problematika invalidov

Konec leta 2003 je bilo na Slovenskih æeleznicah zaposlenih 535 invalidov, in sicer v Potniπkem in Tovornem prome-
tu ter Vleki in TVD 319, v Infrastrukturi 200 in v Upravi 16, kar je 6,3 % vseh zaposlenih. V primerjavi z letom 2002
se je πtevilo invalidov zmanjπalo za 3,6 % .

©tevilo invalidov:

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil za leto 2003 izplaËan v skladu s tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi za dejavnost æele-
zniπkega prometa v viπini 137.212 tolarjev bruto na delavca (8.519 delavcem), delavcem, katerih bruto plaËa za pol-
ni delovni Ëas za maj 2003 ni presegala 126.828 tolarjev bruto, pa v viπini 143.467 tolarjev bruto (66 delavcem). 

PodroËje zdravstvenih in socialnih zadev

Preventivno zdravstveno varstvo

Preventivno zdravstveno varstvo izvaja za delavce Holdinga Slovenske æeleznice, Æelezniπki zdravstveni dom Ljublja-
na. Sedanja organiziranost zdravstva v okviru æeleznice omogoËa æelezniËarjem kompleksno zdravstveno varstvo, ki
se izvaja v enajstih obratnih, devetih specialistiËnih in dveh zobnih ambulantah. V teh ambulantah so zdravstvene
oskrbe deleæni tako aktivni delavci kot upokojenci.

Opravljeni preventivni zdravstveni pregledi leta 2003:

Vrsta pregleda 2003 2002 Indeks

Redni preventivni periodiËni zdravstveni pregledi 5.172 4.945 104,5
Izredni zdravstveni pregledi 292 445 65,6
Cepljenje proti klopnemu meningitisu 526 175 300,6

Skupaj 5.990 5.565 107,6

2003

PodroËje 2003 2002 Indeks

Potniπki promet, Tovorni promet, Vleka in TVD 319 319 100,0
Infrastruktura 200 218 91,7
Uprava 16 18 88,9

Skupaj 535 555 96,4

2003
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Investicijska vlaganja 

Letno poroËilo 2003
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Investicijska vlaganja 

Investicije leta 2003 so bile zaradi visoke izgube leta 2002 in prezadolæenosti praktiËno ustavljene, uresniËene so bi-
le veËidel obveznosti iz naslova investicij iz preteklih let.

INVESTICIJSKA VLAGANJA 

Holding Slovenske æeleznice

Investicijske naloæbe so bile v Poslovnem naËrtu za leto 2003 naËrtovane v viπini 2.200 mio. tolarjev, skupaj z obve-
znostmi iz preteklih let pa 3.721 mio. tolarjev. Doseæene so bile v viπini 1.934 mio. tolarjev oziroma 52,0-odstotno,
od tega so bile uresniËene investicije v Tovornem prometu v viπini 366,1 mio. tolarjev (18,9 % od celotne ure-
sniËitve), v Potniπkem prometu v viπini 1.296,5 mio. tolarjev (67,0 % od celotne uresniËitve), v Vleki in TVD v viπini
9 mio. tolarjev (0,5 % od celotne uresniËitve), v Infrastrukturi v skupni viπini 138,4 mio. tolarjev (7,2 % od celotne
uresniËitve), v Upravi Holdinga Slovenske æeleznice so bile doseæene v viπini 103,0 mio. tolarjev (5,3 % od celotne
uresniËitve), ter v podroËju NepremiËnin v viπini 21,1 mio. tolarjev (1,1 % od celotne uresniËitve).

Viri financiranja so bili zagotovljeni s prodajo nepremiËnin v viπini 239,6 mio. tolarjev, z æe odobrenimi krediti v viπini
1.623,5 mio. tolarjev in z novimi dobaviteljskimi krediti v viπini 70,8 mio. tolarjev.

mio. tolarjev

NaËrt % dos. 
Investicijske naloæbe 2003 2002 Indeks 2003 naËrta

A. Obveznosti iz preteklih let 1.494 646 231,3 1.511 98,9
B. Investicije leta 2003 440 6.777 6,5 2.210 19,9
1. Nabava novih voznih sredstev 3 5.803 0,1 13 23,1
2. Vzdræevanje voznih sredstev 50 724 6,9 938 5,3
3. Predelave in izboljπave 133 0 409 32,5
4. Oprema, mehanizacija in objekti 178 141 126,2 652 27,3
5. Informatika 29 106 27,3 105 27,6
6. PoËitniπki domovi 13 2 650,0 0
7. Stanovanja v lasti druæbe 0 0 38
8. FinanËne naloæbe 34 1 55 61,8

Skupaj 1.934 7.423 26,1 3.721 52,0

2003
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Tovorni promet

A. Prenos obveznosti iz preteklih let 304,7 mio. tolarjev
B. Investicije leta 2003 61,4 mio. tolarjev

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane 96,7 %. DokonËano je bilo: popravilo dveh elektriËnih lokomotiv vr-
ste 362 in dveh dizelskih lokomotiv vrste 644 ter popravilo podvozja dizelske lokomotive 644.

Na petih elektriËnih lokomotivah vrste 363 so bile vgrajene klimatske naprave v vozniπke kabine in na treh dizelskih
lokomotivah vrste 664 radijsko dispeËerske naprave.

Nabavljena je bila tudi raËunalniπka oprema, oprema za predstavniπtvo Slovenskih æeleznic na Dunaju, aparati UKV
in druga oprema.

Potniπki promet

A. Prenos obveznosti iz preteklih let 1.157,9 mio. tolarjev
B. Investicije leta 2003 138,4 mio. tolarjev

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane skoraj v celoti, najveËji del se nanaπa na zadræano plaËilo za elektro-
motorne garniture Siemens vrste 312/317 (915,4 mio. tolarjev).

DokonËana so bila popravila dveh elektriËnih lokomotiv vrste 342, popravilo z rekonstrukcijo dizelske motorne gar-
niture vrste 813/814, dizelske motorne garniture vrste 711, predelava dizelske motorne garniture vrste 713/715 iz
podvrste 000 v 100 in vgradnja novih vhodnih vrat na petih dizelskih motornih garniturah vrste 713/715. 

Nabavljena je bila tudi raËunalniπka oprema, aparati UKV in druga oprema.

Vleka in TVD

B. Investicije leta 2003 9,0 mio. tolarjev

Nabavljena je bila raËunalniπka in druga oprema. 

Infrastruktura

A. Prenos obveznosti iz preteklih let 0,4 mio. tolarjev
B. Investicije leta 2003 138,0 mio. tolarjev
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Obveznosti iz preteklih let so bile praktiËno poravnane (merilna in druga oprema, pisarniπka oprema prometne dvo-
rane in oprema za izboljπanje delovnih razmer).

Investicije leta 2003 se nanaπajo na nabavo mehanizacije za vzdræevanje prog (tirna privijalka, stroj za bruπenje, dvi-
galka 7 t in 5 t, odsekovalec varov, tirna merila, razbijala kladiva, stroji za vrtanje, rezanje tirnic, utirjevalni most, hi-
dravliËna dvigalka, klinasti sneæni plug, kosilna glava, podbijalka æelezniπkih tirov Plasser in merilne opreme.

Uprava Holdinga Slovenske æeleznice

A. Prenos obveznosti iz preteklih let 26,1 mio. tolarjev
B. Investicije leta 2003 76,8 mio. tolarjev

Obveznosti iz leta 2002 za nabavljeno opremo in raËunalnike ter cestno mehanizacijo in avtomobile ter informati-
ko (vzdræevanje sistema SAP) so bile leta 2003 v celoti poravnane.

Nabavljenih je bilo 72 licenc Microsoft Office Professional, 250 delovnih postaj - operacijski sistem Windows, Pro, Offi-
ce Pro in Core cal client licence (Atlantis) in programski paket Aktive Directory za nadzor uporabnikov elektronske poπte.

Nabavljena je bila tudi nova oprema (raËunalniki, tiskalniki, streæniki, telefoni, mobilni telefoni, vitrina za muzej, po-
hiπtvo, snemalna naprava in druga oprema). 

Kupili smo tudi 10.204 lotov delnic Ferπpeda (finanËne naloæbe).

PodroËje NepremiËnin 

A. Prenos obveznosti iz preteklih let 5,0 mio. tolarjev
B. Investicije leta 2003 16,1 mio. tolarjev

Obveznosti iz preteklih let za poËitniπke domove na Hrvaπkem so bile v celoti poravnane.

NajveË sredstev je bilo porabljenih za obnovo poËitniπkih domov, drugo pa se nanaπa na izdelavo πtudije idejno pro-
gramske razporeditve prostorov in opreme v objektu Digital gallery ob Vilharjevi cesti v Ljubljani.
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Varnost in urejenost prometa
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Varnost in urejenost prometa

Varnost in urejenost v æelezniπkem prometu se ocenjujeta s πtevilom izrednih dogodkov in motenj ter njihovih po-
sledic v primerjavi s preteklim obdobjem.

VARNOST IN UREJENOST PROMETA

Kazalci varnosti leta 2003 so ugodni, so pribliæno enaki kot leto prej, ki je bilo najvarnejπe v zadnjem petletnem ob-
dobju. V primerjavi z letom prej se je πtevilo izrednih dogodkov poveËalo s 132 na 137, kar je za πest manj, kot je
petletno povpreËje. ©tevilo izrednih dogodkov, za katere je odgovorna æeleznica, se je poveËalo z 61 na 63, πtevilo
dogodkov, za katere æeleznica ni odgovorna pa z 71 na 74.

Tudi primerjava izrednih dogodkov z upoπtevanjem obsega dela, merjenega z vlakovnimi kilometri, pokaæe enako
sliko kot v letu prej.

Urejenost prometa leta 2003, ki je ocenjena s πtevilom motenj v primerjavi z letom prej, se je poslabπala. ©tevilo motenj
se je poveËalo za 334 ali 29,9 % - s 1.115 na 1.449 -, po odgovornosti æeleznice se je poveËalo za 309 ali 46,4 % - s
666 na 975 - in zaradi odgovornosti drugih za 25 ali 5,6 % - s 449 na 474.

V izrednih dogodkih se je smrtno ponesreËilo 14 oseb (enako kot leta 2002), 29 je bilo poπkodovanih (4 manj kot
leta 2002). Po odgovornosti æeleznice ni bilo mrtvih, poπkodovane pa so bile 3 osebe, za mrtve in poπkodovane ose-
be so bili odgovorni drugi.

Za smrtne primere in telesne poπkodbe so najveËkrat odgovorni ljudje sami, ker ne upoπtevajo cestnoprometnih
predpisov na nivojskih prehodih - 6 mrtvih in 7 poπkodovanih -, hodijo po progi ali Ëez njo, kjer je to prepovedano
- 7 mrtvih in 8 poπkodovanih -, ne spoπtujejo pravilnika o notranjem redu na æeleznici - 10 poπkodovanih -, skaËejo
ali padejo iz vozeËega vlaka -1 mrtev in 4 poπkodovani.
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Ocenjena materialna πkoda - 1.963,5 mio. tolarjev - kot posledica izrednih dogodkov in motenj je veËja kakor leto
prej za 491,5 mio. tolarjev ali 33,4 %, od tega je po odgovornosti æeleznice veËja za 471,9 mio. tolarjev ali 47,3 %,
po odgovornosti zunaj æeleznice pa je veËja za 36,5 mio. tolarjev ali za 11,6 %. 

Po odgovornosti æeleznice so najveËjo πkodo povzroËili naslednji izredni dogodki:
- iztirjenje vlaka med postajama DivaËa in Gornje LeæeËe 2. marca 2003 (1.042 mio. tolarjev),
- iztirjenje vlaka na postaji Slovenska Bistrica 23. decembra 2003 (499 mio. tolarjev),
- iztirjenje pri premiku na postaji Ljubljana Zalog 18. junija 2003 (30,1 mio. tolarjev).

Po odgovornosti zunaj æeleznice pa:
- iztirjenje vlaka med postajama Zidani Most in Hrastnik po naletu na tovorni avtomobil 18. februarja 2003 

(79,2 mio. tolarjev),
- iztirjenje vlaka med postajama Ruπe in Ruta, ko je vlak navozil na plaz po neurju 28. julija 2003 

(68,9 mio. tolarjev).

Urejenost prometa ocenjujemo tudi s kakovostjo opravljenih storitev, z obsegom zamud ter stanjem urejenosti vla-
kov in postaj. Tu izstopa Ëas prekinjenega æelezniπkega prometa v trajanju 7.123 minut, kar je za 1.213 minut veË
kakor v letu prej. Ocenjena urejenost vlakov, ugotovljena na podlagi vzorËenja iz opravljenih kontrol, je bila 97,3 %
(poslabπanje za 0,2 %) in urejenost postaj 88,1 % (izboljπanje za 2,1 %).

Ocena stanja varnosti za leto 2003 je ugodna, ker se πtevilo izrednih dogodkov ni bistveno poveËalo (preteklo leto
je bilo najboljπe v zadnjih 30 letih). Prav tako je dobro, da se ni poveËalo πtevilo mrtvih in poπkodovanih oseb. Boljπi
so tudi kazalci glede urejenosti vlakov in postaj.
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»as prekinitev prometa je v primerjavi z letom prej daljπi za 20,5 %, tudi nastala πkoda je veËja, in sicer po obeh vr-
stah odgovornosti. PoveËalo se je tudi πtevilo motenj, kar je predvsem posledica premajhnega vlaganja v vzdræeva-
nje objektov, naprav, vozil in opreme. 

Stanje varnosti leta 2003 ocenjujemo kljub temu kot zadovoljivo in v okviru predvidenih tveganj.



6969 Letno poroËilo 2003

Raziskave in razvoj 



70

Raziskave in razvoj

Raziskovalni projekti

Slovenske æeleznice so leta 2003 z Ministrstvom za πolstvo, znanost in πport nadaljevale s sofinanciranjem dveh apli-
kativno raziskovalnih projektov. Za oba je bilo s pogodbo doloËeno razmerje sofinanciranja 75 : 25 (Ministrstvo :
Slovenske æeleznice) za slovenski del pogodbene vrednosti.

Projekt Upravljanje in vzdræevanje fonda æelezniπkih tovornih vagonov bo opredelil izhodiπËa, s katerimi se bo omo-
goËilo izboljπanje tehnologije æelezniπkega tovornega prevoza in konkurenËnosti. Z inteligentno programsko opre-
mo bo mogoË virtualni dostop do vagonov v mejah pokritosti z ustreznimi signali. Programska oprema bo omo-
goËala spremljanje in napovedovanje Ëasov prispetja in pregled Ëasov vzdræevanja glede na stanje vagonov. Projekt
je vkljuËen tudi v 5. okvirni program in se sofinancira tudi s sredstvi Evropske unije. Po pogodbi je predvideno, da
bo projekt konËan leta 2004.

Projekt Postopki za izraËun dinamike voænje in interaktivno sestavo voznega reda obsega izdelavo postopkov in al-
goritmov za izraËun dinamike voænje na podlagi intervalov zaporedne odprave. Model bo upoπteval vplive prome-
tne ureditve, konstrukcijske znaËilnosti in opremljenosti proge. Projekt vkljuËuje tudi opredelitev novih metod
izraËuna prevozne in propustne moËi proge. KonËan je bil skladno s pogodbo leta 2003.

Tretji aplikativno raziskovalni projekt Eureka 2457 EW-Land Bridge Koper-Nürnberg sofinancirajo Slovenske æelezni-
ce, Luka Koper in Ministrstvo za gospodarstvo. Na nemπki strani projekt sofinancirata Luka Nürnberg in nemπka
dræava. Projekt je vkljuËen tudi v okvir programa Eureka Evropske unije. KonËan bo leta 2004.

RAZISKAVE IN RAZVOJ

Razvojni projekti

Strateπki naËrt Nova smer za obdobje 2003-2010 opredeljuje strateπke projekte kot podporo strategiji in kljuËnim
ciljem ter kot gonilo sprememb in izboljπav v sistemu Slovenskih æeleznic. Na podlagi izhodiπË, ki so opredeljena v
navedenem naËrtu, so se v zaËetku leta 2003 zaËele priprave osnov projektnega vodenja in projektne dokumenta-
cije. Sprejet je bil organizacijski predpis in priroËnik o projektnem vodenju, imenovani skrbniki in vodje projektov ter
projektne skupine, ustanovljena projektna pisarna, sestavljen projektni svet, vzpostavljen intranetni portal ter izve-
deno usposabljanje za udeleæence projektnega vodenja.
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Na podlagi pripravljene projektne dokumentacije za zaËetek uresniËevanja projektov in po obravnavi na prvi seji pro-
jektnega sveta, se je zaËela uresniËevati prva skupina projektov, in sicer maja (Træna ofenziva na V. in X. vseevrops-
kem koridorju, Interoperabilnost - tovorni promet v regiji, PoveËanje kakovosti storitev v potniπkem prometu, Novi
produkti potniπkega prometa, Nadzorni center vodenja in upravljanja prometa ter elektroenergetike, Poenostavitev
organizacijske strukture Slovenskih æeleznic in prenova delovnih procesov, vkljuËno organizacijskih pravilnikov, stan-
dardov in sistema kakovosti, Kadrovska reorganizacija in racionalizacija, Uvedba sodobnega kontrolinga, vkljuËno
upravljalnega raËunovodstva), druga skupina pa julija (Razvoj infrastrukture - minimiranje izrednih dogodkov ter in-
tegrirano vzdræevanje, Racionalizacija nepremiËnin in nepremiËninski projekti v funkciji æelezniπke dejavnosti 2003,
Modernizacija parka vleËnih in vleËenih vozil in racionalizacija vzdræevanja le-teh, Prenova izobraæevalnega sistema,
Nadgradnja notranjega komuniciranja in odnosov z javnostmi). 

Delo na projektih je organizirano z obstojeËimi kadrovskimi in drugimi viri, ki doloËen del Ëasa sodelujejo v proce-
sih dela in doloËen del v projektih. S tem je doseæena primerna kombinacija stroπkov in rezultatov, ki se neposre-
dno prenaπajo v prakso. V projektnih skupinah sodeluje okrog 170 Ëlanov.
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Projektni svet je obravnaval potek projektov in poroËila vodij projektov. Projekti veËidel sledijo zastavljenim termin-
skim naËrtom in ciljem, v posameznih primerih se prilagajajo novonastalim situacijam.

Trije projekti (SP-3 LogistiËni center Moste, SP-14 Informatizacija Slovenskih æeleznic ter SP-17 Poslovna preobraz-
ba povezanih podjetij) se leta 2003 formalno πe niso zaËeli, vendar so se priprave æe zaËele.

Skupni projekt Mesta Ljubljana in Slovenskih æeleznic je Potniπki center Ljubljana. Projekt teËe æe nekaj let, julija
2003 pa je bil na pobudo Slovenskih æeleznic intenziviran z dopolnjenimi cilji, vsebino in imenovanjem nove projek-
tne skupine. Novi cilji projekta so celostna urbanistiËna ureditev lokacije æelezniπke postaje, poveËanje πtevila potni-
kov, zgraditev poslovnih objektov s privlaËnimi progami. Izvedena sta bila javna razpisa za javno naroËilo malih vre-
dnosti za pridobitev ponudb za izdelavo predinvesticijske πtudije - Potniπki center Ljubljana in za izdelavo strokov-
nih podlag za lokacijski naËrt za Potniπki center Ljubljana - prestavitev garaænih tirov in Ërpalk za opremo dizelmo-
tornih garnitur. Projekt - PCL/Prestavitev garaænih tirov je bil dokonËan skladno s pogodbo leta 2003. Predinvesti-
cijska zasnova bo dokonËana leta 2004.

Leta 2004 bo delo na projektih usmerjeno v:

- konËevanje posameznih podprojektov in projektov ter prenos njihovih rezultatov v izvedbo,
- zaËetek novih, æe opredeljenih projektov,
- prilagajanje projektov novim zahtevam in moænostim,
- nadaljnji razvoj projektnega vodenja.

V okviru razvojnih projektov so leta 2003 Slovenske æeleznice sofinancirale in sodelovale πe pri naslednjih projektih:

- razvojni projekt Mestni in primestni promet v ljubljanski regiji je bil leta 2003 dokonËan in sklepno poroËilo po-
sredovano obema sofinancerjema, Slovenskim æeleznicam in mestni obËini Ljubljana,

- v okviru razvojnih projektov Uvedba sistema ETCS, Uvedba sistema GSM-R in Daljinsko vodenje stabilnih naprav
vozne mreæe so Slovenske æeleznice nadaljevale svoje delo s sodelovanjem v Steering Committeeju (dva Ëlana), ki
bo konËano leta 2004.

RAZISKAVE IN RAZVOJ
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Sistem vodenja kakovosti

Leta 2003 smo prenovili sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2000 in opravili recer-
tifikacijo. Politiko kakovosti in cilje kakovosti smo uresniËili skladno z moænostmi in napredkom poslovanja Sloven-
skih æeleznic. Leta 2003 smo nadaljevali z uresniËevanjem zastavljenih nalog in dosegli rezultate, ki so predstavlje-
ni v nadaljevanju.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Cilj Doseæeno leta 2003

Leta 2003 so bile izvedene:

- Notranje presoje v poslovnih enotah, upravnih podroËjih, centrih,
πtabnih sluæbah in sekcijah, ki so ugotovile 56 neskladnosti. Od-
pravljenih je 49 neskladnosti, ostale pa se πe odpravljajo.

- Zunanja kontrolna presoja BVQI, ki je podala 32 pripomb in pre-
dlogov, in recertifikacijska presoja sistema vodenja kakovosti, ki je
podala 22 pripomb in predlogov. VeËinoma so bile upoπtevane in
izvedene.

Sprejet je bil nov Poslovnik kakovosti in PriroËnik kakovosti, skladno
z zahtevami novega standarda ISO 9001:2000.

UresniËevanje ciljev kakovosti:

Izobraæevanje zaposlenih o ciljih in postopkih dela ter preventivnih
in korektivnih ukrepih

Izobraæevanje po zahtevah predpisov je bilo opravljeno v skladu z
naËrtom in predpisi, vkljuËenih je bilo 5.283 delavcev. 

V funkcionalno izobraæevanje je bilo vkljuËenih 142 delavcev, v πtu-
dij ob delu in iz dela pa 63.

Razvoj sistema kakovosti po standardih skupine 
ISO 9000
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Spremljanje kakovosti na opredeljenih kontrolnih mestih Opravljenih je bilo 1.020.266 opazovanj in pri tem ugotovljenih
0,045 neskladnosti na opazovanje. Podatki za pretekla leta so:

©tevilo neskladnosti se je minimalno poveËalo, kar je predvsem po-
sledica prizadevanj za boljπi zajem podatkov o kakovosti v organiza-
cijskih enotah. 

2000 2001 2002 2003
Izredni dogodki 67 76 61 63
Motnje 626 622 666 975

2000 2001 2002 2003
Potniπki promet 77,08 77,57 - 78,74
Tovorni promet - 88 86 90

2000 2001 2002 2003
©t. napak na opazovanje 0,050 0,042 0,043 0,045

Obdræati gibanje izboljπanja varnosti prometa ©tevilo izrednih dogodkov in motenj, za katere je odgovorna æele-
znica, je bilo naslednje:

Leta 2003 so bili izredni dogodki v okviru podatkov preteklega pe-
tletnega povpreËja, so pa viπji kakor leto prej. Naraslo je πtevilo mo-
tenj, kar je posledica zastarelosti sredstev in obsega vzdræevanja. 

DoseËi, da bodo uporabniki ocenili 85 % storitev z oceno dobro (3)
in veË (storitve se ocenjujejo z ocenami od 1-5). 

V preteklih letih so bile doseæene naslednje ocene, ki izhajajo iz an-
ket uporabnikov naπih storitev (odstotek ocen dobro in veË):

Ocena v potniπkem prometu ni na ravni zastavljenih 85 %, kljub te-
mu pa se je v primerjavi s preteklimi leti izboljπala, kar prikazujejo
tudi viπje povpreËne ocene posameznih elementov kakovosti. 

V tovornem prometu je bil zastavljeni cilj doseæen.

Cilj Doseæeno leta 2003
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2000 2001 2002 2003
Pritiæbe in pripombe 420 748 746 759
Pohvale 37 44 54 64

Zmanjπati πtevilo reklamacij in pritoæb uporabnikov storitev Stanje na podroËju reklamacij in pritoæb je bilo naslednje:

Potniπki promet

©tevilo pritoæb se je zviπalo za 1,7 %, hkrati pa se je poveËalo tudi
πtevilo pohval, in sicer za 18,5 %. V skupnem πtevilu pritoæb so
vkljuËene tudi pripombe in predlogi ter pritoæbe, ki se ne nanaπajo
samo na storitve potniπkega prometa (npr. stanje objektov JÆI, ki jih
uporablja potniπki promet). To je eden od kljuËnih razlogov za po-
veËano πtevilo pritoæb v tem obdobju.

Tovorni promet

V tovornem prometu so se vsi kazalniki kakovosti na podlagi izve-
denih korektivnih ukrepov izboljπali.

2000 2001 2002 2003
Pritoæbe in pripombe 27 34 40 22
Zapisniki o dejanskem stanju 4.436 4.920 3.776 3.013
Reklamacije (πtevilo na 
obraËunane poπiljke v %) 3,56 4,60 3,40 2,80
Reklamacije (vrednost 1,34 1,53 1,15 0,90
bremepisov na viπino 
realizacije v %)
Odπkodninski zahtevki (πtevilo) 407 587 613 585
Odπkodninski zahtevki 3,56 4,60 3,40 2,80
(vrednost na viπino transp. 
prihodkov v %) 3,56 4,60 3,40 2,80

Cilj Doseæeno leta 2003
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Sistem ravnanja z okoljem

Leta 2003 smo v okviru sistema ravnanja z okoljem uresniËevali okoljsko politiko in zastavljene okoljske cilje.

Smeri delovanja: 
- izvajanje ukrepov Okoljske politike Slovenskih æeleznic v praksi in priprava ustreznih ukrepov za obvladovanje po-

membnih okoljskih vidikov na Slovenskih æeleznicah,
- obvladovanje zakonskih in drugih zahtev s podroËja varstva okolja, ki so v povezavi z tehnoloπkimi procesi v po-

djetju,
- izvajanje notranjih presoj in sodelovanje pri izvedbi zunanjih presoj, ugotavljanje nepravilnosti in prizadevanje za

nenehno izboljπevanje ravnanja z okoljem v podjetju.
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Cilj Doseæeno leta 2003

Izvajanje naËrtovanih presoj. 

Namen notranjih presoj je bil zagotoviti skladnost s predpisi in po-
veËati uËinkovitost delovanja z doloËitvijo ciljev in opredelitvijo pro-
gramov ravnanja z okoljem.

Namen zunanjih presoj je zagotavljanje skladnosti s standardom
ISO 14001 in poveËanje uËinkovitosti delovanja.

Izvajanje ukrepov iz okoljske politike in ustrezno obvladovanje po-
membnih okoljskih vidikov na ravni poslovnih enot in sekcij.

- izdelava Operativnih programov za odstranitev opreme in na-
prav, ki vsebujejo PCB v skladu z zahtevami predpisov,

- evidentiranje in prijava πibko vezanega azbesta v voznih sredstvih
na Agencijo RS za okolje,

- evidentiranje in prijava klimatskih naprav, ki vsebujejo veË kakor
tri kilograme ozonu πkodljivih snovi, na Agencijo RS za okolje,

- varno ravnanje z nevarnimi odpadki, v skladu z okoljskimi zahte-
vami, in doloËitev kriterijev za notranje obvladovanje odpadkov
ter izdelavo ustreznih evidenc znotraj podjetja,

- dogovor s komunalnim podjetjem Snaga Ljubljana o ureditvi treh
ekoloπkih toËk za loËeno zbiranje odpadkov (papir, steklo in od-
padna embalaæa) na πirπem obmoËju æelezniπke potniπke postaje
Ljubljana. V manjπem obsegu so takπne ekoloπke toËke tudi na
drugih postajah,

- odstranjevanje neuporabnih in odpisanih tovornih vagonov in
drugih æelezniπkih voznih sredstev - kasacija.

Spremljanje in uresniËevanje okoljske zakonodaje, ki ureja ravnanje
z okoljem v vseh organizacijskih enotah, kjer se izvaja dejavnost po-
djetja. 

- uskladitev petnajstih izvrπilnih predpisov o varstvu okolja s te-
hnoloπkimi procesi, ki so povezani z obvladovanjem okoljskih vi-
dikov v organizacijskih enotah,

- obveznosti, povezane z zakonskimi zahtevami v zvezi s hrupom
na javni æelezniπki infrastrukturi, so prenesene na Javno agencijo
za æelezniπki promet.

Organizacija, spl. zad..., Nabava 2 3 1
Vodenje prometa 4 4 4
Vzdræevanje infrastrukture 12 13 10
Potniπki promet 2 1 1
Tovorni promet 5 8 8
Vleka in TVD 5 17 12
Skupaj 30 46 36
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Odpravljenih je bilo 78 % ugotovljenih neskladnosti, 22 % neskla-
dnosti pa se πe odpravlja.

Zunanja kontrolna presoja BVQI je ugotovila 3 neskladnosti in 
13 observacij. Vse neskladnosti in observacije so odpravljene.
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Odvisna podjetja 

ObvladujoËe podjetje Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., je ustanovitelj naslednjih odvisnih podjetij:

- Centralnih delavnic Ljubljana,
- Prometnega instituta Ljubljana,
- Æelezniπkega invalidskega podjetja Ljubljana,
- Æelezniπkega zdravstvenega doma Ljubljana,
- Æelezniπkega gradbenega podjetja Ljubljana,
- Æelezniπke tiskarne Ljubljana.

Deleæ obvladujoËega podjetja v kapitalu navedenih odvisnih podjetij je 100 %, razen v Æelezniπki tiskarni, kjer je
60,31 %, in v Æelezniπkem gradbenem podjetju, kjer je 79,82 %.

Kratka predstavitev in prikaz poslovanja odvisnih podjetij leta 2003: 

SÆ-Centralne delavnice, d. o. o., Ljubljana 
Dejavnost:

- vzdræevanje vseh vrst æelezniπkih in drugih tirnih vozil, 
- predelave æelezniπkih vozil,
- sodelovanje pri novogradnji æelezniπkih vozil,
- opravljanje storitev s kovinsko predelovalnega podroËja.

Leta 2003 je druæba izkazala dobiËek v viπini 3 mio. tolarjev, od tega znaπa dobiËek iz poslovanja 98 mio. tolarjev.
Opravljenih je bilo 1.547.537 delovnih ur, kar sestavlja 94,4 % naËrta za leto 2003, za potrebe Slovenskih æeleznic
pa je bilo opravljenih 2.245 kontrolnih pregledov vleËnih vozil vseh serij, πtevilo rednih popravil vleËnih vozil je gle-
de na doseæeno leta 2002 veËje za 6,3 %. Opravljenih je bilo tudi 50 investicijskih popravil potniπkih in muzejskih
vagonov, kar sestavlja 80,6 % doseæenega leta 2002. Pri tovornih vagonih pa je bilo opravljenih 341 investicijskih
popravil, kar je za 42,1 % veË kakor leto prej. Produktivnost dela, izraæena v πtevilu prodanih ur na zaposlenega,
znaπa 1.398 prodanih ur na zaposlenega.

Med odhodki so najveËji deleæ stroπki dela. Skupno πtevilo zaposlenih se je leta 2003 zmanjπalo za 32 delavcev in
tako doseglo πtevilo 1.098.

Cilj Centralnih delavnic je postati tehnoloπko razvita, træno usmerjena in stroπkovno uËinkovita druæba. Temeljno vo-
dilo pri poslovanju druæbe je kakovost, zanesljivost, hitrost, konkurenËnost in odzivnost pri opravljanju osnovnih de-
javnosti vzdræevanja vseh vrst æelezniπkih vozil, predelavi æelezniπkih vozil in novogradnji ter drugih storitvah s ko-
vinsko predelovalnega podroËja.

mio. tolarjev

2003 2002

Poslovni prihodki 6.730 5.193
EBIT - rezultat iz poslovanja 98 (1.010)
KonËni rezultat 3 (1.109)
Kapital 4.663 4.660

©tevilo zaposlenih 1.098 1.130

2003
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Prometni institut, d. o. o., Ljubljana 

Dejavnost:

- raziskovalna dejavnost na podroËju ekonomike transporta, prometnega naËrtovanja in træenja,
- raziskave in razvoj na podroËjih tehnologije æelezniπkega prometa in infrastrukture,
- izdelava predinvesticijskih in investicijskih programov na podroËju prometa,
- izdelovanje raznih prometnih πtudij za razliËne naroËnike,
- raËunalniπka podpora projektom in razvoj programske opreme.

Druæba Prometni institut je v skladu s priËakovanji, zastavljenimi v poslovnemu naËrtu, in kljub nekaterim teæavam
pri pridobivanju posla v drugem polletju, uspeπno sklenila poslovno leto 2003.

Leta 2003 je druæba ustvarila 192 mio. tolarjev prihodkov in 178 mio. tolarjev odhodkov, izkazan je Ëisti dobiËek v
viπini 11 mio. tolarjev. Poslovni odhodki sestavljajo 98,9 % vseh odhodkov, najveËji deleæ pa so stroπki dela. »isti
prihodki od prodaje storitev sestavljajo 98,9 % vseh prihodkov in so v primerjavi s preteklim letom niæji za 11,6 %.
NajveËji del Ëistega prihodka od prodaje storitev sestavlja prodaja storitev Javni agenciji za æelezniπki promet 
(47,2 %). Deleæ prodaje storitev Holdingu Slovenske æeleznice, pa znaπa 4,6 %, kar je posledica manjπega pov-
praπevanja po storitvah ter ustanovitev Javne agencije za æelezniπki promet. 

Leta 2004 bo druæba skuπala pridobiti veË nalog tako pri Slovenskih æeleznicah kot pri drugih naroËnikih doma in v
tujini. Za kakovostno opravljanje nalog in za zagotavljanje kritiËne mase raziskovalcev naËrtuje druæba tudi kadrov-
sko okrepitev. 

SÆ-Æelezniπko invalidsko podjetje, d. o. o., Ljubljana

Dejavnost:

- varovanje in vzdræevanje objektov in naprav,
- fotokopiranje in pisarniπke storitve,
- pranje in πivanje perila,
- invalidske delavnice, 
- vzdræevanje objektov in naprav,
- upravljanje in vzdræevanje poËitniπkih zmogljivosti,
- vzdræevanje cestnih vozil v mehaniËni delavnici,
- vzdræevanje okolice æelezniπkih postaj,
- ËiπËenje zunanjih in notranjih povrπin ter mobilnih sredstev Holdinga Slovenskih æeleznic.

mio. tolarjev

2003 2002

Poslovni prihodki 190 215
EBIT - rezultat iz poslovanja 14 5
KonËni rezultat 11 10
Kapital 102 91

©tevilo zaposlenih 14 14

mio. tolarjev

2003 2002

Poslovni prihodki 2.368 2.301
EBIT - rezultat iz poslovanja (502) (478)
KonËni rezultat 0 0
Kapital 29 29

©tevilo zaposlenih 730 798

Æelezniπko invalidsko podjetje je leta 2003 poslovalo brez izgube, z izravnanimi prihodki in odhodki, medtem ko iz-
gubo iz rednega delovanja v viπini 502 mio. tolarjev pokriva dobiËek zunaj rednega delovanja. V skladu z letnim
naËrtom in na podlagi doloËil 41. Ëlena Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb je druæba odpravi-
la v korist izrednih prihodkov 449 mio. tolarjev dolgoroËnih rezervacij na odstopljena sredstva Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za pokrivanje stroπkov poslovanja, ki

2003

2003
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SÆ-Æelezniπko gradbeno podjetje, d. d., Ljubljana 

Dejavnost:

- novogradnje, obnova in vzdræevanje spodnjega in zgornjega ustroja æelezniπkih prog,
- obnova industrijskih tirov ter drugih objektov æelezniπke infrastrukture,
- nizke gradnje, storitve z gradbenimi stroji in cestnimi ter æelezniπkimi transportnimi sredstvi,
- projektiranje in tehniËno sodelovanje.

so namenjeni razπiritvi dejavnosti pri usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, nabavi strojev in orodij, potre-
bnih za opravljanje dejavnosti, izboljπanju tehnoloπkega procesa in organizacije dela ter izboljπanju varstva pri delu.

Leta 2003 se je πtevilo zaposlenih zmanjπalo za 68 delavcev, kar je posledica zmanjπanja naroËil in s tem ukinjanja
delovnih mest, kar pa podjetje reπuje z izboljπanjem organizacije dela ter s ponudbo novih storitev Slovenskim æele-
znicam in drugim uporabnikom.

Leta 2004 si bo druæba prizadevala poveËati rentabilnost poslovanja z uËinkovitejπo zaposlitvijo delavcev, predvsem
invalidov, in ustvariti spodbudno okolje, ki bo vsem delavcem, predvsem pa invalidom, omogoËalo polno udeleæbo
v delu in razvoju invalidskega podjetja.

SÆ-Æelezniπki zdravstveni dom Ljubljana

Dejavnost:

- prepreËevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni in poπkodb ter rehabilitacija v osnovnem in specialistiËnem zdrav-
stvenem varstvu,

- izvajanje zdravstvenega varstva zaposlenih v zvezi z obremenitvami in πkodljivostmi njihovega delovnega mesta,
- organizacija, izvajanje in kontrola prve pomoËi.

mio. tolarjev

2003 2002

Poslovni prihodki 980 938
EBIT - rezultat iz poslovanja (49) (37)
KonËni rezultat (25) (5)
Kapital 605 630

©tevilo zaposlenih 95 94

Leta 2003 je Æelezniπki zdravstveni dom ustvaril 1.004 mio. tolarjev prihodkov in 1.029 mio. tolarjev odhodkov, iz-
kazana je bila izguba v viπini 25 mio. tolarjev. 

»isti prihodki od prodaje storitev sestavljajo 97,5 % vseh prihodkov. NajveËji del prihodka od prodaje storitev ob-
sega prodaja storitev Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (46,6 %), deleæ prodaje storitev podjetjem v okvi-
ru Holdinga Slovenskih æeleznic, pa znaπa 33,0 %. V strukturi odhodkov je odpadlo na stroπke dela 72,5 % vseh
odhodkov, stroπki storitev sestavljajo 14,2 %, 13,3 % pa zajemajo stroπki amortizacije, materiala ter drugi manjπi
stroπki.

Glede na dejavnost, ki jo opravlja Æelezniπki zdravstveni dom, je poslanstvo v prepreËevanju, odkrivanju in zdravlje-
nju bolezni ter ohranjanju, vzdræevanju in vraËanju zdravja vsem, ki to potrebujejo. Poglavitni cilj za dosego tega po-
slanstva je opravljanje kakovostnih zdravstvenih storitev v skladu z veljavno zdravstveno doktrino, kar pa bo treba
ohranjati oziroma izboljπati z doseganjem veËjega zaupanja in zadovoljstva pacientov, z doseganjem priËakovanj in
zadovoljstva ustanovitelja - Holdinga Slovenske æeleznice, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter drugih.

mio. tolarjev

2003 2002

Poslovni prihodki 3.599 2.833
EBIT - rezultat iz poslovanja 77 (197)
KonËni rezultat (175) (497)
Kapital 1.017 1.192

©tevilo zaposlenih 307 312

2003

2003



82

Leta 2003 je Æelezniπko gradbeno podjetje ustvarilo 3.649 mio. tolarjev prihodkov in 3.824 mio. tolarjev odhodkov,
izkazana je izguba v viπini 175 mio. tolarjev, kar je posledica manjπega obsega dela v prvih mesecih leta in s tem
nezasedenosti zmogljivosti, tako tehniËnih kot kadrovskih. 

»isti prihodki od prodaje storitev sestavljajo 97,5 % vseh prihodkov in so v primerjavi s preteklim letom veËji za 
26,8 %. NajveËji del Ëistega prihodka od prodaje storitev obsega prodaja storitev Javni agenciji za æelezniπki pro-
met (70,0 %), deleæ prodaje storitev Holdingu Slovenske æeleznice, pa znaπa 5,5 %. V strukturi odhodkov je odpa-
dlo na stroπke dela 27,3 % vseh odhodkov, stroπki materiala in energije sestavljajo 36,6 %, stroπki storitev 22,9 %,
ostalo pa stroπki amortizacije, finanËni odhodki ter drugo.

Æelezniπko gradbeno podjetje je glede na svojo temeljno dejavnost specializirano gradbeno podjetje, usmerjeno pre-
dvsem na dela pri obnovi oziroma novogradnji æelezniπkih prog ter drugih infrastrukturnih objektov. Leta 2004 bo
druæba sledila ciljem: poveËati kakovost poslovanja, izboljπati kadrovsko strukturo, ohraniti in πiriti trg.

Vizija druæbe je tako postati kljuËni, træno usmerjen, tehnoloπko razvit ter stroπkovno uËinkovit ponudnik storitev na
investicijskih delih in investicijskem vzdræevanju æelezniπke infrastrukture.

SÆ-Æelezniπka tiskarna, d. d., Ljubljana 

Dejavnost:

- tiskanje vseh vrst kartonskih in listnih vozovnic za potrebe Holdinga Slovenske æeleznice,
- opravljanje drugih tiskarskih in knjigovezniπkih del.

mio. tolarjev

2003 2002

Poslovni prihodki 155 150
EBIT - rezultat iz poslovanja (2) (19)
KonËni rezultat (1) (19)
Kapital 206 207

©tevilo zaposlenih 28 31

Æelezniπka tiskarna je leta 2003 ustvarila 156 mio. tolarjev prihodkov in 157 mio. tolarjev odhodkov ter poslovala z
izgubo v viπini 1 mio. tolarjev. Izkazana izguba sestoji iz izgube iz poslovanja (2 mio. tolarjev) ter dobiËka zunaj re-
dnega delovanja (1 mio. tolarjev).

98,7 % vseh prihodkov sestavljajo Ëisti prihodki od prodaje in so v primerjavi s preteklim letom veËji za 2,0 %. Naj-
veËji del Ëistega prihodka od prodaje sestavlja prodaja proizvodov in storitev Holdingu Slovenske æeleznice, 
(135 mio. tolarjev).

V strukturi odhodkov so stroπki dela 57,3 %, stroπki materiala, energije in storitev 33,1 %, ostalo pa stroπki amor-
tizacije, finanËni odhodki in drugi stroπki.

Leta 2004 bo druæba πe naprej sledila naslednjim ciljem: dosegati pozitivni poslovni rezultat, izboljπati produktivnost
dela, poveËati izkoriπËenosti strojnih zmogljivosti, dosegati krajπe roke izdelave, pridobivati zunanje naroËnike.

2003
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I. SPLO©NA POJASNILA K RA»UNOVODSKIM 
IZKAZOM ZA LETO 2003 

1. OPIS IN DEJAVNOST PODJETJA

V skladu z doloËili Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., (Uradni list
RS πt. 26/2003) ter doloËili Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., v druæbo z omeje-
no odgovornostjo - Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., ki ga je sprejela vlada RS kot skupπËina druæbe na
skupπËini druæbe dne 27. junija 2003 (notarski zapisnik Opr. πt. SV 508/03, z dne 27. junija 2003), se je javno po-
djetje Slovenske æeleznice, d. d., preoblikovalo v gospodarsko druæbo z omejeno odgovornostjo - Holding Sloven-
ske æeleznice, d. o. o., ki je univerzalni pravni naslednik javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d.. Preoblikovanje
je bilo vpisano v sodni register dne 29. avgusta 2003 (Srg 2003/04803, πt. vloæka 1/05370/00).

Osnovni kapital Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., znaπa 17.782.630 tisoË SIT in pomeni vloæek Republike Slovenije
kot edinega druæbenika. Enak je osnovnemu kapitalu javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., pred preoblikovanjem,
ki je bil v celoti vplaËan na podlagi sklepa vlade RS πt. 023 03/94 6/18 z dne 4. avgusta 1994 z vplaËilom navadnih imen-
skih delnic javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., Z vpisom preoblikovanja javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., 
Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., so postale navadne imenske delnice, ki so bile izdane na ime Republike Slovenije,
en poslovni deleæ, katerega imetnik je kot edini ustanovitelj in druæbenik Republika Slovenija. 

Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., je obvladujoËa druæba v poslovnem sistemu slovenskih æelezniπkih druæb, ki
posluje po pravilih dejanskega koncerna. 

Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., po vpisu preoblikovanja v sodni register ustanovi naslednje odvisne druæbe:
- druæbo za opravljanje vzdræevanja æelezniπke infrastrukture in vodenja æelezniπkega prometa,
- druæbo za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem æelezniπkem prometu,
- druæbo za prevoz blaga v notranjem in mednarodnem æelezniπkem prometu.

Na posamezne odvisne druæbe se prenesejo premoæenje, pravice in obveznosti Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o.,
kot bodo doloËeni v delitvenem naËrtu, ki ga sprejme vlada.

Dræavna poroπtva za posojila, ki so bila na podlagi posebnih zakonov podeljena javnemu podjetju Slovenske æele-
znice, se prenesejo skupaj s posojili na odvisne druæbe oziroma na Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., v kolikor
se upniki iz posojil s poroπtvi dræave ne strinjajo s prenosom. 

V skladu z doloËili Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., v druæbo z omejeno odgo-
vornostjo je za obdobje I-VIII/2003 sestavljeno letno poroËilo, ki je bilo podlaga za izdelavo otvoritvene premoæenj-
ske bilance Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., s stanjem na dan 1. septembra 2003, ki je hkrati dan obraËuna
oddelitve, od katerega se πteje (za obdobje do vpisa v sodni register novih druæb), da so dejanja Holdinga Sloven-
ske æeleznice, d. o. o., opravljena za raËun novih druæb, prejete in izdane knjigovodske listine na tej podlagi, ki se
nanaπajo na poslovanje prihodnjih odvisnih druæb, pa se raËunovodsko evidentirajo v podbilancah prihodnjih druæb.

Na podlagi Zakona o æelezniπkem prometu (Uradni list RS πt. 14/2003) podjetje izvaja gospodarski javni sluæbi:
- prevoza potnikov v notranjem prometu (drugi odstavek 6. Ëlena),
- vzdræevanja javne æelezniπke infrastrukture ter vodenja prometa (prvi odstavek 11. Ëlena).

V 22. Ëlenu Zakona je doloËeno financiranje gospodarskih javnih sluæb in razvoja javne æelezniπke infrastrukture, in sicer:

(1) Sredstva za izvajanje javne gospodarske sluæbe prevoza potnikov v notranjem æelezniπkem prometu se zagotav-
ljajo s prodajo storitev in iz dræavnega proraËuna.

(2) Sredstva za vzdræevanje in modernizacijo obstojeËe javne æelezniπke infrastrukture in vodenje prometa na njej
zagotavlja dræava iz proraËuna in iz drugih virov, Ëe tako doloËa zakon.

(3) Za graditev nove javne æelezniπke infrastrukture zagotavlja sredstva dræava iz proraËuna, lahko pa se zagotovijo
tudi s sredstvi vlaganj domaËih ali tujih oseb in iz drugih virov skladno z zakonom.

(4) Sredstva za nadomestilo stroπkov iz 4. Ëlena tega zakona zagotavlja prevoznikom, ki izvajajo prevoz potnikov v
mednarodnem æelezniπkem prometu in/ali prevoz blaga, dræava iz proraËuna.
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Dejavnosti Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., iz registra (Srg) so:
- proizvodnja æelezniπkih in drugih tirnih vozil,
- distribucija elektrike,
- trgovanje z elektriËno energijo,
- gradnja cest, æelezniπkih prog, letaliπË in πportnih objektov, 
- trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
- druga trgovina na debelo,
- druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
- druge nastanitve za krajπi Ëas,
- dejavnost premiËnih in provizoriËnih gostinskih obratov,
- toËenje pijaË,
- æelezniπki promet,
- drug kopenski potniπki promet na rednih linijah,
- drug kopenski potniπki promet,
- cestni tovorni promet,
- prekladanje,
- skladiπËenje,
- druge pomoæne dejavnosti v kopenskem prometu,
- dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d. n.,
- dejavnosti drugih prometnih agencij,
- telekomunikacije,
- pomoæne dejavnosti, povezane s finanËnim posredniπtvom,
- trgovanje z lastnimi nepremiËninami,
- dajanje lastnih nepremiËnin v najem,
- upravljanje z nepremiËninami za plaËilo ali po pogodbi,
- dajanje drugih strojev in opreme v najem, d. n.,
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podroËju tehnologije,
- dejavnost holdingov,
- projektiranje in tehniËno svetovanje,
- tehniËno preizkuπanje in analiziranje,
- dejavnost muzejev.

Podjetje je veËinski lastnik naslednjih odvisnih podjetij, ki skupaj z njim sestavljajo skupino podjetij Slovenske æeleznice.

SÆ Æelezniπko invalidsko podjetje Ljubljana, d. o. o., je 100 % lastnik odvisnega podjetja Calidus SOL, d. o. o., Sa-
vudrija (Republika Hrvaπka), SÆ Æelezniπko gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., pa je 66,31 % lastnik podjetja Ka-
mnolom Verd, d. o. o., Verd. Obe podjetji sta posredno uvrπËeni v skupino podjetij Slovenskih æeleznic.

Podjetje sestavlja na podlagi Zakona o gospodarskih druæbah tudi konsolidirane raËunovodske izkaze za skupino
podjetij Slovenske æeleznice. 

Poslovno leto druæbe je enako koledarskemu letu. 

Podjetje na dan 31. decembra 2003 izkazuje naslednje postavke kapitala:

Odvisno podjetje % lastniπtva

SÆ - Æelezniπko gradbeno podjetje Ljubljana, d. d. 79,82 %
SÆ - Centralne delavnice, d. o. o., Ljubljana 100,00 %
Prometni inπtitut, d. o. o., Ljubljana 100,00 %
SÆ - Æelezniπka tiskarna, d. d.,, Ljubljana 60,31 %
SÆ - Æelezniπki zdravstveni dom Ljubljana 100,00 %
SÆ - Æelezniπko invalidsko podjetje, d. o. o. 100,00 %

tisoË tolarjev

31. 12.  2003 31. 12. 2002

Osnovni kapital 17.782.630 17.782.630
Prenesena izguba iz prejπnjih let (11.924.098) (4.576.720)
Izguba tekoËega leta (2.946.650) (12.546.187)
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 8.603.447 1.832.396

Skupaj kapital 11.515.329 2.492.119

31. 12. 2003
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2. TEMELJNE RA»UNOVODSKE PREDPOSTAVKE

Poslovne knjige se vodijo v skladu z Zakonom o gospodarskih druæbah in prenovljenimi raËunovodskimi standardi. 

Izbrane raËunovodske usmeritve, pojasnila postavk v raËunovodskih izkazih v skladu z ZGD in razkrivanje informa-
cij v skladu s SRS opredeljuje Pravilnik o raËunovodstvu, ki ga je sprejela uprava podjetja.

V nadaljevanju so pojasnjene raËunovodske usmeritve in pomembna razkritja v skladu z ZGD in SRS. Pomembna je
kategorija, ki zajema najmanj 10 % vrednosti aktive oziroma pasive bilance stanja in postavka, ki pomeni najmanj
10 % posamezne kategorije. Pri izkazu poslovnega izida je pomembna kategorija, ki zajema najmanj 10 % skupnih
prihodkov oziroma odhodkov, in postavka, ki pomeni najmanj 10 % posamezne kategorije.

V raËunovodskih izkazih so zaradi primerljivosti podatki prikazani v dveh stolpcih: v prvem podatki za obdobje I-
XII/2003, v drugem pa za obdobje I-XII/2002. 

Sploπne raËunovodske usmeritve

Bilanca stanja Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., vkljuËuje sredstva in obveznosti, ki se nanaπajo na dejavnost
podjetja. V obdobju do 31. avgusta 2003 so Slovenske æeleznice v svoji bilanci vodile tudi sredstva javne æelezniπke
infrastrukture, ki jih je podjetje prevzelo v upravljanje. V skladu s sklepom o ustanovitvi Agencije za æelezniπki pro-
met Republike Slovenije (Uradni list RS πt. 30/03) so bila sredstva javne æelezniπke infrastrukture in obveznosti do vi-
rov teh sredstev 1. septembra 2003 izloËena iz bilance Slovenskih æeleznic in prenesena v upravljanje Javni agenci-
ji za æelezniπki promet Republike Slovenije (AÆP).

Podjetje upoπteva pri pripravi raËunovodskih izkazov sploπna pravila o vrednotenju: nastanek poslovnih dogodkov,
Ëasovno neomejenost delovanja ter resniËno in poπteno predstavitev v razmerah spreminjanja vrednosti evra in po-
samiËnih cen.

Pri izbiranju raËunovodskih usmeritev in odloËanju o njihovi uporabi so upoπtevane zahteve: stalnost vrednotenja,
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Posamezne raËunovodske usmeritve

a) Osnovna sredstva v lasti podjetja

Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob zaËetnem pripoznanju ovrednoti po na-
bavni vrednosti.

Nabavno vrednost posameznega opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena, poveËana za odvi-
sne stroπke iz naslova njihove nabave in priprave za uporabo. Od nakupne cene se odπtejejo vsi trgovinski in drugi
popusti. 

Odvisni stroπki iz naslova nabave OOS in njihove priprave za uporabo so:
- izdatki za projektno ali drugo dokumentacijo,
- izdatki za pripravo terena za gradnjo gradbenih objektov,
- izdatki za potrebna dovoljenja za izdelavo prikljuËkov (vodovod, kanalizacija, energetsko, toplovodno, telefonsko

omreæje),
- izdatki za urejanje povrπin, namenjenih za gradbene objekte (dovozne poti, parkiriπËa, ograje, predprostori ipd.),
- izdatki za varstvo æivljenjskega in delovnega okolja,
- izdatki za nakladanje, prekladanje, prevoz, zavarovanje med prevozom, razkladanje in prevzem,
- izdatki za montaæo opreme, za ugotavljanje tehniËne brezhibnosti ter za dovoljenje za dajanje opreme v upora-

bo,
- carina, uvozne dajatve, davek na dodano vrednost, ki se ne uveljavlja, 
- drugi izdatki, potrebni za nakup in dajanje opreme v uporabo. 
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Nabavne vrednosti ne sestavljajo obresti od posojil za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev do njegove uspo-
sobitve za uporabo.

b) Popravek vrednosti osnovnih sredstev v lasti podjetja

Za amortiziranje se uporablja metoda enakomernega Ëasovnega amortiziranja, to je metoda enakih letnih kvot v ce-
lotni dobi uporabnosti za vsa opredmetena osnovna sredstva.

Amortizacija se obraËunava posamiËno, skupinsko pa le pri osnovnih sredstvih drobnega inventarja.

Med opredmetena osnovna sredstva se vπteva drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljπa od leta dni, Ëe
posamiËna nabavna vrednost po dobaviteljevem obraËunu presega tolarsko vrednost 100 evrov in ne presega to-
larske protivrednosti 500 evrov. Stvari drobnega inventarja, katerih posamiËna nabavna vrednost po dobaviteljevem
obraËunu ne presega tolarske vrednosti 100 evrov, se lahko razporedijo med material, razen v primerih, Ëe se isto-
vrstna sredstva æe pojavljajo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi.

V nadaljevanju je podan pregled uporabljenih letnih amortizacijskih stopenj:

Popravek vrednosti, ki je povezan z amortizacijo, se ne pojavlja pri:
- zemljiπËih,
- opredmetenih osnovnih sredstvih v gradnji ali izdelavi do njihove usposobitve za uporabo,
- opredmetenih osnovnih sredstvih zgodovinskega pomena (objekti in oprema muzejske vrednosti, muzejski eks-

ponati, arhivsko gradivo),
- pri drugih opredmetenih osnovnih sredstvih, ki nimajo Ëasovno omejene uporabe ter
- pri opredmetenih osnovnih sredstvih trajno zunaj uporabe.

c) Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti; kot prevrednotenje
se ne πtejejo dodatne naloæbe vanje in njihovo amortiziranje. Opravi se na koncu poslovnega leta ali med njim. Po-
javi se kot prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi njihove okrepitve, prevrednotenje opredmetenih
osnovnih sredstev zaradi njihove oslabitve ali prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi odprave nji-
hove oslabitve.

Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve prevrednotujejo, Ëe njihova dokazana poπtena vrednost prese-
ga njihovo knjigovodsko vrednost. Pri zemljiπËih, zgradbah in tudi opremi ugotavljajo poπteno vrednost kot Ëisto
prodajno vrednost pooblaπËeni ocenjevalci vrednosti, pri Ëemer upoπtevajo æe preteËeno dobo uporabnosti.

Prevrednotovalna razlika poveËuje neodpisano vrednost teh osnovnih sredstev (to je razliko med nabavno vredno-
stjo in nabranim kumulativnim amortizacijskim odpisom) in prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z opredme-
tenimi osnovnimi sredstvi. ObraËunana amortizacija od razlike med tako poveËano nabavno vrednostjo opredme-
tenih osnovnih sredstev in nabavno vrednostjo pred prevrednotenjem se ne obravnava kot stroπek, temveË se pra-
viloma vraËuna v breme prevrednotovalnega popravka kapitala v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki se je
zaradi prevrednotenja pojavil pri ustreznem opredmetenem osnovnem sredstvu.

»e se kako opredmeteno osnovno sredstvo prevrednoti, se morajo prevrednotiti tudi druga opredmetena osnovna
sredstva iste vrste.

Opredmetenih osnovnih sredstev, nabavljenih v tujini, ko dolg do tujine do konca poslovnega leta πe ni poravnan,
in osnovnih sredstev, nabavljenih v dræavi, ko je dolg izraæen v domaËi valuti in je med pogodbenima strankama do-
govorjeno prevrednotenje z namenom ohranjanja njegove vrednosti, podjetje ne prevrednotuje. 

Prevrednotenje dolgov zaradi ohranitve vrednosti bremeni finanËne odhodke oziroma finanËne prihodke.

Najniæja Najviπja

1. Gradbeni objekti 1,00 % 15,00 %
2. Proizvodna oprema 2,00 % 25,00 %
3. RaËunalniπka oprema 20,00 % 20,00 %
4. Motorna vozila 3,30 % 25,00 %
5. Druga oprema 3,30 % 33,30 %
6. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 20,00 % 25,00 %
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Ë) Zaloge

Vse vrste zalog se vrednotijo po njihovi nabavni ceni, ki vkljuËuje nakupno ceno, uvozne in druge nevraËljive naku-
pne dajatve ter neposredne stroπke nabave. Med nevraËljive nakupne dajatve se vπteva tudi tisti DDV, ki se ne po-
vrne. Nakupna cena je cena, zmanjπana za popuste.

Za izkazovanje zalog se uporablja metoda drseËih povpreËnih cen. DrseËa povpreËna cena je izraËunana kot pov-
preËje iz zaËetne vrednosti in koliËine v mesecu in vrednosti ter koliËine novih nabav oziroma prejemov v mesecu
po posameznih vrstah materiala.

Zaloge vkljuËujejo zaloge surovin, materiala, nadomestnih delov in tistega drobnega inventarja, katerega doba upo-
rabnosti je krajπa od enega leta.

V skupino drobnega inventarja se razvrπËajo: sluæbena obleka, zaπËitna sredstva, embalaæa, avtomobilske gume,
specialna orodja in merilne naprave, mehansko orodje, mehansko orodje kot garniture, ostali drobni inventar, ki ni
razporejen med opredmetena osnovna sredstva (luknjaËi, spenjaËi, kartonske πkatle, koπi za smeti ipd.).

Drobni inventar in embalaæa, katerih knjigovodska evidenca se vodi v okviru zalog materiala, se ob izdaji v upora-
bo v celoti (100 %) odpiπeta po metodi posrednega odpisovanja (preko kontov popravkov vrednosti) v breme
stroπkov materiala.

Podjetje nima zalog trgovskega blaga.

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se na koncu poslovnega leta ali med
njim.

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, Ëe knjigovodska vrednost, vkljuËno s tisto po zadnjih dejanskih nabav-
nih cenah oziroma stroπkovnih cenah, presega njihovo træno vrednost; s træno vrednostjo je miπljena nadomestitve-
na vrednost, razen Ëe je ta veËja od Ëiste iztræljive vrednosti (v takem primeru se πteje kot træna vrednost Ëista iztrælji-
va vrednost). Vrednost zalog se odpiπe pri vsaki postavki ali skupini podobnih postavk zalog posebej.

Stroπki materiala se ne glede na uporabljeno metodo vrednotenja drseËih povpreËnih cen konec leta ne prevredno-
tujejo.

Najpozneje ob koncu obraËunskega obdobja se preveri uporabnost vseh vrst zalog. Zaloge, ki jih ni mogoËe veË
uporabljati v poslovnem procesu, je treba odpisati na znesek Ëiste iztræljive vrednosti.

»ista iztræljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, zmanjπana za stroπke, ki so potrebni, Ëe naj pride do prodaje.
»e zaloge ni mogoËe odprodati ali je njena uporaba prepovedana, je treba vrednost take zaloge v celoti odpisati.

Odpis vrednosti zalog se vπteva med prevrednotovalne odhodke.

d) KratkoroËne terjatve iz poslovanja

KratkoroËne terjatve v veËini sestavljajo analitiËno evidenco terjatev do kupcev, ki so nastale v rednem toku poslo-
vanja. Terjatve so zmanjπane za znesek popravka vrednosti zaradi njihove oslabitve. 

Podjetje oblikuje popravek vrednosti terjatev do kupcev v skladu s sprejetimi raËunovodskimi usmeritvami. Pri prev-
rednotovanju terjatev zaradi njihove oslabitve se uporabljajo kombinirane metode oblikovanja popravka vrednosti
terjatev, in sicer:
- prevrednotovanje zaradi oslabitve v viπini 100 % vrednosti se izvede pri terjatvah, starejπih od enega leta;
- prevrednotovanje zaradi oslabitve v viπini 100 % vrednosti posameznih terjatev se izvede pri terjatvah, o katerih

se ve, da so neizterljive ali pa je moænost njihove izterjave zelo majhna (slabo finanËno stanje, uvedba prisilne po-
ravnave oziroma steËaj); 

- pri terjatvah, izkazanih na kontih dvomljivih in spornih terjatev se prevrednotovanje zaradi oslabitve izvede tako,
da se na podlagi stanja teh terjatev na zaËetku leta ugotovijo znesek odpisanih terjatev v tekoËem letu, znesek
iztoæenih (plaËanih) terjatev v tekoËem letu in znesek πe nereπenih toæb, nato se odstotek neizterljivih terjatev
izraËuna kot razmerje med odpisanimi terjatvami v tekoËem letu in vsemi reπenimi terjatvami v tekoËem letu (od-
pisane in plaËane terjatve skupaj), izraËunana stopnja pa se nato uporabi pri izraËunu deleæa neizterljivih terjatev
v saldu dvomljivih in spornih terjatev na dan 31. decembra tekoËega leta; 

- pri ostalih terjatvah se prevrednotovanje zaradi oslabitve izvede po vrstah (kontih) terjatev tako, da se ugotovi ra-
zmerje med vrednostjo odpisov v tekoËem letu in stanjem teh terjatev na zaËetku leta, izraËunana stopnja pa se
nato uporabi pri izraËunu deleæa neizterljivih terjatev v saldu terjatev na dan 31. decembra tekoËega leta.
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e) Denarna sredstva

Denarna sredstva se nanaπajo preteæno na sredstva na æiro raËunih in na deviznih raËunih druæbe (97,7 %) ter na
gotovino v blagajni in takoj udenarljive vrednostnice (2,3 %).

f) Vrednotenje tujih valut

Sredstva in obveznosti, nominirane v tujih valutah, so preraËunane v slovenske tolarje ob upoπtevanju srednjega
teËaja Banke Slovenije za posamezne valute na dan bilance stanja. Pozitivne in negativne teËajne razlike so prika-
zane v izkazu poslovnega izida za tekoËe poslovno leto.

Upoπtevano je naËelo previdnosti tako, da se za finanËne in poslovne obveznosti (tuja posojila in blagovni krediti)
hkrati z ugotovljeno obveznostjo po srednjem teËaju Banke Slovenije, ki jo doloËajo SRS in zakon o deviznem po-
slovanju, ugotovi tudi obveznost po prodajnem teËaju NLB Ljubljana, razlika pa se izkaæe kot postavka pasivnih
Ëasovnih razmejitev v breme prevrednotovalnih finanËnih odhodkov. Obstaja namreË moænost, da bo treba za od-
plaËilo obveznosti devize kupiti po viπjem prodajnem teËaju od srednjega teËaja Banke Slovenije. 

g) Naloæbe

DolgoroËne finanËne naloæbe so veËinoma naloæbe v kapital drugih podjetij ali v finanËne dolgove drugih podjetij
oziroma dræave, in drugih izdajateljev. DolgoroËne poslovne terjatve se ne πtejejo kot dolgoroËne finanËne naloæbe.

DolgoroËne finanËne naloæbe v finanËne dolgove drugih podjetij oziroma dræave ali drugih izdajateljev so naloæbe
v dana dolgoroËna posojila, naloæbe v kupljene obveznice drugih podjetij ali dræave in naloæbe v izpeljane finanËne
inπtrumente, ki jih namerava imeti podjetje v posesti v obdobju, daljπem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje.

DolgoroËne finanËne naloæbe v kapital in finanËne dolgove drugih podjetij oziroma dræave ali drugih izdajateljev se
razËlenjujejo na tiste, ki se nanaπajo na odvisna podjetja, pridruæena podjetja in druge. Zaradi sestavljanja skupin-
skih raËunovodskih izkazov se obravnavajo posebej. 

Tiste dolgoroËne finanËne naloæbe v finanËne dolgove drugih podjetij oziroma dræave ali drugih izdajateljev, ki za-
padejo v plaËilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoroËne finanËne naloæbe.

DolgoroËne finanËne naloæbe v finanËne dolgove drugih podjetij, ki zaradi spremenjenega poloæaja dolænikov (na
primer steËaja, likvidacije) prenehajo biti dolgoroËne, se prenesejo med kratkoroËne finanËne naloæbe.

KratkoroËne finanËne naloæbe se lahko ob utemeljenih razlogih na podlagi pogodb spremenijo v dolgoroËne fi-
nanËne naloæbe.

Temeljno naËelo merjenja dolgoroËnih finanËnih naloæb v kapital drugih podjetij je v tem, da se ob zaËetnem pri-
poznanju v poslovnih knjigah ovrednotijo po nabavnih vrednostih, ki ustrezajo zneskom naloæenih denarnih sred-
stev oziroma naloæenih sredstev, izraæenih v denarju na dan posamezne naloæbe. Najpomembnejπe izhodiπËe je, da
so v zaËetku dolgoroËne finanËne naloæbe v obvladujoËem podjetju enake kapitalu oziroma ustreznemu delu kapi-
tala, ki pripada obvladujoËemu podjetju. DolgoroËna finanËna naloæba v dano dolgoroËno posojilo se ob zaËetnem
pripoznanju izmeri po plaËanem znesku, ki se πteje kot glavnica posojila.

Podjetje v svojih raËunovodskih izkazih vrednoti dolgoroËne finanËne naloæbe v kapital odvisnih in pridruæenih po-
djetij, ki so zajete v skupinske raËunovodske izkaze, po kapitalski metodi, tako da se letno poveËujejo za tisti del
Ëistega dobiËka odvisnih in pridruæenih podjetij, ki pripada obvladujoËemu podjetju. Pozneje prejeti deleæi v dobiËku
zmanjπujejo prvotno izkazano poveËanje finanËne naloæbe na podlagi udeleæbe v dobiËku.

Po tej metodi podjetje za del dobiËka (izgube) v primeru, ko gre za odvisno podjetje, poveËa (zmanjπa) finanËno na-
loæbo v odvisno podjetje in obenem izkaæe finanËne prihodke (odhodke).

V primeru, ko gre za pridruæeno podjetje, se poveËa oziroma zmanjπa finanËna naloæba v pridruæeno podjetje in
obenem izkaæe posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami v kapital
pridruæenih podjetij. Ko je dividenda plaËana, se pripoznajo finanËni prihodki in zmanjπa posebni prevrednotovalni
popravek kapitala.

DolgoroËne finanËne naloæbe v podjetja, ki niso zajeta v skupinske raËunovodske izkaze, se v posamiËnih raËuno-
vodskih izkazih vrednotijo po naloæbeni metodi in se letno ne poveËujejo za tisti Ëisti del dobiËka, ki jim pripada; na-
kazani deleæi v dobiËku se obravnavajo zunaj njih in poveËujejo finanËne prihodke. 
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DolgoroËne finanËne naloæbe se zaradi oslabitve prevrednotijo v zvezi z lastniπkimi vrednostnimi papirji, dolgoroËni-
mi dolæniπkimi vrednostnimi papirji v posesti za prodajo in drugimi z njimi povezanimi finanËnimi inπtrumenti, Ëe je
njihova dokazana poπtena vrednost pred odπtetjem stroπkov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugaËni
odtujitvi, manjπa od njihove knjigovodske vrednosti. Knjigovodska vrednost takπnih dolgoroËnih finanËnih naloæb
se zmanjπa do njihove dokazane poπtene vrednosti in za razliko zmanjπa tudi prevrednotovalni popravek kapitala v
zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami, ki se je pri prevrednotenju pojavil pri istih dolgoroËnih finanËnih na-
loæbah; Ëe je izrabljen ali Ëe ga ni, je razlika prevrednotovalni finanËni odhodek v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi
naloæbami in vpliva na poslovni izid.

DolgoroËne finanËne naloæbe v obliki dolgoroËno danih posojil se v skladu s pogodbo poveËujejo za pripisane obre-
sti, zmanjπujejo pa za unovËene zneske in za zneske, ki prehajajo v okvir kratkoroËnih finanËnih naloæb, ker zapa-
dejo v plaËilo v letu dni ali prej.

DolgoroËne finanËne naloæbe, izraæene v tuji valuti, se na dan bilanciranja preraËunajo po srednjem teËaju Banke
Slovenije. Njihovo poveËanje iz tega naslova poveËuje finanËne prihodke v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæba-
mi, njihovo zmanjπanje pa finanËne odhodke v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami.

h) Uskupinjevanje (konsolidacija)

Skupinski (konsolidirani) raËunovodski izkazi so sestavljeni za obvladujoËe podjetje in odvisna podjetja, kot da bi πlo
za eno samo podjetje. Prikazujejo premoæenjski in poslovno izidni poloæaj podjetij v skupini.

Pri izdelovanju skupinskih (konsolidiranih) raËunovodskih izkazov se upoπtevajo doloËbe Zakona o gospodarskih
druæbah (53. Ëlen) in Slovenskih raËunovodskih standardov, kjer so po posameznih poglavjih zajeta teoretiËna izho-
diπËa za konsolidiranje.

Podjetje Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., Ljubljana sestavlja skupinske raËunovodske izkaze za skupino podje-
tij, v kateri so:

a) obvladujoËe podjetje Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., Ljubljana
b) odvisna podjetja, ki se uskupinjujejo po metodi popolnega uskupinjevanja:

- SÆ-Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujoËega podjetja,
- SÆ-Æelezniπko invalidsko podjetje, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujoËega podjetja,
- Prometni institut Ljubljana, d. o. o., 100-odstotno v lasti obvladujoËega podjetja,
- SÆ-Æelezniπki zdravstveni dom Ljubljana, 100-odstotno v lasti obvladujoËega podjetja,
- SÆ-Æelezniπka tiskarna Ljubljana, d. d., 60,31-odstotno v lasti obvladujoËega podjetja,
- SÆ-Æelezniπko gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., 79,82-odstotno v lasti obvladujoËega podjetja,
- Kamnolom Verd, d. o. o., 66,31-odstotno v lasti SÆ Æelezniπkega gradbenega podjetja Ljubljana d. d.,
- Calidus SOL, d. o. o., Savudrija (Republika Hrvaπka), 100-odstotno v lasti SÆ Æelezniπkega invalidskega 

podjetja, d. o. o., Ljubljana.

i) Pripoznavanje prihodkov

Podjetje razËlenjuje prihodke v skladu s Slovenskimi raËunovodskimi standardi na poslovne, finanËne in izredne pri-
hodke.

Prihodki se evidentirajo na podlagi terjatev, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo tudi plaËani. Po-
zneje se neposredno poveËajo ali pa zunaj prejetega plaËila tudi zmanjπajo za znesek, za katerega obstaja uteme-
ljitev, da ne bo poravnan. »e je plaËilo dvomljivo, se upoπtevanje prihodkov zaËasno odloæi prek pasivnih Ëasovnih
razmejitev. V poslovne prihodke se ne vπtevajo prihodki, zaraËunani v imenu tretjih oseb, in davek na dodano vre-
dnost. Oboje se izkazuje kot obveznost. 

Poznejπa poveËanja terjatev (razen danih predujmov) poveËujejo ustrezne poslovne ali finanËne prihodke. 

Poznejπe zmanjπanje terjatev (poznejπi popusti, dobropisi, razen danih predujmov) zunaj prejetega plaËila ali dru-
gaËne poravnave zmanjπa ustrezne poslovne ali finanËne prihodke.

Kjer mednarodni obraËuni do konca leta niso izdelani, so zaradi evidentiranja v tistem obraËunskem obdobju, na
katerega se nanaπajo, stroπki in prihodki vkalkulirani, in sicer:
- stroπki in prihodki od uporabe tovornih vagonov v mednarodnem prometu - po pravilniku RIV za meseca XI in XII 2003;
- stroπki in prihodki od uporabe potniπkih vagonov v mednarodnem prometu - po pravilniku RIC za leto 2003;
- stroπki in prihodki od obmejnih storitev za Avstrijo, Italijo in Hrvaπko za leto 2003,
- reklamacije in refakcije, ki se nanaπajo na leto 2003.
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ProraËunska sredstva so upoπtevana v drugih poslovnih prihodkih in zajemajo prihodke iz proraËuna za subvencio-
niranje potniπkega in tovornega prometa, subvencije za vodenje prometa, prihodke iz proraËuna za kritje stroπkov
sprotnega in investicijskega vzdræevanja infrastrukture in provizijo za upravljanje javne æelezniπke infrastrukture. Po-
djetje meseËno izstavlja situacije oziroma raËune na podlagi letnih pogodb za pridobivanje proraËunskih sredstev. 

j) ObdavËitev

Davek na dodano vrednost

V skladu z Zakonom o æelezniπkem prometu (Uradni list RS 92/99), ki se je zaËel izvajati 1. januarja 2000, in Statu-
tom Slovenskih æeleznic je vodenje knjigovodskih in davËnih evidenc organizirano glede na dejavnost:
- Tovorni promet
- Potniπki promet
- Infrastruktura (dejavnost Vodenje prometa in Vzdræevanje infrastrukture)
- Sluæbe holdinga (dejavnost NepremiËnin, Vleke in TVD in Uprave holdinga)

DavËne evidence se vodijo po posameznih dejavnostih, davËnemu organu pa se predlaga le skupni obraËun DDV,
ki je seπtevek davËnih obraËunov vseh dejavnosti. DDV se uveljavlja glede na dejavnost, ki se opravlja.

Tovorni promet opravlja dejavnost prevoza tovora v mednarodnem in notranjem prometu. Opravlja obdavËljivo in
oproπËeno dejavnost (prave oprostitve), del prihodka sestavljajo subvencije, ki so namenjene delnemu pokrivanju
stroπkov in mu omogoËajo enakopraven ekonomski poloæaj z drugimi prevozniki. ObraËunava DDV in uveljavlja ves
vstopni DDV.

Potniπki promet opravlja dejavnost prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu. Opravlja obdavËljivo
in oproπËeno dejavnost (prave oprostitve), del prihodka sestavljajo subvencije, ki so namenjene delnemu pokrivanju
stroπkov in mu omogoËajo enakopraven ekonomski poloæaj z drugimi prevozniki. ObraËunava DDV in uveljavlja ves
vstopni DDV.

Infrastruktura se glede na dejavnost deli na Vodenje prometa in Vzdræevanje infrastrukture. Za vsako dejavnost se
vodijo loËene knjigovodske in davËne evidence. 

Vodenje prometa je javna sluæba, financirana s subvencijami, ki se obravnavajo kot oproπËen promet. Ker ne oprav-
lja obdavËljive dejavnosti, ne uveljavlja vstopnega DDV.

Vzdræevanje infrastrukture je javna sluæba, financirana s subvencijami iz proraËuna, delno pa opravlja tudi obdavËlji-
vo dejavnost. Prejemki iz proraËuna se obravnavajo enako kot oproπËena dejavnost in se upoπtevajo pri izraËunu
deleæa vstopnega DDV. Znesek vstopnega DDV, ki se nanaπa na obdavËljivo dejavnost, se doloËa z odbitnim de-
leæem. ZaËasen odbitni deleæ, ki se je uporabljal leta 2003, je 5 %.

NepremiËnine opravljajo obdavËljivo in oproπËeno dejavnost. Med obdavËljivo dejavnost sodijo najem telefonskih
vodov, raËunalniπke opreme, poslovanje s poËitniπkimi domovi in dobiËek pri prodaji osnovnih sredstev. OproπËena
pa je dejavnost najema oziroma zakupa (vkljuËno z lizingom) in promet nepremiËnin razen v primeru, ko se davËni
zavezanec dogovori z najemnikom, zakupnikom, lizingojemalcem oziroma kupcem nepremiËnin - davËnim zavezan-
cem, ki ima pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV, da bo od prometa, ki bi moral biti v skladu z ZDDV
oproπËen plaËila DDV, obraËunal DDV po predpisani stopnji, in ko oba podata pred opravljenim prometom skupno
izjavo pristojnemu davËnemu organu. NepremiËnine vodijo loËene knjigovodske in davËne evidence za oproπËeno
in obdavËljivo dejavnost. OproπËena dejavnost ne uveljavlja vstopnega DDV. 

Vleka in TVD opravlja notranje storitve drugim dejavnostim, kar je v skladu z ZDDV neobdavËen promet. Druge de-
javnosti Vleke so obdavËljiv promet. 

Uprava Holdinga opravlja notranje storitve drugim dejavnostim, kar je v skladu z ZDDV neobdavËen promet. Druge
dejavnosti uprave, kot so muzejska dejavnost, prodaja razpisne dokumentacije idr., so obdavËljiv promet. 

Davek od dobiËka

Podjetje v obdobju od 1. januarja do 31. avgusta 2003 ni plaËevalo davka iz dobiËka, ker je glede na 6. Ëlen Zako-
na o davku od dobiËka (Uradni list RS πt. 72/93, 20/95, 18/96, 34/96, 82/97, 27/98, 1/00, 50/02, 108/02 in 14/03)
kot javno podjetje v 100 % lasti Republike Slovenije, bilo oproπËeno plaËila davka. S preoblikovanjem javnega po-
djetja Slovenske æeleznice, d. d., v Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., od 1. septembra 2003 naprej, podjetje ni
veË oproπËeno plaËevanja davka od dobiËka pravnih oseb. Glede na to sta se za navedena obdobja izdelali dve
loËeni davËni bilanci.
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3. ZAPOSLENI IN SKUPINE OSEB

PovpreËno πtevilo zaposlenih po skupinah glede na formalno izobrazbo:

V nadaljevanju razkrivamo podatke o razmerjih med podjetjem in Ëlani uprave, drugimi delavci druæbe, zaposleni-
mi na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe (zaposleni po individualni pogodbi) in Ëla-
ni nadzornega sveta (odslej skupine oseb).

I. Imena Ëlanov uprave in drugih organov na dan 31. decembra 2003:

2003 2002
©tevilo delavcev Deleæ v % ©tevilo delavcev Deleæ v %

I. stopnja 146 1,7 156 1,7
II. stopnja 1.387 16,3 1.499 16,8
III. stopnja 108 1,3 107 1,2
IV. stopnja 2.316 27,3 2.509 28,1
V. stopnja 3.755 44,3 3.883 43,5
VI. stopnja 424 5,0 454 5,1
VII. stopnja 332 3,9 316 3,5
VIII. stopnja 15 0,2 13 0,1
IX. stopnja 4 0,0 2 0,0

skupaj: 8.487 100,0 8.939 100,0

©tevilo delavcev Deleæ v %

Ime in priimek Funkcija Datum imenovanja

1. Blaæ MiklavËiË generalni direktor 29. 8. 2003
2. Andrej Pagon pomoËnik generalnega direktorja 29. 8. 2003
3. Andrej Godec pomoËnik generalnega direktorja 29. 8. 2003
4. Albert PavliË delavski direktor 29. 8. 2003

Ime in priimek Funkcija Datum imenovanja

1. Tomaæ Banovec predsednik 29. 8. 2003
2. Matjaæ Knez namestnik predsednika 29. 8. 2003
3. Staπa Baloh Plahutnik Ëlan 29. 8. 2003
4. Silvo Berdajs Ëlan 29. 8. 2003
5. Roman JakopiË Ëlan 29. 8. 2003

II. Skupni znesek vseh prejemkov skupine oseb, prejetih za opravljanje funkcij oziroma nalog - zasluæki in deleæi v
dobiËku v letu 2003:

III. Na dan 31. decembra 2003 podjetje do skupine oseb nima terjatev oziroma dolgoroËnih in kratkoroËnih dolgov
razen obveznosti iz naslova plaË in sejnin (obraËun decembra 2003, izplaËilo januarja 2004). 

Skupina oseb Zasluæki v tolarjev Deleæ v dobiËku

1. »lani uprave 58.199.648 -
2. »lani nadzornega sveta 6.876.669 -
3. Zaposleni po individualnih pogodbah 257.789.049 -

Skupaj 322.865.366 -

• »lani uprave 

• »lani nadzornega sveta



93

BILANCA STANJA HOLDING SLOVENSKE ÆELEZNICE, d. o. o.
na dan 31. decembra 2003

tisoË tolarjev

POSTAVKA stanje na dan
31. 12. 03 31. 12. 02

SREDSTVA 80.514.332 229.881.388
A. Stalna sredstva 63.597.193 214.542.139

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 308.940 544.170
1. DolgoroËno odloæeni stroπki poslovanja 19.164 25.380
2. DolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja 50.516 288.234
3. DolgoroËne premoæenjske pravice 239.260 230.556
4. Dobro ime 0 0
5. Predujmi za neopredmetena dolgoroËna sredstva 0 0

II. Opredmetena osnovna sredstva 53.781.233 196.257.000
1. ZemljiπËa in zgradbe 18.868.123 109.850.832

a) ZemljiπËa 10.123.270 8.017.813
b) Zgradbe 8.744.853 101.833.019

2. Proizvajalne naprave in stroji 33.591.866 44.804.767
a) Oprema 33.577.779 44.788.158
b) Drobni inventar 14.087 16.609

3. Druge naprave in oprema 471.158     698.045
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 850.086 40.903.356

a) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 102.082 130.085
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 748.004 40.773.271

III DolgoroËne finanËne naloæbe 9.507.020 17.740.969
1. Deleæi v podjetjih v skupini (razen pridr. podj.) 6.335.603 6.487.113
2. DolgoroËne finanËne terjatve do podjetij v skupini 0 4.375
3. Deleæi v pridruæenih podjetjih 2.199.474 2.112.682
4. DolgoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij 0 0
5. Drugi dolgoroËni deleæi 965.035 1.164.538

a) Deleæi v bankah, zavarovalnicah in drugih finanËnih organizacijah 0 0
b) Deleæi v drugih podjetjih 965.035 1.164.538

6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve 6.908 7.972.261
a) Druge dolgoroËne finanËne terjatve do drugih 6.908 0

7. Lastni deleæi 0 0
B. Gibljiva sredstva 15.250.443     13.497.441

I. Zaloge 3.054.436     3.278.675
1. Material 3.054.050     3.278.675

a) Material 642.506     759.886
b) Nadomestni deli 2.369.130     2.466.524
c) Drobni inventar in embalaæa 42.414     52.265

2. NedokonËana proizvodnja 0 0
3. Proizvodi in trgovsko blago 0 0
4. Predujmi za zaloge 386     0

II. Poslovne terjatve 11.124.353     7.221.865
a) DolgoroËne poslovne terjatve 960.810     50.427

1. DolgoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen DPT iz II a 2 in II a 3) 0
2. DolgoroËne poslovne terjatve do podjetij v skupini 0 0
3. DolgoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij 0 0
4. DolgoroËne poslovne terjatve do drugih 960.810 50.427
5. DolgoroËno nevplaËani vpoklicani kapital 0 0

31. 12. 03

II. RA»UNOVODSKI IZKAZI
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tisoË tolarjev

OPIS stanje na dan
31. 12. 03 31. 12. 02

b) KratkoroËne poslovne terjatve 10.163.543 7.171.438
1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen KPT iz II b 2 in II b 3) 4.240.369 3.708.317

a) KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev v dræavi 2.353.904 2.322.715
b) KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev v tujini 1.886.465 1.385.602

2. KratkoroËne poslovne terjatve do podjetij v skupini 254.465 185.397
a) KratkoroËne poslovne terjatve do podjetij v skupini kot kupcev 251.393 184.108
b) KratkoroËne terjatve, povezane s finanËnimi prihodki, do podjetij v skupini 3.072 1.289

3. KratkoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij 1.453.089 1.418.343
a) KratkoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij kot kupcev 1.453.089 1.418.343
b) KratkoroËne terjatve, povezane s finanËnimi prihodki, do pridruæenih podjetij 0 0

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 4.215.620 1.859.381
a) KratkoroËne terjatve do dræavnih in drugih inπtitucij 519.037 351.348
b) KratkoroËne terjatve do zaposlencev 7.507 25.295
c) KratkoroËne terjatve, povezane s finanËnimi prihodki, do drugih 1.062 0
Ë) Ostale kratkoroËne poslovne terjatve do drugih 3.683.333 1.472.187
d) Kratkor. poslovne terjatve na podlagi predujmov (razen predujmov iz AI5, AII4a in BI4) 4.679 10.489
e) KratkoroËne varπËine 2 62

5. KratkoroËno nevplaËani vpoklicani kapital 0 0
III. KratkoroËne finanËne naloæbe 5.050 1.183.839

1. KratkoroËni deleæi v podjetjih v skupini (razen pridruæ. podj.) 4.375 0
a) Za prodajo kupljene delnice in deleæi podjetij v skupini 0 0
b) KratkoroËna dana posojila podjetjem v skupini 4.375 0

2. KratkoroËni deleæi do pridruæenih podjetjih 0 402
a) Za prodajo kupljene delnice in deleæi pridruæenih podjetij 0 0
b) KratkoroËna dana posojila pridruæenim podjetjem 0 402

3. Lastni deleæi 0 0
4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 675 1.183.437

a) Za prodajo kuplj. deleæi, delnice in dr. vrednost. drugih 0 0
b) Depoziti 0 1.178.446
c) Druga kratkoroËno dana posojila drugim 675 4.991

IV.Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 1.066.604 1.813.062
1. Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljive vrednostnice 24.053 32.923
2. Dobroimetje pri bankah in drugih finanËnih institucijah 1.042.551 1.780.139

C. Aktivne Ëasovne razmejitve 1.666.696 1.841.808
1. KratkoroËno odloæeni stroπki in odhodki 13.793 10.220
2. NezaraËunani prihodki 1.652.854 1.830.725
3. Vrednotnice in druge aktivne Ëasovne razmejitve 49 863

». ZUNAJBILAN»NA AKTIVA 8.909.470 7.001.574

31. 12. 03
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tisoË tolarjev

OPIS stanje na dan
31. 12. 03 31. 12. 02

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 80.514.332 229.881.388
A. Kapital 11.515.329 2.492.119

I. Vpoklicani kapital 17.782.630 17.782.630
1. Osnovni kapital 17.782.630 17.782.630
2. Nevpoklicani kapital 0 0

II. Kapitalske rezerve 0 0
III. Rezerve iz dobiËka 0 0

1. Zakonske rezerve 0 0
2. Rezerve za lastne deleæe 0 0
3. Statutarne rezerve 0 0
4. Druge rezerve iz dobiËka 0 0

IV.Preneseni Ëisti poslovni izid (11.924.098) (4.576.720)
1. Preneseni Ëisti dobiËek iz prejπnjih let 0 0
2. Prenesena Ëista izguba iz prejπnjih let (11.924.098) (4.576.720)

V. »isti poslovni izid poslovnega leta (2.946.650) (12.546.187)
1. »isti dobiËek poslovnega leta 0 0
2. »ista izguba poslovnega leta (2.946.650) (12.546.187)

VI.Prevrednotovalni popravki kapitala 8.603.447 1.832.396
1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 0 0
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 8.603.447 1.832.396

B. Rezervacije 13.430 13.083
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0 0
2. Rezervacije za davËne obveznosti 0 0
3. Druge rezervacije 13.430 13.083

a) DolgoroËne rezervacije iz prejetih dotacij za osnovna sredstva 4.893 3.792
b) Druge dolgoroËne rezervacije 8.537 9.291

C. FinanËne in poslovne obveznosti 65.723.691 225.181.986
a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 28.635.796 189.613.296

1. DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic (razen obveznosti iz C a 6 in C a 7) 0 0
2. DolgoroËne finanËne obveznosti do bank 25.831.214 53.258.171

a) DolgoroËne finanËne obveznosti do domaËih bank 24.704.096 35.913.573
b) DolgoroËne finanËne obveznosti do tujih bank 1.127.118 17.344.598

3. DolgoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 68.009 69.210
4. DolgoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen obveznosti iz C a 6 in C a 7) 181.707 228.694

a) DolgoroËne poslovne obveznosti do domaËih dobaviteljev 51.660 74.373
b) DolgoroËne poslovne obveznosti do tujih dobaviteljev 130.047 154.321

5. DolgoroËne meniËne obveznosti (razen obveznosti iz C a 6 in C a 7) 0 0
6. DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti (tudi obveznice) do podjetij v skupini 0 0
7. DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti (tudi obveznice) do pridruæenih podjetij 0 0
8. DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 2.554.866 136.057.221

a) DolgoroËne finanËne obveznosti do drugih 0 927.100
1. DolgoroËne finanËne obveznosti do drugih v dræavi 0 0
2. DolgoroËne finanËne obveznosti do drugih v tujini 0 927.100

b) DolgoroËni dolgovi iz finanËnega najema 104.053 130.395
c) DolgoroËne obveznosti za sredstva javne æelezniπke infrastrukture, dobljena v upravljanje 0 128.273.840
Ë) Druge dolgoroËne obveznosti 2.450.813 6.725.886

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 37.087.895 35.568.690
1. KratkoroËne obveznosti na podlagi obveznic (razen obveznosti iz C b 6 in C b 7) 0 0
2. KratkoroËne finanËne obveznosti do bank 19.632.208 16.774.856

a) KratkoroËne finanËne obveznosti do bank v dræavi 19.113.330 13.519.140
b) KratkoroËne finanËne obveznosti do bank v tujini 518.878 3.255.716

3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 749.235 250.834
4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen obveznosti iz C b 6 in C b 7) 4.270.881 8.111.482

a) KratkoroËne poslovne obveznos. do dobaviteljev v dræavi 2.971.061 4.310.548
b) KratkoroËne poslovne obvezn. do dobaviteljev v tujini 1.299.820 3.800.934

5. KratkoroËne meniËne obveznosti (razen obveznosti iz C b 6 in C b 7) 0 0
6. KratkoroËne finanËne in poslovne obv. (tudi obveznice) do podj.v skupini razen do pridruæ. podj 1.530.649 1.407.172
7. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti (tudi obveznice) do pridruæenih podjetij 39.135 60.296
8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 10.865.787 8.964.050

a) KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih 1.885.474 1.311.198
1. KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih v dræavi 1.000.074 1.311.198
2. KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih v tujini 885.400 0

b) KratkoroËne poslovne obveznosti do drugih 8.980.313 7.652.852
1. KratkoroËne obveznosti do zaposlencev 2.685.316 2.687.450
2. KratkoroËne obveznosti do dræave in drugih institucij 3.582.822 613.129
3. Druge kratkoroËne obveznosti do drugih 2.712.175 4.352.273

». Pasivne Ëasovne razmejitve 3.261.882 2.194.200
1. KratkoroËno odloæeni prihodki 787.002 232.113
2. KratkoroËno vnaprej vraËunani stroπki in odhodki 2.474.880 1.962.087

D. ZUNAJBILAN»NA PASIVA 8.909.470 7.001.574

31. 12. 03
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12. 2003
HOLDING SLOVENSKE ÆELEZNICE, d. o. o.

tisoË tolarjev

OPIS I-XII/03 I-XII/02

1. »isti prihodki od prodaje 35.602.838 34.087.999
a) Prihodki na domaËem trgu 8.384.722 8.622.422

1. Transportni prihodki na domaËem trgu 6.486.558 6.067.338
a) Transportni prihodki iz razmerij do podjetij v skupini 159.713 80.893
b) Transportni prihodki iz razmerij do pridruæenih podjetij 17.808 16.727
c) Transportni prihodki iz razmerij do drugih 6.309.037 5.969.718

2. Ostali prihodki na domaËem trgu 1.898.164 2.555.084
a) Ostali prihodki iz razmerij do podjetij v skupini 262.544 183.307
b) Ostali prihodki iz razmerij do pridruæenih podjetij 84.262 109.176
c) Ostali prihodki iz razmerij do drugih 1.551.358 2.262.601

b) Prihodki na tujem trgu 27.218.116 25.465.577
1. Transportni prihodki 24.659.235 23.159.709
2. Ostali prihodki 2.558.881 2.305.868

a) Ostali prihodki iz razmerij do podjetij v skupini 18.719 26.900
b) Ostali prihodki iz razmerij do drugih 2.540.162 2.278.968

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokonË. proizvodnje 0 0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 1.838
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 30.354.455 24.306.540

a) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi uËinki 28.106.243 23.243.343
b) Prevrednotovalni poslovni prihodki 2.248.212 1.063.197

5. Stroπki blaga, materiala in storitev 22.142.491 20.084.293
a) Nabavna vrednost prod. blaga in mater. ter stroπki porab. mater. 7.971.741 7.560.884

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 46.699 37.775
2. Stroπki materiala 943.441 567.224
3. Stroπki energije 4.408.356 4.361.183
4. Stroπki nadomestnih delov 2.096.837 2.163.276
5. Odpis drobnega inventarja 256.104 213.262
6. Stroπki pisarniπkega materiala 180.809 179.314
7. Drugi materialni stroπki 39.495 38.850

b) Stroπki storitev 14.170.750 12.523.409
1. Prevozne storitve 451.264 392.220
2. Storitve vzdræevanja 6.520.645 5.401.675
3. PovraËila stroπkov delavcem 696.673 700.371
4. Storitve plaËilnega prometa, banËne storitve 156.698 217.033
5. Intelektualne in osebne storitve 493.586 460.654
6. Zavarovalne premije 661.937 504.648
7. Reklama, propaganda in reprezentanca 92.593 50.406
8. Stroπki po pravilniku RIV 1.884.590 1.709.511
9. Stroπki po pravilniku RIC 584.853 571.272

10. Stroπki drugih storitev 2.627.911 2.515.619
6. Stroπki dela 37.582.085 38.369.606

a) Stroπki plaË 26.859.666 26.898.652
b) Stroπki socialnih zavarovanj 5.410.907 5.371.733

1. Stroπki pokojninskih zavarovanj 1.031.634 1.024.160
2. Drugi stroπki socialnih zavarovanj 4.379.273 4.347.573

c) Drugi stroπki dela 5.311.512 6.099.221

I-XII/03
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tisoË tolarjev

OPIS I-XII/03 I-XII/02

7. Odpisi vrednosti 4.622.788 5.445.382
a) Amortizacija in prevrednotovalni poslov. odhodki pri NDS in OOS 4.249.709 4.485.605

1. Amortizacija 3.647.084 3.957.093
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS 602.625 528.512

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 373.079 959.777
8. Drugi poslovni odhodki 239.056 97.315
Poslovni izid iz poslovanja (1 +,- 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8) 1.370.873 (5.600.219)
9. FinanËni prihodki iz deleæev 43.334 43.906

a) FinanËni prihodki iz deleæev v podjetjih v skupini 13.643 9.904
b) FinanËni prihodki iz deleæev v pridruæenih podjetjih 14.321 18.760
c) Drugi finan. prih. iz deleæev (s prevrednotovalnimi finan. prihodki) 15.370 15.242

10. FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev 687 2.591
a) FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev do podjetij v skupini 0 1.000
b) FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev do pridruæenih podjetij 0 0
c) Drugi finan. prih. iz dolg. terjatev (s prevrednotovalnimi finan. prih.) 687 1.591

11. FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 1.002.524 1.438.443
a) FinanËni prih. iz obresti in kratk. terjatev do podjetij v skupini 4.158 8.167
b) Finan. prihodki iz obresti in kratk. terjatev do pridruæenih podjetij 35.890 4.515
c) Drugi finan.prih.iz obresti in kratk. terjatev (s prevredn. fin. prih.) 962.476 1.425.761

12. FinanËni odhodki za odpise dolgor. in kratkor. finanËnih naloæb 1.038.648 3.095.756
a) Prevrednotovalni finan. odh. pri finan. naloæbah v podj. v skupini 165.153 1.522.631
b) Prevrednotovalni finan. odhod. pri finan. naloæbah v pridruæ. podj. 5.761 3.121
c) Drugi prevrednotovalni finanËni odhodki 867.734 1.570.004

13. FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 4.795.481 5.967.533
a) FinanËni odh. za obresti in iz drugih obvezn. do podjetij v skupini 468 10.013
b) Finan. odhodki za obresti in iz drugih obvez. do pridruæ. podjetij 0 0
c) Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 4.795.013 5.957.520

14. Davek iz dobiËka iz rednega delovanja 0 0
15. »isti posl. izid iz rednega delovanja (1+,-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14) (3.416.711) (13.178.568)
16. Izredni prihodki 532.515 724.312
17. Izredni odhodki 62.454 91.931

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 62.454 91.931
b) Izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala 0 0

18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja (16-17) 470.061 632.381
19. Davek iz dobiËka zunaj rednega delovanja 0 0
20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah 0 0
21. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja (15+16-17-19-20) (2.946.650) (12.546.187)

I-XII/03
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IZKAZ FINAN»NEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12. 2003
HOLDING SLOVENSKE ÆELEZNICE, d. o. o.

tisoË tolarjev

POSTAVKA 2003 2002

A. FINAN»NI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Pritoki pri poslovanju 58.057.677 62.169.573

Poslovni prihodki 64.498.735 58.533.483
Izredni prihodki, ki se nanaπajo na poslovanje 532.515 724.312
ZaËetne manj konËne poslovne terjatve (7.148.685) 3.245.108
ZaËetne manj konËne aktivne kratk. Ëasovne razm. 175.112 (333.330)

b) Odtoki pri poslovanju 57.898.097 59.990.048
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolg. rezervacij 60.650.889 59.699.857
Izredni odhodki, ki se nanaπajo na poslovanje 62.454 91.931
Davki iz dobiËka in drugi davki, ki niso zajeti v poslov. odhod. 0 0
KonËne manj zaËetne zaloge (131.769) (124.729)
ZaËetni manj konËni poslovni dolgovi (1.615.795) 892.071
ZaËetne manj konËne pasivne Ëasovne razmejitve (1.067.682) (569.082)

c) Prebitek pritokov pri poslovanju (a manj b) 159.580 2.179.525

B. FINAN»NI TOKOVI PRI NALOÆBENJU
a) Pritoki pri naloæbenju 8.192.784 853.862

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (brez prev.) 229.049 265.195
Izredni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 0 0
Pobotano zmanjπanje neopredmeten. dolg. sred. (brez prevred.) 0 0
Pobotano zmanjπanje opredm. osnovnih sredstev (brez prevred.) 0 568.364
Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finan. naloæb (brez prevred.) 7.963.392 0
Pobotano zmanjπanje kratkor. finanËnih naloæb (brez prevred.) 343 20.303

b) Odtoki pri naloæbenju 1.528.254 9.909.874
FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (brez prevred.) 687.257 1.148.643
Izredni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 0 0
Pobotano poveËanje neopredmetenih dolg. sred. (brez prevred.) 106.906 891.710
Pobotano poveËanje opredmetenih osn. sredstev (brez prevred.) 734.091 0
Pobotano poveËanje dolgoroË. finanËnih naloæb (brez prevred.) 0 7.869.521
Pobotano poveËanje kratkoroË. finanËnih naloæb (brez prevred.) 0 0

c) Prebitek pritokov pri naloæbenju (a manj b) 6.664.530 9.056.012

C. FINAN»NI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Pritoki pri financiranju 10.409.707 10.843.102

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje (brez prev.) (327.186) 793.417
Izredni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje 0 0
PoveËanje kapitala (brez Ëistega dobiËka) 5.198.809 0
Pobotano poveËanje dolgoroËnih rezervacij (brez predvredn.) 146 0
Pobotano poveËanje dolgoroË. finanËnih dolgov (brez prevred.) 0 3.390.900
Pobotano poveËanje kratkoroË. finanËnih dolgov (brez prevred.) 5.537.938 6.658.785

b) Odtoki pri financiranju 19.158.721 4.888.647
FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje (brez prev.) 4.108.224 4.818.890
Izredni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje 0 0
Zmanjπanje kapitala (brez Ëiste izgube poslovnega leta) 5.198.809 0
Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij (brez predvredn.) 0 69.757
Pobotano zmanjπanje dolgor. finanËnih dolgov (brez prevred.) 9.851.688 0
Pobotano zmanjπanje kratkor. finanËnih dolgov (brez prevred.) 0 0
Zmanjπanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobiËka 
(izplaËilo dividend in deleæev) 0 0

c) Prebitek odtokov pri financiranju (b manj a) 8.749.014 5.954.455

». KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 1.066.604 2.991.508
x) FinanËni izid v obdobju (seπtevek Ac, Bc in Cc) (1.924.904) (922.032)

+ y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 2.991.508 3.913.540

2003
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tisoË tolarjev

O p i s Vpoklicani Kapital. Preneseni Ëisti »isti poslovni izid Prevrednotovalni
kapital rezerve Rezerve iz dobiËka poslovni izid poslovnega leta popravek kapitala

I II III IV V VI
»isti »ista Sploπni Posebni 

Nevpo- Zakon- Rezerve Druge Prenes. Prenes. dobiËek izguba prevred. prevred. 
Osnovni klicani ske za lastne Statutar. rezerve iz Ëisti Ëista poslov. poslov. popra. popra. Skupaj

kapital kapital rezerve deleæe rezerve dobiËka dobiËka izguba leta leta kapit. kapitala kapital
I/1 I/2 II III/1 III/2 III/3 III/4 IV/1 IV/2 V/1 V/2 VI/1 VI/2

A. Stanje 31. 12. 2002 17.782.630 (4.576.720) (12.546.187) 1.832.396 2.492.119 
B. Premiki v kapital 5.198.809 (2.946.650) 7.435.556 9.687.715 

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
Ë) Vnos dodatnih vplaËil kapitala 5.198.809 5.198.809 
d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovn. leta (2.946.650) (2.946.650) 
e) Vnos zneska sploπnega prevrednot. kapitala
f) Vnos zneska posebnih prevrednot. kapitala 7.435.556 7.435.556 
g) Drugi razlogi za poveËanje sestavin kapitala

C. Premiki v kapitalu (5.198.809) (7.347.378) 12.546.187 
aa) Razporeditev Ëistega dobiËka po sklepu 

uprave in nadzornega sveta
ab) Razporeditev Ëist. dobiËka za oblikovanje 

dodatnih rezerv po sklepu skupπËine
b) Poravnava izgube kot odbitne sest. kapitala (5.198.809) 5.198.809 
c) Oblikovanje rezerv za lastne deleæe 

iz drugih sestavin kapitala
Ë) Razpustitev rezerv za lastne deleæe 

na druge sestavine kapitala
d) Druge prerazporeditve sestavin kapitala (12.546.187) 12.546.187 

». Premiki iz kapitala (670.542) (670.542) 
a) ObraËun dividend
b) VraËilo kapitala
c) Uporaba poseb. prevred. popravka kapitala (658.749) (658.749) 

(za oslabitev sredstev in okrepitev dolgov)
Ë) Prenos poseb. prevrednot. poprav. kapitala (11.793) (11.793) 

(v poslovne prihodke ali finanËne prihodke)
d) Druge odprave sestavin kapitala

D. Stanje 31. 12. 2003 17.782.630 (11.924.098) (2.946.650) 8.597.410 11.509.292 
BILAN»NA IZGUBA (11.924.098) (2.946.650) (14.870.748)

IZKAZ GIBANJA KAPITALA V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12. 2003
HOLDING SLOVENSKE ÆELEZNICE, d. o. o.
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12. 2002
SLOVENSKE ÆELEZNICE, d. d.,

tisoË tolarjev

O p i s Vpoklicani Kapital. Preneseni Ëisti »isti poslovni izid Prevrednotovalni
kapital rezerve Rezerve iz dobiËka poslovni izid poslovnega leta popravek kapitala

I II III IV V VI
»isti »ista Sploπni Posebni 

Nevpo- Zakon- Rezerve Druge Prenes. Prenes. dobiËek izguba prevred. prevred. 
Osnovni klicani ske za lastne Statutar. rezerve iz Ëisti Ëista poslov. poslov. popra. popra. Skupaj

kapital kapital rezerve deleæe rezerve dobiËka dobiËka izguba leta leta kapit. kapitala kapital
I/1 I/2 II III/1 III/2 III/3 III/4 IV/1 IV/2 V/1 V/2 VI/1 VI/2

A. Stanje 31. 12.  2001 17.782.630 (4.576.720) 13.205.910 
B. Premiki v kapital (12.546.187) 1.832.396 (10.713.791) 

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
Ë) Vnos dodatnih vplaËil kapitala
d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta (12.546.187) (12.546.187) 
e) Vnos zneska sploπnega prevrednotenja kapitala
f) Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala 1.832.396 1.832.396 
g) Drugi razlogi za poveËanje sestavin kapitala

C. Premiki v kapitalu (4.576.720) 4.576.720 
aa) Razporeditev Ëistega dobiËka po sklepu 

uprave in nadzornega sveta
ab) Razporeditev Ëistega dobiËka za oblikovanje 

dodatnih rezerv po sklepu skupπËine
b) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala
c) Oblikovanje rezerv za lastne deleæe
Ë) Razpustitev rezerv za lastne deleæe
d) Druge prerazporeditve sestavin kapitala (4.576.720) 4.576.720 

». Premiki iz kapitala
a) ObraËun dividend
b) VraËilo kapitala
c) Uporaba poseb. prevrednot. popravka kapitala

(za oslabitev sredstev in okrepitev dolgov)
Ë) Prenos poseb. prevrednot. popravkov kapitala

(v poslovne prihodke ali finanËne prihodke)
d) Druge odprave sestavin kapitala

D. Stanje 31. 12. 2002 17.782.630 (4.576.720) (12.546.187) 1.832.396 2.492.119 
BILAN»NA IZGUBA (4.576.720) (12.546.187) (17.122.907)
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III. RAZKRITJA POSTAVK V RA»UNOVODSKIH IZKAZIH

1.POJASNILA K BILANCI STANJA

1.1. Sredstva

tisoË tolarjev

SREDSTVA 31. 12.03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind. 03/02

STALNA SREDSTVA 63.597.193 79,0 214.542.139 93,3 29,6
GIBLJIVA SREDSTVA 15.250.443 18,9 13.497.441 5,9 113,0
AKTIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 1.666.696 2,1 1.841.808 0,8 90,5

Skupaj 80.514.332 100,0 229.881.388 100,0 35,0

tisoË tolarjev

STALNA SREDSTVA 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind. 03/02

NEOPREDMETENA DOLGORO»NA SREDSTVA 308.940 0,5 544.170 0,2 56,8
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 53.781.233 84,6 196.257.000 91,5 27,4
DOLGORO»NE FINAN»NE NALOÆBE 9.507.020 14,9 17.740.969 8,3 53,6

Skupaj 63.597.193 100,0 214.542.139 100,0 29,6

tisoË tolarjev

NEOPREDMETENA DOLGORO»NA SREDSTVA 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind. 03/02

1. DolgoroËno odloæeni stroπki poslovanja 19.164 6,2 25.380 4,6 75,5
2. DolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja 50.516 16,4 288.234 53,0 17,5
3. DolgoroËne premoæenjske pravice 239.260 77,4 230.556 42,4 103,8

Skupaj 308.940 100,0 544.170 100,0 56,8

31. 12. 03

31. 12. 03

31. 12. 03

Podjetje je 31.decembra 2003 razpolagalo s 80.514.332 tisoË tolarjev sredstev, ki so se v primerjavi s stanjem ob
koncu leta 2002 zmanjπala za 65,0 %. Zmanjπanje je predvsem posledica izloËitve sredstev javne æelezniπke infra-
strukture v upravljanju po primopredajnem zapisniku πt. 266-2/2003 ZP 11 0502 v viπini 147.349.392 tisoË tolarjev
(stalna sredstva za 143.646.327 tisoË tolarjev in gibljiva sredstva za 3.703.065 tisoË tolarjev).

1.1.1. Stalna sredstva

Stalna sredstva podjetja v viπini 63.597.193 tisoË tolarjev sestavljajo 79,0 % vseh sredstev. V njih so izkazana vsa
dolgoroËno vezana sredstva, razen dolgoroËnih poslovnih terjatev, ki so skladno s standardi izkazane kot del giblji-
vih sredstev.

1.1.1.1. Neopredmetena dolgoroËna sredstva

Neopredmetena dolgoroËna sredstva v vrednosti 308.940 tisoË tolarjev sestavljajo 0,4 % vseh sredstev. V bilanci
stanja so izkazana po svoji neodpisani vrednosti (nabavna vrednost manj nabrani popravek vrednosti). 

V primerjavi s stanjem ob koncu leta 2002 so se zmanjπala za 43,2 %. Zmanjπala so se predvsem zaradi izloËitve
javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju v viπini 212.985 tisoË tolarjev (dolgoroËni stroπki razvijanja 108.222 ti-
soË tolarjev in dolgoroËne premoæenjske pravice 104.763 tisoË tolarjev).

V postavki dolgoroËne premoæenjske pravice je med drugim izkazana tudi tretjina pogodbene vrednosti nakupa 250
Microsoftovih licenc v vrednosti 15.384 tisoË tolarjev, za katere se je na podlagi pogodbe pridobila trajna pravica
do uporabe (Skupina Atlantis, d. o. o.-pogodba o posredovanju prodaje EA-SÆ 5/2003 /CI/2/03/. Ostanek pogod-
bene vrednosti pa je izkazan v zunajbilanËni evidenci.
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Prikaz gibanja neopredmetenih dolgoroËnih sredstev v letu 2003 

tisoË tolarjev

Opis Dolg. odloæ. str. Dolg. odloæ. str. Koncesije, paten. NDS v pridobiv. Skupaj
poslovanja 001 razvijanja 002 licence 003 007 NDS

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2002 31.078 88.624 518.410 286.232 924.344
Prenosi med podroËji
PoveËanja (pridobitve, prekvalifikac.) 84.590 84.590
PoveËanja - investicije v teku 158.108 (158.081) 27
Zmanjπanja (odtujitve) (1.133) (1.133)
Prevrednotovanje
IzloËitev JÆI 1. 9. 2003 (49.945) (212.741) (262.686)
Stanje 31. 12. 2003 31.078 88.624 625.440 745.142
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2002 5.698 24.379 350.097 380.174
Prenosi med podroËji
PoveËanja (pridobitve, prekvalifikac.)
Amortizacija tekoËega leta 6.216 13.729 86.917 106.862
Zmanjπanja (odtujitve) (1.133) (1.133)
Prevrednotovanje
IzloËitev JÆI 1. 9. 2003 (49.701) (49.701)
Stanje 31. 12. 2003 11.914 38.108 386.180 436.202
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2002 25.380 64.245 168.313 286.232 544.170
Stanje 31. 12. 2003 19.164 50.516 239.260 308.940

Skupaj 
NDS

1.1.1.2. Opredmetena osnovna sredstva

tisoË tolarjev

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind. 03/02

1. ZemljiπËa in zgradbe 18.868.123 35,1 109.850.832 56,0 17,2
a) ZemljiπËa 10.123.270 18,8 8.017.813 4,1 126,3
b) Zgradbe 8.744.853 16,3 101.833.019 51,9 8,6

2. Proizvajalne naprave in stroji 33.591.866 62,4 44.804.767 22,8 75,0
a) Oprema 33.577.779 62,4 44.788.158 22,8 75,0
b) Drobni inventar 14.087 0,0 16.609 0,0 84,8

3. Druge naprave in oprema 471.158 0,9 698.045 0,4 67,5
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 850.086 1,6 40.903.356 20,8 2,1

a) Predujmi za pridobitev opredmet. osnovnih sredstev 102.082 0,2 130.085 0,1 78,5
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 748.004 1,4 40.773.271 20,7 1,8

Skupaj 53.781.233 100,0 196.257.000 100,0 27,4

31. 12. 03

Opredmetena osnovna sredstva v vrednosti 53.781.233 tisoË tolarjev sestavljajo 66,8 % vseh sredstev. V bilanci sta-
nja so izkazana po svoji neodpisani vrednosti (nabavna vrednost manj nabrani popravek vrednosti).

V primerjavi s stanjem ob koncu leta 2002 so se zmanjπala za 72,6 %. Zmanjπala so se predvsem zaradi izloËitve javne
æelezniπke infrastrukture v upravljanju v viπini 143.433.342 tisoË tolarjev (zemljiπËa in zgradbe 99.189.149 tisoË tolarjev,
proizvajalne naprave in stroji 8.470.909 tisoË tolarjev in osnovna sredstva, ki se pridobivajo, 35.773.284 tisoË tolarjev).

V postavki zgradbe so izkazane tudi nepremiËnine trajno zunaj uporabe v skupnem znesku 2.005.824 tisoË tolar-
jev (poËitniπki objekti v znesku 46.744 tisoË tolarjev in stanovanja v neprofitnem najemu za nedoloËen Ëas v znesku
1.959.080 tisoË tolarjev).

V postavki druge naprave in oprema je izkazana tudi oprema trajno zunaj uporabe v znesku 338.659 tisoË tolarjev
(tovorni vagoni).

Med opremo je v okviru opreme za transport in zveze izkazana tudi vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v fi-
nanËnem najemu:
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tisoË tolarjev

Nabavna Popravek Sedanja
Datum najema Vrsta OOS vrednost vrednosti vrednost

14.   6. 2002 SPECIALNO VOZILO MERCEDES BENZ UNIMOG U 400 65.420 17.627 47.793
14.   6. 2002 SPECIALNO VOZILO MERCEDES BENZ UNIMOG U 400 49.292 13.281 36.011
14.   6. 2002 SPECIALNO VOZILO MERCEDES BENZ UNIMOG U 400 49.295 13.282 36.013
10. 12. 2003 PRIKLJU»EK - KOSILNA GLAVA MK 1200 1.880 0 1.880
10. 12. 2003 PRIKLJU»EK HEGENSCHEDT - UTIRJEVALNI   MOST 1.567 0 1.567
10. 12. 2003 PRIKLJU»EK HEGENSCHEDT - UTIRJEVALNI   MOST 1.567 0 1.567
10. 12. 2003 PRIKLJU»EK HEGENSCHEDT- HIDRAVLI»NA   DVIGALKA 1.342 0 1.342
10. 12. 2003 PRIKLJU»EK HEGENSCHEDT- HIDRAVLI»NA   DVIGALKA 1.342 0 1.342
10. 12. 2003 PRIKLJU»EK - KOSILNA GLAVA MK 1200 1.881 0 1.881
10. 12. 2003 SNEÆNI PLUG SCHMIDT KL-V 32 4.326 0 4.326
11.   7. 2000 AUDI A6 2,7Q V6 11.660 9.736 1.924
28.   3. 2002 AUDI A6 1,9 TDI 3.500 1.225 2.275
22.   1. 2002 VW SHARAN TRENDLINE 1,9 TDI 5.957 1.986 3.971

Skupaj 199.029 57.137 141.892

Sedanja
vrednost

Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., ima na dan 31.12.2003 kot jamstvo, za dolgoroËni dolg po pog. NLB πt.
6601018 in kratkoroËne dolgove po pog. NLB πt. 3068/101200363-hp, πt. 3068/101200381-hp, πt.
3068/101200250-hp, πt. 3068/111200017-hp, πt. 3068/111200291-hp, πt. 3068/111300060-hp in πt.
3068/11300094, zastavljena naslednja opredmetena osnovna sredstva v znesku 8.419.277 tisoË tolarjev:
- poslovna stavba Ljubljanski dvor, Kolodvorska 11 v Ljubljani
- poslovna stavba Trg OF 7 in 8 v Ljubljani,
- samski dom v Novi Gorici,
- poslovna stavba Kopitarjeva 2 v Mariboru in
- skladiπËe Sisak 3 v Kopru.

Na dan 31.12.2003 zaradi nakupa neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev izka-
zuje 33.168.870 tisoË tolarjev finanËnih obveznosti.

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2003

tisoË tolarjev

Opis ZemljiπËa Zgradbe Proizvajalna Drobni Oprema v Oprema, ki se Skupaj
oprema inventar fin.najemu pridobiva OOS

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2002 8.017.813 364.247.998 197.229.955 216.722 185.124 40.773.271 610.670.883
Prenos med podroËji 402 (453) 51 0
PoveËanja (pridobitve, prekvalifikacije) 41.183 439.218 27.707 398 2.466.063 2.974.569
PoveËanja - investicije v teku 111.826 4.860.394 1.362.613 40.712 13.905 (6.742.355) (352.905)
Zmanjπanja (odtujitve) (131.574) (2.044.278) (13.532.941) (11.756) (11.053) (15.731.602)
Prevrednotovanje - krepitev, poveËanje 6.947.281 (148.534) 6.156 92 6.804.995
Prevrednotovanje- slabitev, zmanjπanje (33.767) (33.767)
IzloËitev JÆI 1. 9. 2003 (4.829.492) (347.654.003) (38.658.106) (4.635) (35.737.922) (426.884.158)
Stanje 31. 12. 2003 10.123.270 19.701.197 146.434.931 241.584 199.029 748.004 177.448.015
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2002 262.414.979 151.909.864 200.113 19.012 414.543.968
Prenos med podroËji (51) 51 0
PoveËanja (pridobitve, prekvalifikacije) 240.699 26.626 398 267.723
Amortizacija tekoËega leta 2.908.851 4.230.096 43.107 38.125 7.220.179
Zmanjπanja (odtujitve) (1.338.066) (13.451.836) (11.543) (14.801.445)
Prevrednotovanje- krepitev, poveËanje 24.227 387 3 24.617
Prevrednotovanje- slabitev, zmanjπanje
IzloËitev JÆI 1. 9. 2003 (253.294.346) (30.187.200) (4.632) (283.486.178)
Stanje 31. 12. 2003 10.956.344 112.527.886 227.497 57.137 123.768.864
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2002 8.017.813 101.833.019 45.320.091 16.609 166.112 40.773.271 196.126.915

Stanje 31. 12. 2003 10.123.270 8.744.853 33.907.045 14.087 141.892 748.004 53.679.151

Skupaj
OOS

V prikazu gibanja opredmetenih osnovnih sredstev je med prevrednotenji izkazano:

na skupini zemljiπËa:
- prevrednotenje zemljiπË na podlagi cenitve, ki jo je opravilo podjetje Nebra, d. o. o., Ljubljana (krepitev v znesku

7.270.457 tisoË tolarjev, odprava krepitve zaradi prodaje - 298.798 tisoË tolarjev in prenosa na JÆI - 159.162 ti-
soË tolarjev ter slabitev v znesku 31.562 tisoË tolarjev),
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- odloËbe GURS o spremembi kategorij zemljiπË zaradi novih parcelacij (poveËanje v znesku 51.552 tisoË tolarjev in
zmanjπanje v znesku 2.205 tisoË tolarjev),

- poveËanje - dodatna delitev premoæenja po stanju na dan 31. 12. 1999 - prenos med JÆI in Sluæbami holdinga v
znesku 78.432 tisoË tolarjev (po ureditvenih zapisnikih πt. 2A/03, 3A/03, 2B/03 in 2C/03),

- poveËanje - prenos zemljiπË od HÆ Zagreb po sklepu sodiπËa v znesku 4.800 tisoË tolarjev (protokol leta 1991).

na skupini zgradbe:
- je bila opravljena korekcija krepitve objektov, katerih cenitev je bila opravljena v letu 2002. Korekcija je bila oprav-

ljena po ureditvenem zapisniku 1/2003 (prenos objekta Kopitarjeva 5 v Mariboru na JÆI v znesku 114.717 tisoË
tolarjev) ter po popravku seznama cenitve s stani izvajalca KD P&S, d. o. o., (23.240 tisoË tolarjev),

- odprava krepitve zaradi prodaje in amortiziranja krepljenih sredstev v znesku 34.907 tisoË tolarjev in
- preseæki v znesku 103 tisoË tolarjev.

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev ne vkljuËuje predujmov za pridobitev opredmetenih osnovnih sred-
stev v znesku 102.082 tisoË tolarjev.

1.1.1.3. DolgoroËne finanËne naloæbe

tisoË tolarjev

DOLGORO»NE FINAN»NE NALOÆBE 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind. 03/02

1. Deleæi v podjetjih v skupini 6.335.603 66,6 6.487.113 36,6 97,7
2. DolgoroËne finanËne terjatve do podjetij v skupini 0 0,0 4.375 0,0 -
3. Deleæi v pridruæenih podjetjih 2.199.474 23,1 2.112.682 11,9 104,1
5. Drugi dolgoroËni deleæi 965.035 10,2 1.164.538 6,6 82,9

b) Deleæi v drugih podjetjih 965.035 10,2 1.164.538 6,6 82,9
6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve 6.908 0,1 7.972.261 44,9 0,1

Skupaj 9.507.020 100,0 17.740.969 100,0 53,6

31. 12. 03

DolgoroËne finanËne naloæbe sestavljajo 11,8 % vseh sredstev podjetja. Glede na stanje na koncu leta 2002 se je
njihova vrednost zmanjπala za 46,4 %, kar je predvsem posledica prevzema dolga (7.911.987 tisoË tolarjev) s stra-
ni dræave v skladu s 7. tË. 34. Ëlena zakona o æelezniπkem prometu (Uradni list RS πt. 83/03 - uradno preËiπËeno be-
sedilo), ki doloËa, da dræava leta 2003 prevzame dolg iz naslova posojila, najetega na podlagi zakona o poroπtvu
RS za obveznosti javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., iz naslova posojil, najetih za financiranje vzdræevanja
javne æelezniπke infrastrukture (Uradni list RS πt. 59/2002). Leta 2002 so bile kratkoroËne terjatve do dræave iz na-
slova vzdræevanja infrastrukture v soglasju z Ministrstvom za finance in pozneje sprejetim sklepom vlade RS preo-
blikovane v dolgoroËne finanËne terjatve, za katere so veljali enaki pogoji kot za obveznosti Slovenskih æeleznic do
banke.

Podatki o podjetjih, v katerih kapitalu je Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., udeleæen z najmanj 20 %:

tisoË tolarjev

Naziv podjetja in sedeæ Deleæ Slovenskih æeleznic Osnovni kapital Poslovni izid 
v kapitalu podjetja podjetja

• SÆ-Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o.,
Zaloπka cesta 217, 1000 Ljubljana 100,00 % 3.503.350 2.928

• SÆ Æelezniπko invalidsko podjetje, d. o. o.,
Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana 100,00 % 16.548 0

• Prometni institut, d. o. o., Ljubljana 
Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana 100,00% 38.900 10.715

• SÆ-Æelezniπki zdravstveni dom Ljubljana
Celovπka cesta 4, 1000 Ljubljana 100,00 % 155.610 (24.990)

• SÆ-Æelezniπka tiskarna Ljubljana, d. d.,
Hladilniπka pot 28, 1000 Ljubljana 60,31 % 63.543 (1.425)

• SÆ-Æelezniπko gradbeno podjetje Ljubljana, d. d.,
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana 79,82 % 755.444 (174.522)

• Adria kombi, d. o. o., Ljubljana 
Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana 26,00 % 9.306 13.567

• Fersped, d. d., Ljubljana 
Parmova ulica 37, 1000 Ljubljana 48,63 % 387.602 34.379

• Terme Olimia, d. d.,
Zdraviliπka cesta 24, 3254 PodËetrtek 28,48 % 1.183.146 58.844

• A.K.S., d. o. o.,
Trg osvobodilne fronte 8, 1000 Ljubljana 33,33 % 2.100 1.402
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Preglednica dolgoroËnih finanËnih naloæb v odvisna in pridruæena podjetja ter drugi dolgoroËni deleæi: 

tisoË tolarjev

Odvisna podjetja Lastniπki Vrednost kapitalske naloæbe Indeks
deleæ 31. 12. 2003 31. 12. 2002 03/02

SÆ-Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. 100,00 % 4.663.113 4.660.185 100,1
Prometni institut, d. o. o., Ljubljana 100,00 % 101.761 91.046 111,8
SÆ Æelezniπko invalidsko podjetje Ljubljana, d. o. o. 100,00 % 29.304 29.304 100,0
SÆ-Æelezniπki zdravstveni dom Ljubljana 100,00 % 605.358 630.349 96,0
SÆ-Æelezniπko gradbeno podjetje Ljubljana, d. d. 79,82 % 811.909 951.212 85,4
SÆ-Æelezniπka tiskarna Ljubljana, d. d. 60,31 % 124.158 125.017 99,3

Skupaj deleæi v odvisnih podjetjih 6.335.603 6.487.113 97,7

tisoË tolarjev

Odvisna podjetja Lastniπki Vrednost kapitalske naloæbe Indeks
deleæ 31. 12. 2003 31. 12. 2002 03/02

Adria kombi, d. o. o., Ljubljana 26,00 % 18.679 15.151 123,3
Fersped, d. d., Ljubljana 48,63 % 893.255 832.147 107,3
• Slovenijaturist, d. d.,- steËaj 399.924 399.924

100 % popravek vrednosti 1) (399.924) (399.924)
Terme Olimia, d. d. 28,48 % 1.286.373 1.264.684 101,7
A.K.S., d. o. o. 33,33 % 1.167 700 166,7

Skupaj deleæi v pridruæenih podjetjih 2.199.474 2.112.682 104,1

1) Naloæba v Slovenijaturist, d. d., zaradi 100 % oblikovanega popravka vrednosti v letu 2000, v bilanci stanja ni izkazana.

tisoË tolarjev

Odvisna podjetja Lastniπki Vrednost kapitalske naloæbe Indeks
deleæ 31. 12. 2003 31. 12. 2002 03/02

Deleæi v bankah 87.454 87.454
100 % popravek vrednosti (87.454) (87.454)
Deleæi v drugih podjetjih 
• Tovarna duπika Ruπe (Metalurgija, d. d.,) 7,83 % 277.099 462.831 59,9

- naloæba 462.831

- popravek vrednosti  2) (185.732)
• SIMnet, d. o. o., Ljubljana 127 127

100% popravek vrednosti  3) (127) (127)
• Telemach, d. o. o., Ljubljana 4,11 % 236.439 236.439 100,0

- naloæba 656.439 656.439

- popravek vrednosti  4) (420.000) (420.000)
• Slovenske æelezarne, d. d., Ljubljana 0,36 % 108.369 108.369 100,0

- naloæba 254.669 254.669

- popravek vrednosti  5) (146.300) (146.300)
• KRS Rotovæ, d. d. 56 0
• PoËitniπka skupnost Krπko, d. o. o. 0,92 % 202 0
• INTERFRIGO 3.801 3.699 102,8
• EUROFIMA 325.015 339.528 95,7
• INTERKONTEINER 751 731 102,7
• INTERKONTEINER - INTERFRIGO 59 57 103,5
• HIT - RAIL 12.889 12.539 102,8
• BCC Bruselj 355 345 102,9
Skupaj drugi deleæi 965.035 1.164.538 82,9

SKUPAJ DELEÆI 9.500.112 9.764.333 97,3
2) Zaradi neobjavljenih podatkov ob izdelavi bilance stanja na dan 31. 12. 2002 je bila naloæba v TDR Metalurgijo, d. d., izkazana v enaki viπini kot na dan 31. 12. 2001. Po

pridobitvi izkazov in informacij je komisija za vrednotenje dolgoroËnih finanËnih naloæb leta 2003 zaradi precenjenosti oblikovala popravek vrednosti naloæbe. 
3) Naloæbo v SIMnet, d. o. o., je komisija za vrednotenje dolgoroËnih naloæb na podlagi pridobljenih listin ocenila za nezanesljivo in leta 2001 oblikovala 100 % popravek

vrednosti, zato v bilanci stanja ni izkazana.
4) Zaradi neobjavljenih podatkov je bila ugotovljena precenjenost naloæbe v Telemach, d. o. o., po datumu bilance stanja na dan 31. 12. 2001. Po pridobitvi izkazov in infor-

macij je komisija za vrednotenje dolgoroËnih finanËnih naloæb leta 2002 zaradi precenjenosti oblikovala popravek vrednosti naloæbe. 
5) Naloæba v Slovenske æelezarne, d .d., je po pregledu prejetih podatkov po mnenju komisije za vrednotenje dolgoroËnih naloæb po oblikovanju popravka vrednosti, ki je bil

oblikovan leta 2001 zaradi nezanesljivosti naloæbe (izguba pri poslovanju), sedaj realno izkazana.

31. 12. 2003

31. 12. 2003

31. 12. 2003
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Preglednici gibanja dolgoroËnih finanËnih naloæb v odvisna in pridruæena podjetja:

Odvisna podjetja:

tisoË tolarjev

CD PI ÆIP ÆZD ÆGP ÆT SÆ skupaj

Stanje 31. 12. 2002 4.660.185 91.046 29.304 630.349 951.212 125.017 6.487.113
- izguba (deleæ SÆ) (24.991) (139.303) (859) (165.153)
+ dobiËek 2.928 10.715 13.643

Stanje 31. 12. 2003 4.663.113 101.761 29.304 605.358 811.909 124.158 6.335.603

tisoË tolarjev

Adria Kombi Fersped Terme Olimia A.K.S. SÆ skupaj 

Stanje 31. 12. 2002 15.151 832.147 1.264.684 700 2.112.682
+ uskladitev naloæbe 10.211 10.211
+ dobiËek 3.528 16.719 33.482 467 54.196
- izplaËilo dividend (11.793) (11.793)
+ nakup deleæa 34.178 34.178

Stanje 31. 12. 2003 18.679 893.255 1.286.373 1.167 2.199.474

SÆ skupaj

SÆ skupaj

Pridruæena podjetja:

Gibanje prevrednotovalnega popravka kapitala v zvezi z dolgoroËnimi naloæbami:

tisoË tolarjev

Adria Kombi FerspedTerme Olimia A.K.S. KRS Rotovæ PSK Krπko SÆ skupaj

Stanje 31. 12. 2002 11.448 391.931 60.563 0 0 0 463.942
+ uskladitev naloæbe 10.211 10.211
+ pridobitev deleæa 56 202 258
-  izplaËilo dividend (11.793) (11.793)
+ dobiËek 3.528 16.719 33.482 467 54.196

Stanje 31. 12. 2003 14.976 418.861 82.252 467 56 202 516.814

SÆ skupaj

1.1.2. Gibljiva sredstva

Deleæ gibljivih sredstev v vseh sredstvih podjetja je 18,9 %. Ne glede na dolgoroËnost, so v bilanci stanja med gi-
bljivimi sredstvi izkazane tudi dolgoroËne poslovne terjatve (6,3 % gibljivih sredstev).

1.1.2.1. Zaloge

tisoË tolarjev

GIBLJIVA SREDSTVA 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind. 03/02

ZALOGE 3.054.436 20,0 3.278.675 24,3 93,2
POSLOVNE TERJATVE 11.124.353 73,0 7.221.865 53,5 154,0
KRATKORO»NE FINAN»NE NALOÆBE 5.050 0,0 1.183.839 8,8 0,4
DOBROIMETJE PRI BANKAH, »EKI IN GOTOVINA 1.066.604 7,0 1.813.062 13,4 58,8

Skupaj 15.250.443 100,0 13.497.441 100,0 113,0

31. 12. 03

Zaloge surovin, materiala, nadomestnih delov, drobnega inventarja in embalaæe, katerega doba uporabnosti je
krajπa od enega leta, so na zadnji dan poslovnega leta 2003 sestavljale 3,8 % vseh sredstev. NajveËji deleæ sestav-

tisoË tolarjev

ZALOGE 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

1. Material 3.054.050 100,0 3.278.675 100,0 93,1
a) Material 642.506 21,0 759.886 23,2 84,6
b) Nadomestni deli 2.369.130 77,6 2.466.524 75,2 96,1
c) Drobni inventar in embalaæa 42.414 1,4 52.265 1,6 81,2

4. Predujmi za zaloge 386 0,0 0 0,0 -

Skupaj 3.054.436 100,0 3.278.675 100,0 93,2

31. 12. 03
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ljajo nadomestni deli ter zaloge surovin in materiala. V stanju na dan 31. 12. 2002 so prikazane tudi zaloge Javne
æelezniπke infrastrukture (86.660 tisoË tolarjev), ki so bile na dan 31. 8. 2003 prenesene v upravljanje na Javno
agencijo za æelezniπki promet (84.022 tisoË tolarjev). 

V povpreËju je bilo leta 2003 v zalogah vezanih 3.361.318 tisoË tolarjev sredstev. 

Pregled gibanja zalog materiala v letu 2003:

Primanjkljaji ugotovljeni pri popisu materiala:

tisoË tolarjev

Stanje 31. 12. 2002 3.192.015
+ nove nabave 3.199.556
+ pridobitve pri kasaciji opredmetenih osnovnih sredstev 8.622
- poraba materiala 3.157.232
- poraba za investicije 132.492
- odpisi nekurantnih  zalog 8.450
- prodaja 46.615
- primanjkljaji, ugotovljeni pri popisu 1.354

Stanje 31. 12. 2003 3.054.050

tisoË tolarjev

nadomestni deli 1.354

Stanje 31. 12. 2003 1.354

tisoË tolarjev

material 5.956
nadomestni deli 1.651
drobni inventar in embalaæa 843

Stanje 31. 12. 2003 8.450

Pregled odpisov vrednosti nekurantnih zalog:

1.1.2.2. Poslovne terjatve

Poslovne terjatve sestavljajo 13,8 % deleæ v strukturi vseh sredstev. Najpomembnejπa postavka med poslovnimi ter-
jatvami sestavljajo kratkoroËne poslovne terjatve. Stanje poslovnih terjatev se je poveËalo za 7.025.312 tisoË tolar-
jev; na Agencijo za æelezniπki promet pa je bilo prenesenih 3.122.824 tisoË tolarjev.

DolgoroËne poslovne terjatve

tisoË tolarjev

POSLOVNE TERJATVE 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

DolgoroËne poslovne terjatve 960.810 8,6 50.427 0,7 1.905,3
KratkoroËne poslovne terjatve 10.163.543 91,4 7.171.438 99,3 141,7

Skupaj 11.124.353 100,0 7.221.865 100,0 154,0

31. 12. 03

tisoË tolarjev

DOLGORO»NE POSLOVNE TERJATVE 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02
4. DolgoroËne poslovne terjatve do drugih 960.810 100,0 50.427 100,0 1.905,3

Skupaj 960.810 100,0 50.427 100,0 1.905,3

DolgoroËne poslovne terjatve do drugih sestavljajo dolgoroËni krediti za nakup in gradnjo stanovanj, stanovanjskih
hiπ in zemljiπË, dani delavcem in drugim kupcem stanovanj Holdinga Slovenske æeleznice (930.843 tisoË tolarjev) ter
delavcem Hrvaπkih æeleznic in drugim kupcem stanovanj Slovenskih æeleznic na obmoËju Republike Hrvaπke (30.643
tisoË tolarjev).

Stanje dolgoroËnih kreditov, danih za nakup stanovanj, na dan 31. 12. 2003 zmanjπujejo oblikovani popravki vre-
dnosti v znesku 967 tisoË tolarjev. To je del (30 %), ki ga mora podjetje ob zapadlosti obrokov v skladu z doloËili
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS πt. 18-652/91) nakazati stanovanjskemu in odπkodninskemu skladu.

31. 12. 03



108

Med dolgoroËnimi poslovnimi terjatvami do drugih so izkazane tudi terjatve do podjetij v steËajih in terjatve iz pri-
silnih poravnav v skupnem znesku 291 tisoË tolarjev.

Terjatve se preraËunavajo v domaËo valuto po srednjem teËaju Banke Slovenije na koncu vsakega trimeseËja in ob
izdelavi bilance stanja.

Popravek vrednosti dolgoroËnih poslovnih terjatev do drugih se je leta 2003 oblikoval na naslednji naËin:

KratkoroËne poslovne terjatve

tisoË tolarjev

Stanje 31. 12. 2002 7.068
- prenos na kratkoroËne terjatve 5.044
- uravnoteæenje popravka vrednosti 1.023
- zmanjπanje za  30 % kupnine 34

Stanje 31. 12. 2003 967

tisoË tolarjev

KRATKORO»NE POSLOVNE TERJATVE 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind. 03/02

1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 4.240.369 41,7 3.708.317 51,7 114,3
(razen KPT iz IIb2 in IIb3)
a) KratkoroË. poslovne terjatve do kupcev v  dræavi 2.353.904 23,2 2.322.715 32,4 101,3
b) KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev v tujini 1.886.465 18,5 1.385.602 19,3 136,1

2. KratkoroËne poslovne terjatve do podjetij v skupini 254.465 2,5 185.397 2,6 137,3
a) KratkoroËne poslovne terjatve do podjetij 251.393 2,5 184.108 2,6 136,5

v skupini kot kupcev
b) KratkoroËne terjatve, povezane s finanËnimi 3.072 0,0 1.289 0,0 238,2

prihodki, do podjetij v skupini
3. KratkoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij 1.453.089 14,3 1.418.343 19,8 102,4

a) KratkoroËne poslovne terjatve do pridruæenih 1.453.089 14,3 1.418.343 19,8 102,4
podjetij kot kupcev

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 4.215.620 41,5 1.859.381 25,9 226,7
a) KratkoroË. terjatve do dræavnih in drugih inπtitucij 519.037 5,1 351.348 4,9 147,7
b) KratkoroËne terjatve do zaposlencev 7.507 0,1 25.295 0,4 29,7
c) KratkoroËne terjatve, povezane s finanËnimi 1.062 0,0 0 0,0 -

prihodki, do drugih
Ë) Ostale kratkoroËne poslovne terjatve do drugih 3.683.333 36,3 1.472.187 20,5 250,2
d) Kratkor. poslovne terjatve na podlagi predujmov 4.679 0,0 10.489 0,1 44,6

(razen predujmov iz AI5, AII4a in BI4)
e) KratkoroËne varπËine 2 0,0 62 0,0 2,8

Skupaj 10.163.543 100,0 7.171.438 100,0 141,7

31. 12. 03

KratkoroËne poslovne terjatve (12,6 % vseh sredstev) so se v primerjavi s preteklim letom poveËale za 41,7 %. Na
dan 31. 12. 2002 so bile v to kategorijo vkljuËene tudi terjatve javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju. Terja-
tve javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju so bile izloËene po primopredajnem zapisniku πt. 266-2/2003 ZP 11
0502 - stanje na dan 31. 8. 2003 v znesku 3.122.824 tisoË tolarjev (kratkoroËne poslovne terjatve do kupcev v zne-
sku 123.953 tisoË tolarjev in kratkoroËne poslovne terjatve do drugih v znesku 2.998.871 tisoË tolarjev).

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev

tisoË tolarjev

31. 12. 2003

KratkoroËne terjatve do kupcev 6.033.866
Prevrednotenje zaradi ohranitve vrednosti 4.695
Popravek vrednosti kratkoroËnih terjatev do kupcev (1.685.507)
Popravek vrednosti kratkoroËnih terjatev iz naslova obresti (112.685)

KratkoroËne terjatve do kupcev - neto 4.240.369

31. 12. 2003
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tisoË tolarjev

Zamudne obresti od 
Odvisna podjetja Kot kupci kratk.terjatev 31. 12. 2003

SÆ Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. 115.587 37 115.624
SÆ Æelezniπko invalidsko podjetje, d. o. o. 3.992 21 4.013
Prometni institut Ljubljana, d. o. o. 45 45
SÆ Æelezniπki zdravstveni dom Ljubljana 228 228
SÆ Æelezniπka tiskarna Ljubljana, d. d. 39 39
SÆ Æelezniπko gradbeno podjetje Ljubljana, d. d. 131.452 3.001 134.453
Kamnolom Verd, d. o. o. 50 13 63

Skupaj 251.393 3.072 254.465

KratkoroËne poslovne terjatve do odvisnih podjetij

Postavka kratkoroËne poslovne terjatve do odvisnih podjetij kot kupci zajema tudi druge kratkoroËno dane preduj-
me v znesku 80.874 tisoË tolarjev (SÆ CD Ljubljana). 

KratkoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij

Preglednica zapadlosti kratkoroËnih terjatev do kupcev v dræavi in tujini

tisoË tolarjev

Pridruæena podjetja 31. 12. 2003

Adria kombi, d. o. o. Ljubljana 378.624
Fersped, d. d., Ljubljana 1.076.890
Slovenijaturist, d. d. 129.942
Prevrednotenje zaradi ohranitve vrednosti 3.537
Popravek vrednosti kratkoroËnih terjatev do kupcev (133.771)
Popravek vrednosti kratkoroËnih terjatev iz naslova obresti (2.133)

Skupaj 1.453.089

tisoË tolarjev

Rok zapadlosti 31. 12. 2003

do 30 dni 3.956.065
od 31 do 60 dni 1.944.089
nad 6o dni 1.782.967

Skupaj 7.683.121

tisoË tolarjev

Stanje 31. 12. 2002 1.610.262
Dodatno oblikovanje popravka za terjatve 509.226
Zmanjπanje za odpisane terjatve (103.532)
Uravnoteæenje popravka vrednosti (190.014)

Stanje popravka vrednosti terjatev 31. 12. 2003 1.825.942

Popravek vrednosti kratkoroËnih terjatev do kupcev leta 2003 se je oblikoval na naslednji naËin:

KratkoroËne terjatve do dræavnih in drugih inπtitucij v veËini vkljuËujejo terjatev za vraËilo razlike med vstopnim in
obraËunanim davkom na dodano vrednost (251.667 tisoË tolarjev) in terjatev za vstopni davek na dodano vrednost
(191.507 tisoË tolarjev).

Ostale kratkoroËne poslovne terjatve do drugih

tisoË tolarjev

31. 12. 2003
Ostale kratkoroËne poslovne terjatve do drugih 4.004.479
Popravek vrednosti od ostalih kratk. poslov. terjatev do drugih (314.482)
Popravek vrednosti od kratk.kreditov za nakup stanovanj (6.664)

Ostale kratkoroËne poslovne terjatve do drugih - neto 3.683.333
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Med ostalimi kratkoroËnimi terjatvami do drugih so vkljuËene:
- terjatve do Ministrstva za promet - Javne agencije za æelezniπki promet v viπini 2.664.313 tisoË tolarjev (za

vzdræevanje æelezniπke infrastrukture 1.974.466 tisoË tolarjev, za opravljanje gospodarske javne sluæbe vodenja
æelezniπkega prometa 362.249 tisoË tolarjev in za subvencioniranje storitev notranjega potniπkega prometa
327.598 tisoË tolarjev),

- terjatve do Ministrstva za finance v viπini 625.543 tisoË tolarjev (za æe plaËane obresti in stroπke Slovenskih æele-
znic iz najetega dolgoroËnega posojila za financiranje vzdræevanja JÆI 487.842 tisoË tolarjev in za troπarino v zne-
sku 137.701 tisoË tolarjev).

Za 3 % provizijo iz naslova upravljanja JÆI je bil oblikovan 100 % popravek vrednosti (68.003 tisoË tolarjev), ker Jav-
na agencija za æelezniπki promet od 1. januarja 2003 ni priznala nobene terjatve iz tega naslova.

1.1.2.3. KratkoroËne finanËne naloæbe

VeËino vseh kratkoroËnih finanËnih naloæb sestavljajo kratkoroËni deleæi v podjetjih v skupini - kratkoroËni del dol-
goroËnega posojila, ki je bil dan Æelezniπki tiskarni.

1.1.2.4. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina

tisoË tolarjev

KRATKORO»NE FINAN»NE NALOÆBE 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

1. KratkoroËni deleæi v podjetjih v skupini 4.375 86,6 0 0,0 -
b) KratkoroËna dana posojila podjetjem v skupini 4.375 86,6 0 0,0 -

2. KratkoroËni deleæi do pridruæenih podjetjih 0 0,0 402 0,0 -
b) KratkoroËna dana posojila pridruæenim podjetjem 0 0,0 402 0,0 -

4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 675 13,4 1.183.437 100,0 0,1
b) Depoziti 0 0,0 1.178.446 99,6 -
c) Druga kratkoroËno dana posojila drugim 675 13,4 4.991 0,4 13,5

Skupaj 5.050 100,0 1.183.839 100,0 0,4

tisoË tolarjev

DOBROIMETJE PRI BANKAH, »EKI IN GOTOVINA 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

1. Denar.sredstva v blagajni in takoj udenarljive vrednostn. 24.053 2,3 32.923 1,8 73,1
2. Dobroimetje pri bankah in drugih finanËnih institucijah 1.042.551 97,7 1.780.139 98,2 58,6

Skupaj 1.066.604 100,0 1.813.062 100,0 58,8

31. 12. 03

Dobroimetja pri bankah in gotovina se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin,
na podlagi katerih se zaËnejo obvladovati nanj vezane pravice in sestavljajo 1,3 % vseh sredstev. 

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljive vrednostnice se posebej izkazujejo za tolarska sredstva v glavni, po-
stajni, pomoænih in porto blagajnah ter devizna sredstva v blagajni.

Denarna sredstva v banki sestavljajo denarna sredstva na tolarskem transakcijskem raËunu, odprtem pri NLB, d. d.,
in na deviznih transakcijskih raËunih, odprtih pri NLB, d. d., SKB banki, d. d., in Banki Koper, d. d., (542.591 tisoË
tolarjev), odprti akreditivi za osnovna sredstva Javne agencije za æelezniπki promet (499.921 tisoË tolarjev - kot prav-
ni naslednik Slovenskih æeleznic, d. d., sredstva iz odprtih akreditivov, po nalogu Javne agencije za æelezniπki pro-
met RS, Ërpa Holding Slovenske æeleznice, d. o. o.,) in druga denarna sredstva v bankah 39 tisoË tolarjev.

1.1.3. Aktivne Ëasovne razmejitve

tisoË tolarjev

AKTIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

1. KratkoroËno odloæeni stroπki in odhodki 13.793 0,8 10.220 0,6 135,0
2. NezaraËunani prihodki 1.652.854 99,2 1.830.725 99,4 90,3
3. Vrednotnice in druge aktivne Ëasovne razmejitve 49 0,0 863 0,0 5,7

Skupaj 1.666.696 100,0 1.841.808 100,0 90,5

Aktivne Ëasovne razmejitve nastajajo zaradi enakomernega obremenjevanja poslovnega izida in sestavljajo 2,1 %
vseh sredstev. 

31. 12. 03 

31. 12. 03
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NajveËji deleæ aktivnih Ëasovnih razmejitev sestavljajo nezaraËunani prihodki, ki so se kot prihodek upoπtevali leta
2003, vendar jih podjetje πe ni zaraËunalo. V stanju na dan 31. decembra 2003 veËino sestavljajo vkalkulirane na-
jemnine za tovorne vagone za november in december 2003, za potniπke vagone za obdobje od januarja do decem-
bra 2003 ter vkalkulirani prihodki za obmejne storitve, in sicer z Italijo za obdobje 2000-2003, z Avstrijo in Hrvaπko
za obdobje 2002-2003.

tisoË tolarjev

Stanje 31. 12. 2002 Oblikovanje »rpanje Stanje 31. 12. 2003

najemnine za tovorne vagone 182.351 1.362.245 1.231.011 313.585
najemnine za potniπke vagone 1.084.894 716.358 1.150.529 650.723

prihodki iz naslova obmejnih storitev 451.669 251.916 15.507 688.078

Stanje 31. 12. 2003

Med aktivnimi Ëasovnimi razmejitvami se izkazujejo tudi vrednotnice in druge aktivne Ëasovne razmejitve (poπtne
znamke, avtocestninski boni in telefonske kartice).

1.2. Obveznosti do virov sredstev

tisoË tolarjev

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

KAPITAL 11.515.329 14,3 2.492.119 1,1 462,1
REZERVACIJE 13.430 0,0 13.083 0,0 102,7
FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 65.723.691 81,6 225.181.986 98,0 29,2
PASIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 3.261.882 4,1 2.194.200 0,9 148,7

Skupaj 80.514.332 100,0 229.881.388 100,0 35,0

31. 12. 03

Podjetje na dan 31. decembra 2003 izkazuje 80.514.332 tisoË tolarjev obveznosti do lastnih in tujih virov sredstev.
Glede na stanje na koncu leta 2002 se je njihova vrednost zmanjπala za 65 %, kar je predvsem posledica prenosa
vseh kategorij obveznosti iz naslova javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju, izkazanih v bilanci premoæenja JÆI
v upravljanju na dan 31. avgusta 2003, ki ga je Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., prenesel v upravljanje in gos-
podarjenje Javni agenciji za æelezniπki promet RS (147.349.392 tisoË tolarjev).

Lastni vir financiranja podjetja sestavlja kapital v viπini 11.515.329 tisoË tolarjev, kar je 14,3 % vseh virov sredstev.

1.2.1. Kapital

Kapital sestavlja v strukturi obveznosti do virov sredstev 14,3 %; glede na stanje konec leta 2002 se je deleæ kapi-
tala poveËal za 13,2 odstotnih toËk.

V skladu z doloËili zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., (Uradni list
RS πt. 26/2003) se je javno podjetje Slovenske æeleznice, d. d., preoblikovalo v gospodarsko druæbo z omejeno od-
govornostjo - Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., ki je univerzalni pravni naslednik javnega podjetja Slovenske
æeleznice, d. d., Preoblikovanje je bilo vpisano v sodni register 29. avgusta 2003 (Srg 2003/04803, πt. vloæka
1/05370/00).

Osnovni kapital Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., znaπa 17.782.630 tisoË tolarjev in pomeni vloæek Republike
Slovenije kot edinega druæbenika. Enak je osnovnemu kapitalu javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., pred pre-
oblikovanjem, ki je bil v celoti vplaËan na podlagi sklepa vlade RS πt. 023 03/94 6/18 z dne 4. avgusta 1994 z
vplaËilom navadnih imenskih delnic javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., Z vpisom preoblikovanja javnega

tisoË tolarjev

KAPITAL 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

I. Vpoklicani kapital 17.782.630 154,4 17.782.630 713,6 100,0
1. Osnovni kapital 17.782.630 154,4 17.782.630 713,6 100,0

IV.Preneseni Ëisti poslovni izid (11.924.098) (103,5) (17.122.907) (687,0) 69,6
2. Prenesena Ëista izguba iz prejπnjih let (11.924.098) (103,5) (17.122.907) (687,0) 69,6

V. »isti poslovni izid poslovnega leta (2.946.650) (25,6) 0 0,0 -
2. »ista izguba poslovnega leta (2.946.650) (25,6) 0 0,0 -

VI.Prevrednotovalni popravki kapitala 8.603.447 74,7 1.832.396 73,4 469,5
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 8.603.447 74,7 1.832.396 73,4 469,5

Skupaj 11.515.329 100,0 2.492.119 100,0 462,1

31. 12. 03
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podjetja Slovenske æeleznice, d. d., v Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., so postale navadne imenske delnice, ki
so bile izdane na ime Republike Slovenije, en poslovni deleæ, katerega imetnik je kot edini ustanovitelj in druæbenik
Republika Slovenija.

V skladu s prenovljenimi slovenskimi raËunovodskimi standardi se sploπno prevrednotovanje kapitala opravlja zara-
di sprememb kupne moËi domaËe denarne enote in z namenom, da bi skladno s finanËnim pojmovanjem kapitala
v okoliπËinah, ki spreminjajo kupno moË domaËe denarne enote, ohranil svojo kupno moË. Sploπno prevrednotenje
kapitala se ne opravlja, Ëe se v prejπnjem koledarskem letu teËaj evra do tolarja poveËa za manj kakor 5,5 %. Leta
2002 poveËanje teËaja evra do tolarja ni dosegel 5,5 %, zato v poslovnem obdobju I-XII/2003 ni bilo sploπnega prev-
rednotovanja kapitala. 

Razkritja poslovnih izidov, izraËunanih na podlagi sploπnega prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne moËi kapitala
v evru in na podlagi rasti cen æivljenjskih potrebπËin sta izkazana pri razkritjih poslovnega izida. 

Nominalno se je kapital v obdobju I-XII/2003 poveËal za 9.023.210 tisoË tolarjev. Navedeno poveËanje izhaja iz do-
kapitalizacije v znesku 5.198.809 tisoË tolarjev in posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala v znesku
7.441.593 tisoË tolarjev ter zmanjπanja za izkazano Ëisto izgubo obdobja I-XII/2003 v znesku 2.946.650 tisoË tolar-
jev, uporabo posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala za oslabitev sredstev (odprava krepitve opredmete-
nih osnovnih sredstev zaradi prodaje in izloËitve) v znesku 658.749 tisoË tolarjev ter prenosa posebnega prevredno-
tovalnega popravka kapitala v finanËne prihodke (izplaËilo deleæa v dobiËku Term Olimia, d. d.,) v znesku 11.793
tisoË tolarjev. Podrobnejπi prikaz gibanja posameznih postavk kapitala je razviden iz izkaza gibanja kapitala.

Dokapitalizacija je bila opravljena na podlagi sklepa vlade RS πt. 428/03 2001-18 z dne 5. junija 2003. Na podlagi
12. Ëlena zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., (Uradni list RS πt.
26/03) so se dolgovi iz naslova neporavnanih davkov in prispevkov iz plaË iz preteklih let (nastali na podlagi zako-
na o poravnavanju davkov in prispevkov JP Slovenske æeleznice, d. d., - Uradni list RS πt. 12/93, 32/95 in 10/98), ki
bi morali biti prihodki dræavnega proraËuna v znesku 4.342.244 tisoË tolarjev, in dolgovi Slovenskih æeleznic, d. d.,
do proraËuna RS iz naslova prihodkov iz upravljanja z javno æelezniπko infrastrukturo iz let 2001 in 2002 v znesku
856.565 tisoË tolarjev, spremenili v kapitalski deleæ ob vzporednem poenostavljenem zmanjπanju osnovnega kapi-
tala Slovenskih æeleznic, d. d., v znesku 5.198.809 tisoË tolarjev, ki je namenjeno za pokritje prenesene izgube v po-
slovanju Slovenskih æeleznic, d. d., iz leta 2001 v znesku 4.576.720 tisoË tolarjev in za delno pokritje izgube v po-
slovanju Slovenskih æeleznic, d. d., iz leta 2002 v znesku 622.089 tisoË tolarjev.

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala je sestavljen iz: 

tisoË tolarjev

- posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala za stavbna zemljiπËa 6.924.934
- posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala za zgradbe 1.155.204
- posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala za opremo 6.495
- posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala za dolgoroËne finanËne naloæbe 516.814

Skupaj: 8.603.447

1.2.2. Rezervacije

tisoË tolarjev

REZERVACIJE 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

3. Druge rezervacije 13.430 100,0 13.083 100,0 102,7
a) DolgoroËne rezervacije iz prejetih dotacij za 4.893 36,4 3.792 29,0 129,0

osnovna sredstva 
b) Druge dolgoroËne rezervacije 8.537 63,6 9.291 71,0 91,9

Skupaj 13.430 100,0 13.083 100,0 102,7

31. 12. 03

DolgoroËne rezervacije iz prejetih dotacij za osnovna sredstva v celoti sestavljajo prejete donacije s strani MZG, d. o. o.,
Grosuplje, Heser, d. o. o., in SÆ-ÆIP, d. o. o, Invec-Remacon, d. o. o., in Gorenje, d. d.,

Druge dolgoroËne rezervacije v veËini zajemajo dolgoroËno odloæene prihodke iz naslova najemnin poslovnih pro-
storov ter dolgoroËno odloæena prejeta sredstva dræavnih pomoËi, dana v obliki premij, kot spodbuda za odprtje no-
vih delovnih mest, ki se nanaπajo na trajno zaposlitev delavcev Rudnika Trbovlje - Hrastnik, d. o. o.
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1.2.3. FinanËne in poslovne obveznosti

tisoË tolarjev

Stanje 31. 12. 2002 »rpanje Oblikovanje Stanje 31. 12. 2003

dolg. rezerv.  iz prejetih  dotacij za osnovna sredstva 3.792 787 1.888 4.893
odloæeni prih. iz naslova najemnin poslovnih prostorov 5.691 202 348 5.837
odloæena prejeta sredstva dræavnih pomoËi 3.600 900 0 2.700

Stanje 31.12. 2003

tisoË tolarjev

FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 28.635.796 43,6 189.613.296 84,2 15,1
KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 37.087.895 56,4 35.568.690 15,8 104,3

Skupaj 65.723.691 100,0 225.181.986 100,0 29,2

31. 12. 03

FinanËne in poslovne obveznosti sestavljajo 81,6 % vseh obveznosti do virov sredstev. Glede na stanje na koncu le-
ta 2002 se je njihova vrednost zmanjπala za 70,8 %, kar je predvsem posledica prenosa vseh kategorij finanËnih in
poslovnih obveznosti iz naslova javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju, izkazanih v bilanci premoæenja JÆI v
upravljanju na dan 31. avgusta 2003, ki ga je Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., prenesel v upravljanje in gos-
podarjenje Javni agenciji za æelezniπki promet RS (147.349.392 tisoË tolarjev).

1.2.3.1. DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 

DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti sestavljajo 35,6 % vseh obveznosti do virov sredstev. Glede na stanje
na koncu leta 2002 se je njihova vrednost zmanjπala za 84,9 %, kar je predvsem posledica prenosa vseh kategorij
finanËnih in poslovnih obveznosti iz naslova javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju, izkazanih v bilanci pre-
moæenja JÆI v upravljanju na dan 31. avgusta 2003, ki ga je Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., prenesel v uprav-
ljanje in gospodarjenje Javni agenciji za æelezniπki promet RS (143.466.389 tisoË tolarjev) in prenosa dolgoroËnih
obveznosti, ki zapadejo v plaËilo v letu 2004, na kratkoroËne obveznosti (12.979.162 tisoË tolarjev).

DolgoroËne finanËne obveznosti do bank (32,1 % vseh obveznosti do virov sredstev) sestavljajo dolgoroËne fi-
nanËne obveznosti do domaËih in tujih bank.

DolgoroËne finanËne obveznosti do domaËih bank sestavljajo 30,7 % vseh obveznosti do virov sredstev in vkljuËuje-
jo dolgoroËna posojila, dobljena za osnovna (23.967.773 tisoË tolarjev) in obratna sredstva (736.111 tisoË tolarjev)
ter obveznosti za dolgoroËno zdruæena sredstva v sklade bank (212 tisoË tolarjev).

tisoË tolarjev

DOLGORO»NE FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind. 03/02

2. DolgoroËne finanËne obveznosti do bank 25.831.214 90,2 53.258.171 28,1 48,5
a) DolgoroËne finanËne obveznosti do domaËih bank 24.704.096 86,3 35.913.573 18,9 68,8
b) DolgoroËne finanËne obveznosti do tujih bank 1.127.118 3,9 17.344.598 9,2 6,5

3. DolgoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 68.009 0,2 69.210 0,0 98,3
4. DolgoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 181.707 0,7 228.694 0,1 79,5

(razen obveznosti iz C a 6 in C a 7)
a) Dolgor. poslovne obveznosti do domaËih dobaviteljev 51.660 0,2 74.373 0,0 69,5
b) Dolgor. poslovne obveznosti do  tujih dobaviteljev 130.047 0,5 154.321 0,1 84,3

8. DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 2.554.866 8,9 136.057.221 71,8 1,9
a) DolgoroËne finanËne obveznosti do drugih 0 0,0 927.100 0,5 -

2. DolgoroË. finanËne obveznosti do drugih v tujini 0 0,0 927.100 0,5 -
b) DolgoroËni dolgovi iz finanËnega najema 104.053 0,4 130.395 0,1 79,8
c) DolgoroË. obveznosti za sredstva javne æelezniπke 0 0,0 128.273.840 67,7 -

infrastrukture, dobljena v upravljanje
Ë) Druge dolgoroËne obveznosti 2.450.813 8,5 6.725.886 3,5 36,4

Skupaj 28.635.796 100,0 189.613.296 100,0 15,1

31. 12. 03
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Gibanje posojil, dobljenih pri domaËih bankah za osnovna in obratna sredstva

tisoË tolarjev

Stanje 31. 12. 2002 35.913.361
+ Ërpanja v letu 2003 1.611.022
+ teËajne razlike 43.014
+ pripis TOM 29.798
- prenos na dræavo (8.250.000)
- prenos na kratkoroËne obveznosti iz financiranja (4.643.311)

Stanje 31. 12. 2003 24.703.884

V skladu s 7. tË. 34. Ëlena Zakona o æelezniπkem prometu (Uradni list RS πt. 83/03 - uradno preËiπËeno besedilo) je
dræava leta 2003 prevzela dolg iz naslova posojila v pogodbenem znesku 8.250.000 tisoË tolarjev, najetega na po-
dlagi zakona o poroπtvu RS za obveznosti javnega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., iz naslova posojil, najetih za
financiranje vzdræevanja javne æelezniπke infrastrukture (Uradni list RS πt. 59/2002). 

DolgoroËne finanËne obveznosti do tujih bank sestavljajo 1,4 % vseh obveznosti do virov sredstev in zajemajo dolgoroËna
posojila, dobljena pri tujih bankah za osnovna (1.097.165 tisoË tolarjev) in obratna sredstva (29.953 tisoË tolarjev).

Datum Viπina Datum Stanje 
pog. oz. pogodbe v 000 Obrestna zapadl. 31. 12. 03 Poroπtva

Kreditodajalec-banka Namen aneksa pog. valute mera v plaË. hipoteke

NLB, d. d., Ljubljana nakup vlakov Siemens 28. 06. 02 17.848.334 SIT TOM+3,50 % 1. 3. 11 14.421.439 dræava
NLB, d. d.,Ljubljana nakup vlakov Fiat 29. 12. 03 4.327.554 SIT TOM+3,50 % 1. 7. 11 3.799.374 dræava
Gorenjska banka, d. d., nabava 50 tovornih vagonov 19. 04. 00 570.000 SIT TOM+4,50 % 1. 9. 08 419.937 menice
Gorenjska banka, d. d., obnova æelezniπkih vozil 24. 11. 03 590.000 SIT TOM+4,00 % 1. 7. 04 0 menice
Gorenjska banka, d. d., obnova objektov na Trgu OF 24. 11. 03 125.000 SIT TOM+4,00 % 1. 7. 05 25.000 menice
NLB, d. d., Ljubljana obnova æelezniπkih vozil 17. 11. 03 2.000.000 SIT TOM+3,50 % 1. 12. 05 480.557 dræava
Gorenjska banka, d. d., obnova objektov na Trgu OF 24. 11. 03 40.000 SIT TOM+4,50 % 1. 7. 05 8.000 menice
Gorenjska banka, d. d., nab. 50 tovornih vagonov-TR 24. 11. 03 115.000 SIT TOM+4,50 % 1. 5. 10 79.062 menice
NLB, d. d., Ljubljana pokrivanje obv.odplaË.glav. 28. 11. 03 1.000.000 SIT TOM+3,50 % 30. 5. 05 111.111 dræava
SZ KB, d. d., Ljubljana nakup vlakov Fiat-TR 31. 07. 00 434.075 SIT TOM+3,85 % 21. 8. 07 289.385 menice
NLB, d. d., Ljubljana obnova æelezniπkih vozil 26. 11. 03 1.869.500 SIT TOM+4,50 % 31. 8. 06 679.818 menice
Banka Koper, d. d., pren. poslovno infor. sistema 28. 11. 03 110.000 SIT TOM+3,40 % 1. 1. 06 32.353 menice
Banka Koper, d. d., remotorizacija DEL lokomotiv 28. 11. 03 99.000 SIT TOM+3,40 % 1. 1. 06 42.429 menice
Banka Koper, d. d., obratna sredstva 28. 11. 03 1.000.000 SIT TOM+3,40 % 1. 1. 07 625.000 menice
Banka Koper, d. d., obnova æelezniπkih vozil 27. 10. 03 1.580.035 SIT TOM+3,40 % 1. 1. 08 1.404.476 menice
NLB, d. d., Ljubljana nakup vlakov Siemens-TR 26. 07. 02 11.700 EUR euribor+1,25 % 30. 9. 10 2.285.943 hipoteka

Skupaj 24.703.884

Stanje
31. 12. 03 
v 000 SIT

tisoË tolarjev

Stanje 31. 12.2002 17.344.598
+ teËajne razlike 31.043
- prenos na dræavo (15.730.665)
- prenos na kratkoroËne obveznosti iz financiranja (517.858)

Stanje 31. 12. 2003 1.127.118

DolgoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev (0,2 % vseh obveznosti do virov sredstev) sestavljajo dolgoroËne
poslovne obveznosti do domaËih in tujih dobaviteljev.

Datum Viπina Obrestna Datum Stanje 
Kreditodajalec Namen pog. oz. pogodbe v 000 mera zapadl. 31. 12. 
- banka aneksa pog. valute % v plaË. v SIT Poroπtvo

EIB Luxembourg nakup raËunalnikov 24. 7. 89 76 EUR 8,20 15. 3. 09 7.799 dræava
NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje po APIE 17. 10. 96 26 USD Libor+0,813 18. 10. 08 1.794 dræava
NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje - dodatek "A" 17. 10. 96 8.363 DEM Libor+0,813 19. 12. 06 212.205 dræava
NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje - dodatek "A" 17. 10. 96 22.801 USD Libor+0,813 19. 12. 06 905.319 dræava
Investbanka Beograd reeskontni kredit 1

Skupaj 1.127.118 

Stanje
31. 12. 03 
v 000 SIT



115

DolgoroËne poslovne obveznosti do domaËih dobaviteljev zajemajo dolgoroËne dobaviteljske kredite, dobljene pri
domaËih dobaviteljih za osnovna sredstva:

tisoË tolarjev

Kreditodajalec Namen Viπina pogodbe Obrestna mera Stanje 31. 12. 03 Zavarovanje

Contex Gmbh Ljubljana nakup tirne opreme 13.272 5,0 % 9.115 menice
Gorenje, d. d., Velenje nabava raËunaln. opreme 42.275 TOM+5,0 % 21.137 menice
Contex Gmbh Ljubljana nabava roËnih podbijaËev 18.000 TOM+6,0% 3.000 menice
Iskra Sistemi, d. d., Lb nabava merilne opreme 21.475 TOM+6,0 % 11.931 menice
Gorenje GTI, d. o. o. nabava merilne opreme 9.244 TOM+3,5% 5.777 menice
Micom Electronics Gmbh nabava merilne opreme 2.800 TOM+6,0 % 700 menice

Skupaj 51.660

Stanje 31. 12. 03

DolgoroËne poslovne obveznosti do tujih dobaviteljev zajemajo dolgoroËne dobaviteljske kredite, dobljene v tuji va-
luti za osnovna sredstva:

tisoË tolarjev

Viπina pogodbe
Kreditodajalec Namen v 000 pog. valute Obrestna mera Stanje 31. 12. 03 Zavarovanje

Robel GmbH nabava opreme za vzdræ. tirov 155 EUR 6% 36.645 garancija
NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje - Dodatek "A" 8.363 DEM Libor+0,813% 17.736 dræava
NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje - Dodatek "A" 22.801 USD Libor+0,813% 75.666 dræava

Skupaj 130.047

Stanje 31. 12. 03

DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih sestavljajo 3,2 % vseh obveznosti do virov sredstev. Glede
na stanje na koncu leta 2002 se je njihova vrednost zmanjπala za 98,1 %. 

DolgoroËne obveznosti za sredstva javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju, ki so bile na dan 31. avgusta 2003
izkazane v bilanci premoæenja JÆI v upravljanju kot obveznost Slovenskih æeleznic do dræave iz naslova sredstev javne
æelezniπke infrastrukture v upravljanju (127.735.724 tisoË tolarjev), so bile kot vse ostalo premoæenje, pravice in obve-
znosti iz naslova javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju, v skladu s sklepom o ustanovitvi Agencije za æelezniπki
promet (Uradni list RS πt. 30/03), prenesene v upravljanje in gospodarjenje Javni agenciji za æelezniπki promet RS. 

Nadalje so se dolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih zmanjπale πe za prenos dolgoroËnih finanËnih
obveznosti do drugih v tujini iz naslova posojila, dobljenega pri Eurofimi za nakup potniπkih vagonov, ki je bilo po
stanju na dan 31. decembra 2003 v celoti preneseno na kratkoroËna posojila, ker zapade v plaËilo v letu 2004. Sta-
nje posojila na dan 31. decembra 2002 v znesku 927.100 tisoË tolarjev se je leta 2003 zmanjπalo za preraËun sta-
nja (teËajne razlike) v znesku 41.700 tisoË tolarjev, tako da je bil na kratkoroËna posojila prenesen preostanek v zne-
sku 885.400 tisoË tolarjev.

DolgoroËni dolgovi iz finanËnega najema zajemajo financiranje nabave opreme in vozil ter finanËne najeme osebnih
avtomobilov.

Datum Viπina Datum Stanje 
pog. oz. pogodbe Obrestna zapadl. 31. 12. 03

Kreditodajalec - banka Namen aneksa v 000 EUR mera % v plaË. v SIT Poroπtvo

Debis AC Leasing, d. o. o. Lj financiranje tirne opreme 10. 12. 03 21 Euribor 27. 12. 08 3.998 menice
Debis AC Leasing d.o. o. Lj financiranje tirne opreme 10. 12. 03 7 Euribor 27. 12. 08 1.292 menice
Debis AC Leasing, d. o. o. Lj financiranje tirne opreme 10. 12. 03 7 Euribor 27. 12. 08 1.292 menice
Debis AC Leasing, d. o. o. Lj financiranje tirne opreme 10. 12. 03 15 Euribor 27. 12. 08 2.972 menice
SKB Leasing, d. o. o. Lj najem os..avtom. VW Sharan 22. 01. 02 27 24. 1. 05 3.124 menice,akc.
Porsche kredit&leasing, d. o. o. najem oseb.avtom. Audi A6 28. 03. 02 16 EOM 15. 3. 07 1.615 lastniπtvo
Debis AC Leasing, d. o. o. Lj financ.nabave vozila Unimog 14. 06. 02 242 Euribor+2,5 % 26. 6. 07 35.800 menice
Debis AC Leasing, d. o. o. Lj financ.nabave prikljuËne roke 14. 06. 02 55 Euribor+2,5 % 26. 6. 07 8.195 menice
Debis AC Leasing, d. o. o. Lj financ.nabave vozila Unimog 14. 06. 02 127 Euribor+2,5 % 26. 6. 07 18.785 menice
Debis AC Leasing, d. o. o. Lj financ.nabave prikljuËne roke 14. 06. 02 55 Euribor+2,5 % 26. 6. 07 8.195 menice
Debis AC Leasing, d. o. o. Lj financ.nabave vozila Unimog 14. 06. 02 127 Euribor+2,5 % 26. 6. 07 18.785 menice

Skupaj 104.053

Stanje
31. 12. 03
v 000 SIT

Druge dolgoroËne obveznosti sestavljajo 3,0 % vseh obveznosti do virov sredstev in zajemajo dolgoroËno odloæene
obveznosti iz plaË (2.450.540 tisoË tolarjev), in sicer za ZPIZ (1.132.068 tisoË tolarjev) in za zdravstveno zavarova-
nje (1.318.472 tisoË tolarjev) ter 273 tisoË tolarjev obveznosti iz naslova poslovanja s stanovanji.
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Na podlagi zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske æeleznice (Uradni list RS 12/93,
32/95 in 10/98) so bili prispevki in davki iz plaË odloæeni do 25. julija 2002; od tega datuma naprej jih Slovenske
æeleznice tekoËe odplaËujejo. Celotna obveznost iz tega naslova je razdeljena na 48 obrokov, ki zapadejo v plaËilo
postopno (preraËunano na obroke) do leta 2006. 

Vlada RS je v skladu z zakonom o gospodarskih druæbah in 12. Ëlenom zakona o preoblikovanju in privatizaciji jav-
nega podjetja Slovenske æeleznice, d. d., v postopku poslovne sanacije spremenila dolg v znesku 4.342.244 tisoË
tolarjev, ki so ga imele Slovenske æeleznice, d. d., na podlagi Zakona o poravnavanju davkov in prispevkov JP Slo-
venske æeleznice, d. d., do proraËuna RS v kapitalski deleæ, kot stvarni vloæek. Na podlagi sklepa vlade RS πt. 428/03
2001-18 z dne 5. junija 2003 je bilo na kapital prenesenih 2.771.704 tisoË tolarjev dolgoroËno odloæenih obvezno-
sti iz naslova davka za zaposlovanje iz plaË. 

1.2.3.2. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti

tisoË SIT
KRATKORO»NE FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind. 03/02

2. KratkoroËne finanËne obveznosti do bank 19.632.208 53,0 16.774.856 47,2 117,0
a) KratkoroËne finanËne obveznosti do bank v dræavi 19.113.330 51,6 13.519.140 38,0 141,4
b) KratkoroËne finanËne obveznosti do bank v tujini 518.878 1,4 3.255.716 9,2 15,9

3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 749.235 2,0 250.834 0,7 298,7
4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 4.270.881 11,5 8.111.482 22,8 52,7

(razen obveznosti iz C b 6 in C b 7)
a) Kratkor. poslovne obveznos.do dobaviteljev v dræavi 2.971.061 8,0 4.310.548 12,1 68,9
b) Kratkor. poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini 1.299.820 3,5 3.800.934 10,7 34,2

6. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti (tudi 1.530.649 4,1 1.407.172 3,9 108,8
obveznice) do podj. v skupini razen do pridruæ. podj.

7. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 39.135 0,1 60.296 0,2 64,9
(tudi obveznice) do pridruæenih podjetij

8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 10.865.787 29,3 8.964.050 25,2 121,2
a) KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih 1.885.474 5,1 1.311.198 3,7 143,8

1. Kratkor. finanËne obveznosti do drugih v dræavi 1.000.074 2,7 1.311.198 3,7 76,3
2. Kratkor. finanËne obveznosti do drugih v tujini 885.400 2,4 0 0,0 -

b) KratkoroËne poslovne obveznosti do drugih 8.980.313 24,2 7.652.852 21,5 117,3
1. KratkoroËne obveznosti do zaposlencev 2.685.316 7,2 2.687.450 7,6 99,9
2. KratkoroËne obveznosti do dræave in dr. institucij 3.582.822 9,7 613.129 1,7 584,4
3. Druge kratkoroËne obveznosti do drugih 2.712.175 7,3 4.352.273 12,2 62,3

Skupaj 37.087.895 100,0 35.568.690 100,0 104,3

31. 12. 03

KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti sestavljajo 46,1 % vseh obveznosti do virov sredstev. V to kategorijo
so bile na dan 31. decembra 2002 vkljuËene tudi obveznosti javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju. Obvezno-
sti javne æelezniπke infrastrukture v upravljanju so bile izloËene po primopredajnem zapisniku πt. 266-2/2003 ZP 11
0502 - stanje na dan 31. avgusta 2003 v znesku 3.883.003 tisoË tolarjev (kratkoroËne obveznosti do bank v tujini
1.117.700 tisoË tolarjev, kratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 197 tisoË tolarjev, kratkoroËne po-
slovne obveznosti do dobaviteljev 2.577.832 tisoË tolarjev in kratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do dru-
gih 187.274 tisoË tolarjev). 

KratkoroËne finanËne obveznosti do bank (24,4 % obveznosti do virov sredstev) sestavljajo kratkoroËne obvezno-
sti do bank v dræavi in v tujini.

Na postavki kratkoroËne finanËne obveznosti do bank v dræavi so izkazana dobljena kratkoroËna posojila in kratko-
roËni del dolgoroËnih posojil za obratna sredstva (12.452.173 tisoË tolarjev) ter kratkoroËni del dolgoroËnih posojil
za osnovna sredstva (6.661.157 tisoË tolarjev).
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KratkoroËna posojila za obratna sredstva:

Datum Datum Stanje 
pogodbe Obrestna zapadlosti 31. 12. 2003 Zavarovanje 

Kreditodajalec-banka Namen oz.aneksa mera v plaËilo v SIT posojila

NLB, d. d., Ljubljana pokrivanje tekoËe likvidnosti 28. 10. 03 8,1 % 30. 6. 04 750.000 menice+hipoteka
NLB, d. d., Ljubljana pokrivanje tekoËe likvidnosti 28. 10. 03 8,1 % 30. 6. 04 1.000.000 menice+hipoteka
NLB, d. d., Ljubljana pokrivanje tekoËe likvidnosti 23. 9. 03 8,1 % 5. 4. 04 500.000 menice+hipoteka
NLB, d. d., Ljubljana pokrivanje tekoËe likvidnosti 28. 10. 03 8,1 % 30. 6. 04 1.600.000 menice+hipoteka
NLB, d. d., Ljubljana pokrivanje tekoËe likvidnosti 28. 10. 03 8,1 % 30. 6. 04 900.000 menice+hipoteka
NLB, d. d., Ljubljana pokrivanje tekoËe likvidnosti 23. 9. 03 8,1 % 14. 4. 04 450.000 menice+hipoteka
NLB, d. d., Ljubljana pokrivanje tekoËe likvidnosti 28. 10. 03 8,1 % 30. 6. 04 450.000 menice+hipoteka
ABANKA LJUBLJANA pokrivanje tekoËe likvidnosti 22. 10. 03 7,5 % 22. 4. 04 450.000 menice
Gorenjska banka Kranj pokrivanje tekoËe likvidnosti 11. 12. 03 7,75 % 28. 6. 04 150.000 menice
Gorenjska banka Kranj pokrivanje tekoËe likvidnosti 11. 12. 03 7,75 % 28. 6. 04 300.000 menice
Gorenjska banka Kranj pokrivanje tekoËe likvidnosti 11. 12. 03 7,75 % 28. 6. 04 450.000 menice
Gorenjska banka Kranj pokrivanje tekoËe likvidnosti 29. 9. 03 8,2 % 8. 4. 04 250.000 menice
Gorenjska banka Kranj pokrivanje tekoËe likvidnosti 11. 12. 03 7,75 % 11. 6. 04 290.000 menice
Gorenjska banka Kranj pokrivanje tekoËe likvidnosti 11. 12. 03 7,75 % 14. 6. 04 400.000 menice
Gorenjska banka Kranj pokrivanje tekoËe likvidnosti 11. 12. 03 7,75 % 22. 6. 04 450.000 menice
RAIFFEISEN Krekova b. pokrivanje tekoËe likvidnosti 26. 11. 03 7,5 % 30. 1. 04 1.100.000 menice
RAIFFEISEN Krekova b. pokrivanje tekoËe likvidnosti 26. 11. 03 7,5 % 30. 1. 04 299.950 menice
SZKB LJUBLJANA pokrivanje tekoËe likvidnosti 1. 12. 03 7,7 % 17. 6. 04 200.000 menice
SZKB LJUBLJANA pokrivanje tekoËe likvidnosti 17. 10. 03 7,7 % 16. 4. 04 200.000 menice
BANKA KOPER, d. d. pokrivanje tekoËe likvidnosti 28. 11. 03 7,6 % 3.6. 04 250.000 menice
NKB MARIBOR pokrivanje tekoËe likvidnosti 11. 12. 03 7,0 % 19. 8. 04 1.200.000 menice
BANKA CELJE pokrivanje tekoËe likvidnosti 10. 12. 03 7,6 % 30. 6. 04 340.000 menice

Skupaj 11.979.950

Stanje
31. 12. 2003

v 000 SIT

KratkoroËni del dolgoroËnega posojila za obratna sredstva 

Datum Datum Stanje 
pogodbe Obrestna zapadlosti 31. 12. 2003 Zavarovanje 

Kreditodajalec-banka Namen oz.aneksa mera v plaËilo v SIT posojila

NLB, d. d., Ljubljana pokrivanje obv.odplaË.glav. 28.11.03 TOM+3,50% 1.12.04 222.223 poroπtvo dræave
Banka Koper, d. d., za obratna sredstva 28.11.03 TOM+3,40% 1.7.04 250.000 menice

Skupaj 472.223

Stanje
31. 12. 2003

v 000 SIT

KratkoroËni del dolgoroËnih posojil za osnovna sredstva:

Datum Datum Stanje 
pogodbe Obrestna zapadlosti 31. 12. 2003 Zavarovanje 

Kreditodajalec-banka Namen oz.aneksa mera v plaËilo v SIT posojila

NLB, d. d., Ljubljana nakup vlakov Siemens 28. 6. 02 TOM+3,50% 1. 9. 04 4.437.366 poroπtvo dræave
NLB, d. d., Ljubljana nakup vlakov Fiat 29. 12. 03 TOM+3,50% 1. 7. 04 814.153 poroπtvo dræave
NLB, d. d., Ljubljana obnova æelezniπkih vozil 17. 11. 03 TOM+3,50% 1. 12. 04 480.557 poroπtvo dræave
NLB, d. d., Ljubljana obnova æelezniπkih vozil 26. 11. 03 TOM+4,50% 31. 8. 04 339.909 menice
Gorenjska banka Kranj nabava 50 tovornih vagonov 19. 4. 00 TOM+4,50% 1. 9. 04 104.984 menice
Gorenjska banka Kranj obnova æelezniπkih vozil 24. 11. 03 TOM+4,00% 1. 7. 04 110.625 menice
Gorenjska banka Kranj obnova objektov na Trgu OF 24. 11. 03 TOM+4,00% 1. 7. 04 25.000 menice
Gorenjska banka Kranj obnova objektov na Trgu OF 24. 11. 03 TOM+4,50% 1. 7. 04 8.000 menice
Gorenjska banka Kranj nabava 50 tovornih vagonov-TR 24. 11. 03 TOM+4,50% 1. 11. 04 14.375 menice
SZKB, d. d., Ljubljana nakup vlakov Fiat -TR 31. 7. 00 TOM+3,85% 21. 8. 04 96.460 menice
Banka Koper, d. d., pren.poslovno infor. sistema 28. 11. 03 TOM+3,40% 1. 10. 04 25.883 menice
Banka Koper, d. d., remotorizacija DEL lokomotiv 28. 11. 03 TOM+3,40% 1. 7. 04 28.286 menice
Banka Koper, d. d., za obnovo æelezniπkih vozil 27. 10. 03 TOM+3,40% 1. 10. 04 175.559 menice

Skupaj 6.661.157

Stanje
31. 12. 2003

v 000 SIT

Na postavki kratkoroËne finanËne obveznosti do bank v tujini je izkazan kratkoroËni del dolgoroËnih posojil za osnov-
na sredstva (503.870 tisoË tolarjev) in kratkoroËni del dolgoroËnih posojil za obratna sredstva (15.008 tisoË tolarjev).
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KratkoroËna posojila za obratna sredstva 

Datum Datum Stanje 
pogodbe Obrestna zapadlosti 31. 12. 2003 Zavarovanje 

Kreditodajalec-banka Namen oz.aneksa mera v plaËilo v 000 SIT posojila

NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje po APIE 17. 10. 96 Libor+0,813 % 18. 10. 04 99 poroπtvo dræave
NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje - dodatek "A" 17. 10. 96 Libor+0,813 % 3. 12. 04 2.591 poroπtvo dræave
NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje - dodatek "A" 17. 10. 96 Libor+0,813 % 3. 12. 04 11.052 poroπtvo dræave
Investbanka Beograd reeskontni kredit 1.266

Skupaj 15.008

Stanje
31. 12. 2003

v 000 SIT

KratkoroËni del dolgoroËnih posojil za osnovna sredstva:

Datum Datum Stanje 
pogodbe Obrestna zapadlosti 31. 12. 2003 Zavarovanje

Kreditodajalec-banka Namen oz.aneksa mera v plaËilo v 000 SIT posojila

NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje po APIE 17. 10. 96 Libor+0,813 % 18. 10. 04 350 poroπtvo dræave
NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje - dodatek "A" 17. 10. 96 Libor+0,813 % 3. 12. 04 95.350 poroπtvo dræave
NLB, d. d., Ljubljana refinanciranje - dodatek "A" 17. 10. 96 Libor+0,813 % 3. 12. 04 406.787 poroπtvo dræave
EIB Luxembourg nakup raËunalnikov 24. 7. 89 8,20 % 15. 9. 04 1.383 poroπtvo dræave

Skupaj 503.870

Stanje
31. 12. 2003

v 000 SIT

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev (5,3 % vseh obveznosti do virov sredstev) zajemajo obveznosti do
dobaviteljev v dræavi in v tujini.

tisoË tolarjev

Stanje obveznosti
31. 12. 2003 31. 12. 2002

Opis Tovorni promet Potniπki promet Infrastruktura Sluæbe holdinga Skupaj podjetje Skupaj podjetje

Dobavitelji v dræavi 1.023.784 547.305 984.554 415.418 2.971.061 4.310.548
Dobavitelji v tujini 555.964 477.541 245.025 21.290 1.299.820 3.800.934

Skupaj 1.579.748 1.024.846 1.229.579 436.708 4.270.881 8.111.482

Skupaj podjetje

V kategorijo kratkoroËnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev v tujini so na dan 31. decembra 2003 vkljuËene tu-
di ugotovljene obveznosti po kontokorentnih obraËunih do tujih æelezniπkih uprav v znesku 402.188 tisoË tolarjev.

KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do odvisnih podjetij (1,9 % vseh obveznosti do virov sredstev) sestav-
ljajo obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva (OBS) in osnovna sredstva (OS), obveznosti za prejete depozite
in obveznosti iz naslova obresti od depozitov.

tisoË tolarjev

Dobavitelji OBS OS Depoziti Obresti 31. 12. 2003

SÆ Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. 949.491 20.228 37.578 6 1.007.303
SÆ Æelezniπko invalidsko podjetje, d. o. o. 387.171 387.171
Calidus Sol, d. o. o., Savudrija 650 650
Prometni institut Ljubljana, d. o. o. 5.660 5.660
SÆ Æelezniπki zdravstveni dom Ljubljana 67.006 67.006
SÆ Æelezniπka tiskarna Ljubljana, d. d. 45.670 45.670
SÆ Æelezniπko gradbeno podjetje Ljubljana, d. d. 17.174 17.174
Kamnolom Verd, d. o. o. 15 15

Skupaj 1.472.837 20.228 37.578 6 1.530.649

31. 12. 2003

KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do pridruæenih podjetij sestavljajo obveznosti do dobaviteljev za obra-
tna sredstva (OBS).
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KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih (10.865.787 tisoË tolarjev) sestavljajo 13,5 % vseh obve-
znosti do virov sredstev.

KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih v dræavi v veËini zajemajo obveznosti iz naslova obresti (tudi zamudnih)
od tolarskih posojil in depozitov (955.794 tisoË tolarjev).

KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih v tujini (885.400 tisoË tolarjev) zajemajo kratkoroËni del dolgoroËnega
posojila od Eurofime Basel za nakup potniπkih vagonov.

V postavki kratkoroËne obveznosti do zaposlencev v znesku 2.685.316 tisoË tolarjev so izkazane obveznosti iz na-
slova plaË (obraËun v decembru 2003, izplaËilo v januarju 2004).

V postavki kratkoroËne obveznosti do dræave in drugih institucij v znesku 3.582.822 tisoË tolarjev so v veËini izka-
zane obveznosti do Agencije za æelezniπki promet (2.985.997 tisoË tolarjev).

Druge kratkoroËne obveznosti do drugih v znesku 2.712.175 tisoË tolarjev so sestavljene iz naslednjih postavk:
- kratkoroËne obveznosti za zdravstveno zavarovanje iz plaË (878.981 tisoË tolarjev),
- kratkoroËno obveznosti za ZPIZ iz plaË (754.712 tisoË tolarjev),
- ocena stanja obveznosti Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., do tujih æelezniπkih uprav iz naslova poslovanja v

2. obdobju - od 1. 10. 1991 do izdelave loËenih obraËunov po sklenjenih kontokorentnih sporazumov (637.401
tisoË tolarjev),

- uporabnina JÆI za leto 2002 in 2003 (100.000 tisoË tolarjev),
- obveznosti iz naslova prodajnih obrazcev (57.598 tisoË tolarjev),
- obveznosti za povraËilo voznine (51.314 tisoË tolarjev)
- neobraËunani transportni prihodki od notranjega prometa (51.292 tisoË tolarjev),
- kratkoroËne blagovne kredite prejete v tujini za osnovna sredstva (46.037 tisoË tolarjev),
- druge kratkoroËne obveznosti za obratna sredstva (42.892 tisoË tolarjev),
- kratkoroËne blagovne kredite, prejete v dræavi za osnovna sredstva (36.251 tisoË tolarjev),
- obveznosti do tujih æelezniπkih uprav iz naslova obmejnih storitev, vagonskih najemnin in mednarodnih odπko-

dnin (23.498 tisoË tolarjev),
- druge kratkoroËne obveznosti (15.716 tisoË tolarjev),
- obveznosti iz naslova obraËunanih inozemskih dnevnic (11.296 tisoË tolarjev),
- obveznosti za izplaËila avtorskih honorarjev, pogodb o delu in nagrad πtudentom (3.794 tisoË tolarjev).
- obveznosti iz naslova odπkodnin, rent, registracij (1.393 tisoË tolarjev).

V stanju na dan 31. decembra 2002 so bile v to kategorijo vkljuËene tudi kratkoroËne obveznosti za davek za za-
poslovanje iz plaË. 

Vlada RS je v skladu z ZGD in 12. Ëlenom Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske æele-
znice, d. d., v postopku poslovne sanacije spremenila dolg v znesku 4.342.244 tisoË tolarjev, ki so ga imele Sloven-
ske æeleznice, d. d., na podlagi Zakona o poravnavanju davkov in prispevkov JP Slovenske æeleznice, d. d., do pro-
raËuna RS v kapitalski deleæ, kot stvarni vloæek. Na podlagi sklepa vlade RS πt. 428/03 2001-18 z dne 5. junija 2003
je bil na kapital prenesen kratkoroËni del dolgoroËno odloæenih obveznosti iz naslova davka za zaposlovanje iz plaË
v znesku 1.570.632 tisoË tolarjev.

1.2.4. Pasivne Ëasovne razmejitve

tisoË tolarjev

Dobavitelji 31. 12. 2003

Fersped Ljubljana, d. d. 36.364
Adria kombi, d. o. o.  Ljubljana 2.717
Slovenijaturist Ljubljana, d. d. 54

Skupaj 39.135

tisoË tolarjev

PASIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 31. 12. 03 Del. v % 31. 12. 02 Del. v % Ind.03/02

1. KratkoroËno odloæeni prihodki 787.002 24,1 232.113 10,6 339,1
2. KratkoroËno vnaprej vraËunani stroπki in odhodki 2.474.880 75,9 1.962.087 89,4 126,1

Skupaj 3.261.882 100,0 2.194.200 100,0 148,7

31. 12. 03

Pasivne Ëasovne razmejitve sestavljajo 4,1 % vseh obveznosti do virov sredstev. 
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V primeru vnaprej vraËunanih odhodkov in vnaprej obraËunanih stroπkov gre za enakomerno obremenjevanje po-
slovanja s priËakovanimi odhodki oziroma stroπki. Te Ëasovne razmejitve se bodo poraËunale z dejanskimi odhodki
oziroma stroπki. 

KratkoroËno odloæeni prihodki v veËini izhajajo iz razmejenih prihodkov iz naslova izloËenih osnovnih sredstev - proda-
je tovornih vagonov (212.688 tisoË tolarjev), prodaje stanovanj (84.587 tisoË tolarjev) in razmejenih obresti in stroπkov
odobritve kredita za prevzeto posojilo v pogodbenem znesku 8.250.000 tisoË tolarjev s strani Ministrstva za finance, v
skladu s Ëlenom 34. a Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o æelezniπkem prometu (487.842 tisoË tolarjev).

tisoË tolarjev

Stanje 31. 12. 2002 »rpanje Oblikovanje Stanje 31. 12. 2003
prihodki iz naslova izloËenih osnovnih sredstev 48 194.266 491.493 297.275
prih. iz naslova obresti - refundacija iz proraËuna 0 0 487.842 487.842

KratkoroËno vnaprej vraËunani stroπki in odhodki v veËini zajemajo vnaprej vraËunane stroπke - na podlagi inπpek-
cijskega pregleda dodatno obraËunan davek na dodano vrednost (odloËba v letu 2004), odpravnine preseænim de-
lavcem ter vnaprej vraËunane najemnine za tovorne in potniπke vagone in obmejne storitve.

1.3. ZunajbilanËna evidenca

V zunajbilanËni evidenci so knjiæene vrednosti menic in drugih vrednostnih papirjev, danih oziroma prejetih za za-
varovanje plaËil, vplaËano posojilo skladu federacije za nerazvite, delnice Eurofime, prejete iz garancijske rezerve,
material iz blagovnih rezerv, hipoteke na osnovna sredstva, licence in druga zunajbilanËna aktiva v skupnem zne-
sku 8.909.470 tisoË tolarjev, ter ustrezne obveznosti v zunajbilanËni pasivi v enakem znesku.

NajveËji del zunajbilanËne evidence sestavlja zastavna pravica na nepremiËninah za kredite, najete pri NLB, d. d.,
(8.419.277 tisoË tolarjev). 

2. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

2.1. Poslovni prihodki 

tisoË tolarjev

Opis I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

1. »isti prihodki od prodaje 35.602.838 100,0 34.087.999 100,0 104,4
a) Prihodki na domaËem trgu 8.384.722 23,6 8.622.422 25,3 97,2

1.Transportni prihodki na domaËem trgu 6.486.558 18,2 6.067.338 17,8 106,9
a) Transportni prihodki iz razmerij do podjetij v skupini 159.713 0,4 80.893 0,2 197,4
b) Transportni prihodki iz razmerij do pridruæen. podjetij 17.808 0,1 16.727 0,1 106,5
c) Transportni prihodki iz razmerij do drugih 6.309.037 17,7 5.969.718 17,5 105,7

2. Ostali prihodki na domaËem trgu 1.898.164 5,4 2.555.084 7,5 74,3
a) Ostali prihodki iz razmerij do podjetij v skupini 262.544 0,8 183.307 0,6 143,2
b) Ostali prihodki iz razmerij do pridruæenih podjetij 84.262 0,2 109.176 0,3 77,2
c) Ostali prihodki iz razmerij do drugih 1.551.358 4,4 2.262.601 6,6 68,6

b) Prihodki na tujem trgu 27.218.116 76,4 25.465.577 74,7 106,9
1. Transportni prihodki 24.659.235 69,2 23.159.709 67,9 106,5
2. Ostali prihodki 2.558.881 7,2 2.305.868 6,8 111,0

a) Ostali prihodki iz razmerij do podjetij v skupini 18.719 0,1 26.900 0,1 69,6
b) Ostali prihodki iz razmerij do drugih 2.540.162 7,1 2.278.968 6,7 111,5

I-XII/03

»isti prihodki od prodaje v letu 2003 znaπajo 35.602.838 tisoË tolarjev in sestavljajo 52,7 % vseh prihodkov. Gle-
de na preteklo dobo so viπji za 4,4 %; ob upoπtevanju kumulativne stopnje rasti cen æivljenjskih potrebπËin v viπini
4,6 % pa so realno niæji za 0,2 %.

tisoË tolarjev

Stanje 31. 12. 2002 »rpanje Oblikovanje Stanje 31. 12. 2003
obmejne storitve 675.543 90.862 311.722 896.403
najemnine za potniπke vagone 900.082 882.483 584.853 602.452
najemnine  za tovorne vagone 288.796 1.601.294 1.657.050 344.552
vnaprej vraËunani stroπki 56.434 550.081 1.105.557 611.910
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»isti prihodki od prodaje zajemajo prihodke na domaËem in tujem trgu. NajveËji deleæ Ëistih prihodkov od prodaje
sestavljajo transportni prihodki na tujem trgu v znesku 24.659.235 tisoË tolarjev (36,5 % vseh prihodkov) in trans-
portni prihodki na domaËem trgu v znesku 6.486.558 tisoË tolarjev (9,6 % vseh prihodkov).

Ostali prihodki od prodaje na domaËem in tujem trgu sestavljajo skupaj 6,6 % vseh prihodkov in zajemajo:

tisoË tolarjev

prihodke iz naslova saldacije 1) 2.618.891

prihodke od najemnin 2) 843.130
prihodke iz naslova storitev v osnovni dejavnosti 383.671
prihodke od prodanih storitev v stranski dejavnosti 288.708
prihodke iz naslova priraËunanih stroπkov 172.613
prihodke od poËitniπkih domov 26.222
prihodke, doseæene s prodajo materiala, 
drobnega inventarja in odpadkov 57.448
druge prihodke 66.362

Skupaj 4.457.045
1) Prihodki iz naslova saldacije zajemajo prihodke od uporabe tovornih vagonov v mednarodnem

prometu (pravilnik RIV -  1.446.605 tisoË tolarjev), prihodke od uporabe potniπkih vagonov v
mednarodnem prometu (pravilnik RIC - 689.468 tisoË tolarjev), prihodke od obmejnih storitev 
(319.002 tisoË tolarjev), prihodke od cestnega prometa (96.558 tisoË tolarjev), prihodke od
dejavnosti v reæimu IC in ICF (44.365 tisoË tolarjev), prihodke od nadomestil za uporabo
potniπkih vagonov (Ro-la vlaki - 22.438 tisoË tolarjev) in prihodke iz naslova ureditev postajnih
blagajn (455 tisoË tolarjev).

2) Prihodki iz naslova najemnin zajemajo prihodke od najemnin za uporabo leæarinskih prostorov
(185.591 tisoË tolarjev), od vagonskih najemnin (176.461 tisoË tolarjev), od najemnin za 
poslovne prostore (128.967 tisoË tolarjev), od najemnin telefonskih linij in telekomunikacijskih
vodov (98.372 tisoË tolarjev), od stanovanjskih najemnin (134.235 tisoË tolarjev), od najemnin 
za samske domove in bivalnice (74.953 tisoË tolarjev) in prihodke iz drugih najemnin 
(44.551 tisoË tolarjev).

Med drugimi poslovnimi prihodki so zajeti v veËini prihodki iz proraËunskih sredstev, ki sestavljajo 41,6 % vseh pri-
hodkov:

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02
4. Drugi poslovni prihodki 30.354.455 100,0 24.306.540 100,0 124,9

a) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi uËinki 28.106.243 92,6 23.243.343 95,6 120,9
b) Prevrednotovalni poslovni prihodki 2.248.212 7,4 1.063.197 4,4 211,5

I-XII/03

tisoË tolarjev

Namen

prihodki iz proraËuna za sprotno vzdræevanje infrastrukture 11.119.493
prihodki iz proraËuna za investicijsko vzdræevanje infrastrukture 769.249
subvencije za potniπki promet 8.673.538
subvencije za vodenje prometa 6.750.000
subvencije za tovorni promet 769.576
prihodki iz proraËuna - provizija za upravljanje JÆI 22.644
prihodki od odprave dolg.rezervacij iz prejetih donacij za OS 
in drugih dræavnih pomoËi za druge stroπke 1.687
financiranje kulturnega programa 56

Skupaj 28.106.243

Med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki so izkazani tudi prihodki iz naslova dobiËka pri prodaji dveh lokomo-
tiv (388.073 tisoË tolarjev), ki so bile obnovljene in prodane v Italijo. PlaËilo je bilo prejeto decembra 2003, zaradi
tehniËnih teæav pa so bile kupcu izroËene v prvih dneh leta 2004.
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2.2. Poslovni stroπki 

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

5. Stroπki blaga, materiala in storitev 22.142.491 100,0 20.084.293 100,0 110,2
a) Nabavna vrednost prod.blaga in mater. ter stroπki por. mater. 7.971.741 36,0 7.560.884 37,6 105,4

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 46.699 0,2 37.775 0,2 123,6
2. Stroπki materiala 943.441 4,3 567.224 2,8 166,3
3. Stroπki energije 4.408.356 19,9 4.361.183 21,7 101,1
4. Stroπki nadomestnih delov 2.096.837 9,5 2.163.276 10,7 96,9
5. Odpis drobnega inventarja 256.104 1,1 213.262 1,1 120,1
6. Stroπki pisarniπkega materiala 180.809 0,8 179.314 0,9 100,8
7. Drugi materialni stroπki 39.495 0,2 38.850 0,2 101,7

b) Stroπki storitev 14.170.750 64,0 12.523.409 62,4 113,2
1. Prevozne storitve 451.264 2,0 392.220 2,0 115,1
2. Storitve vzdræevanja 6.520.645 29,4 5.401.675 26,9 120,7
3. PovraËila stroπkov delavcem 696.673 3,2 700.371 3,5 99,5
4. Storitve plaËilnega prometa, banËne storitve 156.698 0,7 217.033 1,1 72,2
5. Intelektualne in osebne storitve 493.586 2,2 460.654 2,3 107,1
6. Zavarovalne premije 661.937 3,0 504.648 2,5 131,2
7.Reklama, propaganda in reprezentanca 92.593 0,4 50.406 0,3 183,7
8. Stroπki po pravilniku RIV 1.884.590 8,5 1.709.511 8,5 110,2
9. Stroπki po pravilniku RIC 584.853 2,7 571.272 2,8 102,4

10. Stroπki drugih storitev 2.627.911 11,9 2.515.619 12,5 104,5

I-XII/03

Stroπki blaga, materiala in storitev sestavljajo 31,4 % vseh odhodkov. V primerjavi z letom 2002 so nominalno viπji
za 10,2 %, realno pa za 5,6 %. Glede na leto 2002 se je njihov deleæ v vseh odhodkih poveËal za 3,9 odstotnih
toËk.

Med stroπki storitev sestavljajo najveËjo postavko stroπki storitev vzdræevanja (9,3 % vseh odhodkov), ki zajemajo:

tisoË tolarjev

stroπke pri storitvah sprotnega in investicijskega vzdræevanja vleËnih in vleËenih sredstev 4.828.420
stroπke pri storitvah sprotnega in investicijskega vzdræevanja objektov 1.041.509
stroπke pri storitvah sprotnega in invest. vzdræevanja raËunalniπkih sistemov in opreme 286.952
stroπke pri storitvah sprotnega in investicijskega vzdræevanja ostale opreme 253.903
stroπke pri storitvah sprotnega in investicijskega vzdræevanja cestnih vozil 109.861

Skupaj 6.520.645

Stroπki drugih storitev sestavljajo 3,7 % vseh odhodkov in zajemajo:

tisoË tolarjev

stroπke ËiπËenja prostorov in zunanjih povrπin ter sluæbenih oblek 419.364
stroπke komunalnih storitev 267.213
stroπke najemnin 318.188
mejne storitve tujih æelezniπkih uprav 448.452
Ëlanarine mednarodnim organizacijam, GZS in drugim zdruæenjem 101.497
upravne takse, sodne stroπke in administrativne oglase 51.064
provizije agencijam za prodajo vozovnic 31.527
stroπke storitev Luke Koper (tehtanje, tariranje) 27.363
nadomestilo za up. cest in nadom. za ceste pri registraciji avtomobilov 26.833
avtorske honorarje in stroπke storitev po pogodbah o delu 21.705

stroπke drugih storitev 3) 914.705

Skupaj 2.627.911
3) Stroπke drugih storitev v veliki meri (734.879 tisoË tolarjev) sestavljajo storitve odvisnih podjetij, kot so Ëuvanje, urejanje okolja, kurjenje, ËiπËenje,
pranje, prevozi, razna popravila, fotokopiranje, kurirska dela, priraËuni dela delavcev, carinsko posredovanje in carinske dajatve, razni drugi priraËuni
stroπkov ipd., poleg tega pa vsebujejo πe stroπke storitev iz naslova saldacije, stroπke protipoæarne varnosti, stroπke prevodov ipd. 
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Pomembnejπo postavko med stroπki storitev pomenijo tudi stroπki po pravilniku RIV (2,7 % vseh odhodkov), ki v
veËini zajemajo stroπke od uporabe tovornih vagonov v mednarodnem prometu - najemnina v znesku 1.818.390
tisoË tolarjev.

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

6. Stroπki dela 37.582.085 100,0 38.369.606 100,0 97,9
a) Stroπki plaË 26.859.666 71,5 26.898.652 70,1 99,9
b) Stroπki socialnih zavarovanj 5.410.907 14,4 5.371.733 14,0 100,7

1. Stroπki pokojninskih zavarovanj 1.031.634 2,7 1.024.160 2,7 100,7
2. Drugi stroπki socialnih zavarovanj 4.379.273 11,7 4.347.573 11,3 100,7

c) Drugi stroπki dela 5.311.512 14,1 6.099.221 15,9 87,1

I-XII/03

Stroπki dela (53,3 % vseh odhodkov) so v primerjavi z letom 2002 nominalno niæji za 2,1 %, realno pa za 6,7 %. 

Glede na preteklo leto so stroπki plaË zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2003 nominalno niæji za 0,1 %, re-
alno pa za 4,7 %. Na dan 31. decembra 2003 je bilo v podjetju dejansko πtevilo zaposlenih 8.402, v primerjavi z
letom 2002, ki ga je podjetje sklenilo z 8.794 zaposlenimi, se je njihovo πtevilo zmanjπalo za 392. 

PovpreËna bruto plaËa na zaposlenega na podlagi delovnih ur v letu 2003 znaπa 269.643 tolarjev in je glede na isto
obdobje preteklega leta nominalno viπja za 5,4 %, kar je posledica usklajevanja plaË z rastjo cen æivljenjskih potrebπËin.

Stroπki pokojninskih zavarovanj zajemajo prispevke in premije, ki jih je podjetje v letu 2003 vplaËalo naslednjim in-
stitucijam:

- za beneficirano delovno dobo:
tisoË tolarjev

Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 277.189
Kapitalski druæbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. 428.823

- za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje zaposlenih v okviru pokojninskega naËrta:
tisoË tolarjev

Pokojninski druæbi SKUPNA, d. d., 325.622

Skupni znesek zahtevanih izplaËil, ki jih terjajo zaposleni, vendar jim podjetje nasprotuje, znaπa 123.342 tisoË tolar-
jev. VeËinoma gre za zahtevke v zvezi s poπkodbami pri delu.

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

7. Odpisi vrednosti 4.622.788 100,0 5.445.382 100,0 84,9
a) Amortizacija in prevredn. poslovni odhod. pri NDS in OOS 4.249.709 91,9 4.485.605 82,4 94,7

1. Amortizacija 3.647.084 78,9 3.957.093 72,7 92,2
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS 602.625 13,0 528.512 9,7 114,0

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 373.079 8,1 959.777 17,6 38,9

I-XII/03

Odpisi vrednosti sestavljajo 6,6 % vseh odhodkov in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjπali za 15,1 %. 

Najpomembnejπo postavko pomeni amortizacija (5,2 % vseh odhodkov). Iz preglednice so razvidni amortizacijske
stopnje, kosmati zneski vrednosti amortizirljivih sredstev, z njimi povezani popravki vrednosti in stroπki amortizacije
po skupinah:

tisoË tolarjev

Najniæja Najviπja Nabavna Odpisana Znesek
stopnja stopnja vrednost vrednost amortizacije

Gradbeni objekti 1,00 15,00 14.570.953 8.985.402 191.550
Proizvodna oprema 2,00 25,00 3.073.833 2.666.748 163.246
RaËunalniπka oprema 20,00 20,00 2.818.055 2.599.429 78.558
Motorna vozila 3,30 25,00 127.436.434 92.129.046 2.835.793
Druga oprema 3,30 33,30 5.117.482 4.112.709 271.149
Neopredmetena dolgoroË. sredstva 20,00 25,00 745.142 329.413 106.788

Skupaj 153.761.899 110.822.747 3.647.084
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Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih zajemajo izgubo pri prodaji oziroma izloËitvi opredmete-
nih osnovnih sredstev (559.388 tisoË tolarjev), prevrednotenje zemljiπË zaradi oslabitve (31.563 tisoË tolarjev) in po-
pisne primanjkljaje (11.674 tisoË tolarjev).

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih sestavljajo v veËini odhodke, nastale pri oblikovanju po-
pravkov vrednosti dvomljivih terjatev iz poslovanja zaradi njihove slabitve na zadnji dan leta 2003. 

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

8. Drugi poslovni odhodki 239.056 97.315 245,7

I-XII/03

Drugi poslovni odhodki (0,3 % vseh odhodkov) zajemajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiπËa, dodatno
obraËunani DDV od storitev prevoza pri uvozu po zapisniku davËne revizije, povraËilo za koliËino porabljene vode,
nagrade dijakom in πtudentom na delovni praksi, neposredne πtipendije dijakom in πtudentom ter druge stroπke.

2.3. Poslovni izid iz poslovanja 

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

Poslovni izid iz poslovanja 1.370.873 (5.600.219) -

I-XII/03

Poslovni izid iz poslovanja je dobiËek (poslovni prihodki v znesku 65.957.293 tisoË tolarjev manj poslovni stroπki v
znesku 64.586.420 tisoË tolarjev).

2.4. FinanËni prihodki

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

9. FinanËni prihodki iz deleæev 43.334 100,0 43.906 100,0 98,7
a) FinanËni prihodki iz deleæev v podjetjih v skupini 13.643 31,5 9.904 22,6 137,7
b) FinanËni prihodki iz deleæev v pridruæenih podjetjih 14.321 33,0 18.760 42,7 76,3
c) Drugi finan.prih.iz deleæev (s prevredn. finanËnimi.prih.) 15.370 35,5 15.242 34,7 100,8

I-XII/03

FinanËni prihodki iz deleæev sestavljajo 0,1 % vseh prihodkov in so se v primerjavi z letom 2002 zmanjπali za 1,3 %.

FinanËni prihodki iz deleæev v odvisnih podjetjih v znesku 13.643 tisoË tolarjev vkljuËujejo doseæene dobiËke odvi-
snih podjetij v obdobju od I-XII/2003, ki pripadajo obvladujoËemu podjetju in hkrati pomenijo uskladitev dolgo-
roËnih finanËnih naloæb obvladujoËega podjetja s kapitalom odvisnih podjetij.

tisoË tolarjev

Podjetje
SÆ Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. 2.928
Prometni institut, d. o. o. Ljubljana 10.715

Skupaj 13.643

FinanËni prihodki iz deleæev v pridruæenih podjetjih zajemajo prihodek iz naslova sorazmernega deleæa v dobiËku
ZdraviliπËa Atomske toplice, d. d., za leto 2002 v znesku 11.794 tisoË tolarjev in prihodek iz naslova sorazmernega
deleæa v dobiËku ZdraviliπËa Atomske toplice, d. d., za leto 2001 v znesku 2.527 tisoË tolarjev; to je znesek pose-
bne akontacije za davek od dobiËka pravnih oseb, ki ga je leta 2002 obraËunalo in plaËalo ZdraviliπËe Atomske to-
plice, d. d. pri izplaËevanju deleæa v dobiËku svojim delniËarjem ter na raËun tega zniæalo dividendo. Ker so bile Slo-
venske æeleznice, d. d., kot javno podjetje v lasti RS v skladu s 6. toËko Zakona o davku od dobiËka pravnih oseb
oproπËene plaËila tega davka, so leta 2003 ob oddaji obraËuna davka od dobiËka pravnih oseb od Ministrstva za fi-
nance zahtevale vraËilo plaËane akontacije. 

Drugi finanËni prihodki iz deleæev zajemajo deleæ Slovenskih æeleznic v dobiËku Eurofime (15.358 tisoË tolarjev) in
KRS Rotovæ, d. d., (12 tisoË tolarjev).
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FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev so se v primerjavi z letom 2002 zmanjπali za 73,5 % in sestavljajo obresti
od depozita pri SKB banki (polog za posojila za nakup stanovanj) in druge obresti.

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

10. FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev 687 100,0 2.591 100,0 26,5
a) FinanËni prihodki iz dolgor. terjatev do podjetij v skupini 0 0,0 1.000 38,6 0,0
c) Drugi finan.prih.iz dolgor.terjatev (s prevrednot.finan.prih.) 687 100,0 1.591 61,4 43,1

I-XII/03

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

11. FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 1.002.524 100,0 1.438.443 100,0 69,7
a) FinanËni prih.iz obresti in kratk.terjatev do podjetij v skupini 4.158 0,4 8.167 0,6 50,9
b) Finan.prihodki iz obresti in kratk.terjatev do pridruæ. podjetij 35.890 3,6 4.515 0,3 795,0
c) Drugi finan.prih.iz obresti in kratk.terjatev (s prev.finan.prih.) 962.476 96,0 1.425.761 99,1 67,5

I-XII/03

FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev (1,5 % vseh prihodkov) so se v primerjavi z letom 2002 zmanjπali za 30,3 %
in zajemajo prihodke od prevrednotenja terjatev in dolgov zaradi ohranitve vrednosti (791.342 tisoË tolarjev), zamu-
dne obresti od kratkoroËnih terjatev (162.896 tisoË tolarjev) in druge finanËne prihodke (48.286 tisoË tolarjev).

2.5. FinanËni odhodki

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

12. FinanËni odhodki za odpise dolg. in kratk. finan. naloæb 1.038.648 100,0 3.095.756 100,0 33,6
a) Prevred. finan.odhodki pri finan. naloæbah v podj. v skupini 165.153 15,9 1.522.631 49,2 10,8
b) Prevrednot. finan.odhod. pri finan. naloæbah v pridruæ. podj. 5.761 0,6 3.121 0,1 184,6
c) Drugi prevrednotovalni finanËni odhodki 867.734 83,5 1.570.004 50,7 55,3

I-XII/03

FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb sestavljajo 1,5 % vseh odhodkov in zaje-
majo: 

Prevrednotovalne finanËne odhodke pri finanËnih naloæbah v odvisna podjetja zaradi izgub pri poslovanju: 

tisoË tolarjev

Podjetje
SÆ Æelezniπki zdravstveni dom Ljubljana 24.990
SÆ Æelezniπka tiskarna Ljubljana, d. d. deleæ SÆ 859
SÆ Æelezniπko gradbeno podjetje Ljubljana, d. d. deleæ SÆ 139.304

Skupaj 165.153

Prevrednotovalne finanËne odhodke pri finanËnih naloæbah v pridruæenih podjetjih (5.761 tisoË tolarjev), ki v veËini
zajemajo odhodke od prevrednotenja kratkoroËnih dolgov in terjatev zaradi ohranitve vrednosti (teËajne razlike).

Druge prevrednotovalne finanËne odhodke, ki zajemajo odhodke od prevrednotenja dolgov in terjatev zaradi ohra-
nitve vrednosti (teËajne razlike - 681.898 tisoË tolarjev), odhodke iz naslova slabitve naloæbe v kapital TDR-Metalur-
gija, d. d., Ruπe (185.732 tisoË tolarjev) in odhodek iz naslova oblikovanega popravka vrednosti dolgoroËno vloæenih
sredstev za stanovanjske potrebe v druga podjetja - Iskra SemiË (104 tisoË tolarjev).

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

13. FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 4.795.481 100,0 5.967.533 100,0 80,4
a) Finan. odh. za obresti in iz drugih obv. do podjetij v skupini 468 0,0 10.013 0,2 4,7
c) Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 4.795.013 100,0 5.957.520 99,8 80,5

I-XII/03
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FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti pomenijo pomembnejπo finanËno kategorijo (6,8 % vseh od-
hodkov) in zajemajo:

tisoË tolarjev   

obresti od tolarskih dolgoroËnih kreditov za osnovna in obratna sredstva 4) 3.453.121
obresti za dobljena kratkoroËna posojila in depozite 1.110.217
obresti za devizne kredite za osnovna in obratna sredstva 73.714
zamudne obresti za obratna sredstva in druge kratkoroËne obveznosti 115.029
obresti za cestna in tirna vozila - dolgoroËni finanËni najem 8.135
druge finanËne odhodke 35.265

Skupaj 4.795.481

4) Med obrestmi od kreditov za osnovna in obratna sredstva so izkazane tudi obresti od posojila s poroπtvom dræave, najetega za financiranje
vzdræevanja javne æelezniπke infrastrukture po pogodbi πt. 101200445-hp/partija 111200238, ki ga je julija 2003 prevzelo Ministrstvo za finance,
obresti v viπini 313.868 tisoË tolarjev pa πe niso refundirali.

2.6. »isti poslovni izid iz rednega delovanja

»isti poslovni izid iz rednega delovanja je izguba, ki poleg poslovnega izida iz poslovanja (dobiËek v znesku
1.370.873 tisoË tolarjev) zajema πe razliko med finanËnimi prihodki (1.046.545 tisoË tolarjev) in finanËnimi odhod-
ki (5.834.129 tisoË tolarjev), ki je izguba v znesku 4.787.584 tisoË tolarjev.

2.7. Izredni prihodki

Izredni prihodki sestavljajo 0,8 % vseh prihodkov in v veËini zajemajo prejete odπkodnine (509.533 tisoË tolarjev).

2.8. Izredni odhodki

Izredni odhodki sestavljajo 0,1 % vseh odhodkov in veËidel zajemajo odπkodnine za πkodo, storjeno pravnim in fi-
ziËnim osebam ter zaposlenim (44.214 tisoË tolarjev), in ostale izredne odhodke, kot so denarne kazni, odhodki za
πportno, kulturno in humanitarno dejavnost in drugo.

2.9. Poslovni izid zunaj rednega delovanja

Poslovni izid zunaj rednega delovanja je dobiËek (izredni prihodki v znesku 532.515 tisoË tolarjev manj izredni od-
hodki v znesku 62.454 tisoË tolarjev).

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

15. »isti posl. izid iz rednega delovanja (3.416.711) (13.178.568) 25,9

I-XII/03

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

16. Izredni prihodki 532.515 724.312 73,5

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

17. Izredni odhodki 62.454 91.931 67,9

I-XII/03

I-XII/03

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 470.061 632.381 74,3

I-XII/03
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2.10. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja

Od januarja do decembra 2003 so Slovenske æeleznice ustvarile skupno 67.536.353 tisoË tolarjev prihodkov in
70.483.003 tisoË tolarjev odhodkov, kar pomeni, da so v obraËunskem obdobju poslovale s Ëisto izgubo v znesku
2.946.650 tisoË tolarjev. 

»e bi se izvedlo prevrednotenje kapitala na podlagi evra, bi se izguba poveËala za dodatnih 95.118 tisoË tolarjev in
bi znaπala 3.041.768 tisoË tolarjev.

»e bi se izvedlo prevrednotenje kapitala na podlagi rasti cen æivljenjskih potrebπËin, bi se izguba poveËala za doda-
tnih 106.349 tisoË tolarjev in bi znaπala 3.052.999 tisoË tolarjev.

2.11. Stroπki podjetja po funkcionalnih skupinah za leto 2003

tisoË tolarjev

O  P  I  S I-XII/03 Del. v % I-XII/02 Del. v % Ind. 03/02

21. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja (2.946.650) (12.546.187) 23,5

I-XII/03

tisoË tolarjev

Postavka Proizvajalni stroπki Stroπki prodajanja Stroπki sploπnih dejavnosti Skupaj stroπki
Znesek Deleæ v % Znesek Deleæ v % Znesek Deleæ v % Znesek Deleæ v %

Stroπki materiala 7.696.647 97,1 14.417 0,2 213.978 2,7 7.925.042 100,0
Stroπki storitev 12.089.915 85,3 137.918 1,0 1.942.917 13,7 14.170.750 100,0
Amortizacija 3.202.921 87,8 1.856 0,1 442.307 12,1 3.647.084 100,0
Stroπki dela 29.278.453 77,9 515.880 1,4 7.787.752 20,7 37.582.085 100,0
Drugi stroπki 26.428 11,1 415 0,2 212.213 88,7 239.056 100,0

Skupaj 52.294.364 82,3 670.486 1,0 10.599.167 16,7 63.564.017 100,0

Nabavna vrednost prodanega blaga 46.699
Prevrednotovalni poslovni odhodki 975.704
Skupaj stroπki poslovanja 64.586.420
Odhodki od financiranja 5.834.129
Izredni odhodki 62.454

Skupaj odhodki 70.483.003

Znesek Deleæ v %
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IV. FINAN»NA ANALIZA

1. Izkaz finanËnega izida

Izkaz finanËnega izida je temeljni raËunovodski izkaz, ki ima namen uporabnikom priskrbeti informacije, kako po-
djetje denarna sredstva in njihove ustreznike pridobiva in kako jih porablja ter kakπno je njihovo stanje na zaËetku
(1. januarja 2003) in na koncu obraËunskega obdobja. Vsebuje spremembe v strukturi sredstev in obveznosti do vi-
rov sredstev podjetja, pri Ëemer sta vir podatkov za njegovo sestavitev bilanca stanja (zaËetna in konËna) in izkaz
poslovnega izida za leto 2003. 

Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., v skladu z doloËili prenovljenega SRS 26 uporablja bilanËno obliko izkaza fi-
nanËnega izida po razliËici II, pri kateri se pojavljajo πtiri podbilance, od katerih prve tri prikazujejo na levi strani pri-
toke in na desni odtoke, prebitek pritokov ali prebitek odtokov pri posamezni dejavnosti pa na tisti strani, na kate-
ri je seπtevek podatkov manjπi. V Ëetrti podbilanci so podatki o finanËnem izidu v obdobju in zaËetnem stanju de-
narnih sredstev in njihovih ustreznikov na levi strani, njihov seπtevek (konËno stanje denarnih sredstev in njihovih
ustreznikov) pa na desni.

FinanËni tokovi so izkazani po posameznih dejavnostih tako, da je omogoËeno ugotavljanje Ëistih tokov po posa-
meznih dejavnostih, in sicer:

- Poslovna dejavnost - glavne dejavnosti, ki prinaπajo dobiËek, in druge dejavnosti, ki niso naloæbenje ali financi-
ranje;

- Naloæbenje (investiranje) - to je spreminjanje denarnih sredstev v obraËunskem obdobju v nedenarna, pri
Ëemer gre za pridobivanje dolgoroËnih sredstev in finanËnih naloæb (tistih, ki niso vkljuËene med denarne ustre-
znike);

- Financiranje - to je poveËanje sredstev v obraËunskem obdobju s poveËanjem kapitala oziroma dolgov podjetja,
torej dejavnost, ki vpliva na obseg in sestavo kapitala in dolgov podjetja.

V skladu s poslovnofinanËno opredelitvijo denarnih sredstev je Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., opredelil krat-
koroËne depozite denarnih sredstev v bankah kot denarne ustreznike.

tisoË tolarjev

POSTAVKA 2003 2002

A. FINAN»NI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Pritoki pri poslovanju 58.057.677 62.169.573

Poslovni prihodki 64.498.735 58.533.483
Izredni prihodki, ki se nanaπajo na poslovanje 532.515 724.312
ZaËetne manj konËne poslovne terjatve (7.148.685) 3.245.108
ZaËetne manj konËne aktivne kratk. Ëasovne razm. 175.112 (333.330)

b) Odtoki pri poslovanju 57.898.097 59.990.048
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolg. rezervacij 60.650.889 59.699.857
Izredni odhodki, ki se nanaπajo na poslovanje 62.454 91.931
KonËne manj zaËetne zaloge (131.769) (124.729)
ZaËetni manj konËni poslovni dolgovi (1.615.795) 892.071
ZaËetne manj konËne pasivne Ëasovne razmejitve (1.067.682) (569.082)

c) Prebitek pritokov pri poslovanju (a manj b) 159.580 2.179.525

B. FINAN»NI TOKOVI PRI NALOÆBENJU
a) Pritoki pri naloæbenju 8.192.784 853.862

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (brez prev.) 229.049 265.195
Pobotano zmanjπanje opredm. osnovnih sredstev (brez prevred.) 0 568.364
Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finan. naloæb (brez prevred.) 7.963.392 0
Pobotano zmanjπanje kratkoroË. finanËn. naloæb (brez prevred.) 343 20.303

b) Odtoki pri naloæbenju 1.528.254 9.909.874
FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (brez prevred.) 687.257 1.148.643
Pobotano poveËanje neopredmetenih dolg. sred. (brez prevred.) 106.906 891.710
Pobotano poveËanje opredmetenih osn. sredstev (brez prevred.) 734.091 0
Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËn. naloæb (brez prevred.) 0 7.869.521

c) Prebitek pritokov pri naloæbenju (a manj b) 6.664.530 9.056.012

2003
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Analiza finanËnih tokov nam omogoËa ugotoviti razloge za poveËanje oziroma zmanjπanje denarnih sredstev v
obraËunskem obdobju. Iz nje je razvidno, koliko finanËnih sredstev je podjetje ustvarilo s poslovanjem in koliko jih
je bilo porabljenih pri naloæbenju. Naloga financiranja, kot tretjega sklopa finanËnih tokov v izkazu finanËnega izi-
da, je vzdræevati plaËilno sposobnost podjetja in zagotavljati sredstva za tekoËe financiranje in rast podjetja, kar po-
meni, da je glavna naloga te dejavnosti usklajevati razlike med pritoki in odtoki ostalih dveh dejavnosti. Delitev fi-
nanËnih tokov podjetja v letu 2003 je naslednja:

tisoË tolarjev

POSTAVKA 2003 2002

C. FINAN»NI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Pritoki pri financiranju 10.409.707 10.843.102

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje (brez prev.) (327.186) 793.417
PoveËanje kapitala (brez Ëistega dobiËka - izgube) 5.198.809 0
Pobotano poveËanje dolgoroËnih rezervacij (brez prevredn.) 146 0
Pobotano poveËanje dolgoroËnih finan. dolgov (brez prevred.) 0 3.390.900
Pobotano poveËanje kratkoroË. finanËnih dolgov (brez prevred.) 5.537.938 6.658.785

b) Odtoki pri financiranju 19.158.721 4.888.647
FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje (brez prev.) 4.108.224 4.818.890
Zmanjπanje kapitala (brez Ëiste izgube poslovnega leta) 5.198.809 0
Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij (brez predvredn.) 0 69.757
Pobotano zmanjπanje dolgor. finanËn. dolgov (brez predvredn.) 9.851.688 0

c) Prebitek odtokov pri financiranju (b manj a) 8.749.014 5.954.455

». KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 1.066.604 2.991.508
x) FinanËni izid v obdobju (seπtevek Ac, Bc in Cc) (1.924.904) (922.032)

+y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 2.991.508 3.913.540

2003

tisoË tolarjev

1. Pritoki pri poslovanju 58.057.677
2. Odtoki pri poslovanju 57.898.097
3. Prebitek pritokov pri poslovanju 159.580
4. Pritoki pri naloæbenju 8.192.784
5. Odtoki pri naloæbenju 1.528.254
6. Prebitek pritokov pri naloæbenju 6.664.530
7. FinanËni tokovi financiranja (3. + 6.) 6.824.110
8. ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 2.991.508
9. Razpoloæljiva sredstva pri financiranju 7. + 8.) 9.815.618
10. Pritoki pri financiranju 10.409.707
11. Odtoki pri financiranju 19.158.721
12. Dejanski prebitek odtokov pri financiranju (11 - 10) 8.749.014
13. KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (9. - 12.) 1.066.604

Iz navedenih podatkov je razvidno, da so pritoki pri poslovanju presegli odtoke pri poslovanju za 159.580 tisoË
tolarjev. Tudi pritoki pri naloæbenju, ki izvirajo predvsem iz pobotanega zmanjπanja dolgoroËnih finanËnih terjatev,
so presegli odtoke pri naloæbenju za 6.664.530 tisoË tolarjev. Ko navedenim prebitkom pritokov pri poslovanju ter
pri naloæbenju dodamo zaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, dobimo razpoloæljiva sredstva pri
financiranju v viπini 9.815.618 tisoË tolarjev. Iz navedenih sredstev so se pokrili odtoki pri financiranju, ki so pre-
segli pritoke pri financiranju za 8.749.014 tisoË tolarjev. Razlika med razpoloæljivimi sredstvi pri financiranju in pre-
bitkom odtokov pri financiranju je izkazana kot konËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v znesku
1.066.604 tisoË tolarjev.
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2. Presek bilance stanja na dan 31. 12. 2003

Aktivna stran bilance stanja druæbe na dan 31. decembra 2003 v skupnem znesku 80.514.332 tisoË tolarjev prika-
zuje vrste sredstev, s katerimi je razpolagala druæba na omenjeni datum. Iz pasivne strani iste bilance stanja pa je
mogoËe razbrati, iz katerih virov so bila omenjena sredstva financirana. 

Za posamezne skupine sredstev (dolgoroËna, kratkoroËna) ni nujno, da so v celoti financirana z ustreznimi obve-
znostmi do virov sredstev. Za pojasnitev tega problema se uporablja presek bilance stanja na dan 31. decembra
2003. V ta namen je bilanca stanja druæbe razdeljena (presekana) v πtiri podbilance.

V prvi podbilanci so prikazana stalna sredstva, ki naj bi bila financirana s kapitalom druæbe. Nominalno je kapital,
ki pomeni lastni vir financiranja druæbe, zadoπËal le za financiranje dela stalnih sredstev v znesku 11.515.329 tisoË
tolarjev oziroma 18,1 % stalnih sredstev. Ostanek stalnih sredstev v znesku 52.081.864 tisoË tolarjev oziroma 81,9
% stalnih sredstev je bil financiran s tujimi dolgoroËnimi viri financiranja, ki pa niso zadoπËala za financiranje stal-
nih sredstev, temveË je bil del le-teh financiran s kratkoroËnimi viri.

Druga podbilanca stanja primerja vsa dolgoroËno vezana sredstva z vsemi dolgoroËnimi viri financiranja. Tudi rezultat
te podbilance je primanjkljaj dolgoroËnih virov v znesku 24.393.448 tisoË tolarjev. Na zadnji dan leta 2003 je bilo z la-
stnimi in tujimi dolgoroËnimi viri financiranih 40.164.555 tisoË tolarjev oziroma 62,2 % dolgoroËnih sredstev. Preosta-
la dolgoroËna sredstva v znesku 24.393.448 tisoË tolarjev (37,8 % dolgoroËnih sredstev) so bila financirana s kratko-
roËnimi viri. 

Tretja podbilanca predpostavlja, da bi morale biti tudi zaloge konec leta financirane z dolgoroËnimi viri. Primanjkljaj
iz druge podbilance se je poveËal πe za vrednost zalog (3.054.436 tisoË tolarjev), ki so bile v celoti financirane s krat-
koroËnimi viri. 

Rezultat prvih treh podbilanc dolgoroËnih sredstev in zalog na aktivni strani bilance stanja ter lastnih in tujih dolgo-
roËnih virov financiranja na pasivni strani bilance stanja je primanjkljaj dolgoroËnih virov v znesku 27.447.884 tisoË
tolarjev.

V Ëetrti podbilanci so prikazana kratkoroËna sredstva, ki so v celoti financirana s kratkoroËnimi viri. S kratkoroËni-
mi viri v znesku 27.447.884 tisoË tolarjev so bila financirana dolgoroËna sredstva.

Stanje roËnosti financiranja sredstev se je v primerjavi s stanjem na dan 31. decembra 2002 znatno poslabπalo. Na
zadnji dan leta 2003 je bilo s kratkoroËnimi viri financiranih 37,8 % dolgoroËnih sredstev, na zadnji dan leta 2002

SREDSTVA 31. 12. 2003 31. 12. 2002 VIRI 31. 12. 2003 31. 12. 2002

A. STALNA SREDSTVA 63.597.193 214.542.139 A. KAPITAL 11.515.329 2.492.119
1. Neopred. dolgor. sredstva 308.940 544.170 I. Vpoklicani kapital 17.782.630 17.782.630
2. Opred. osnovna sredstva 53.781.233 196.257.000 II. Kapitalske rezerve
3. Dolgor. finaËne naloæbe 9.507.020 17.740.969 III. Rezerve iz dobiËka

IV. Preneseni Ëist.posl.izid (11.924.098) (4.576.720)
V. »isti posl.izid posl.leta (2.946.650) (12.546.187)
VI. Prevred. popr. kapitala 8.603.447 1.832.396

Skupaj STALNA SREDST. 63.597.193 214.542.139 SKUPAJ KAPITAL 11.515.329 2.492.119
Razlika (viri - sredstva) Razlika (sredstva - viri) 52.081.864 212.050.020

B. DOLG. POSLOV.TERJAT. 960.810 50.427 B. REZERVACIJE 13.430 13.083
C. DOLG. OBVEZNOSTI 28.635.796 189.613.296

SKUPAJ DOLG. AKTIVA 64.558.003 214.592.566 SKUPAJ DOLG. PASIVA 40.164.555 192.118.498
Razlika (viri - sredstva) Razlika (sredstva - viri) 24.393.448 22.474.068

C. ZALOGE 3.054.436 3.278.675
SKUPAJ (A+B+C) 67.612.439 217.871.241 SKUPAJ (A+B+C) 40.164.555 192.118.498
Razlika (viri - sredstva) Razlika (sredstva - viri) 27.447.884 25.752.743

D. KRAT. POSLOV.TERJAT. 10.163.543 7.171.438 D. KRATK. OBVEZNOSTI 37.087.895 35.568.690
E. KRAT. FINAN. NALOÆBE 5.050 1.183.839 E. PASIVNE »AS. RAZMEJ. 3.261.882 2.194.200
F. DENARNA SREDSTVA 1.066.604 1.813.062
G. AKTIVNE »AS. RAZM. 1.666.696 1.841.808
SKUPAJ KRATK. AKTIVA 12.901.893 12.010.147 SKUPAJ KRATK. PASIVA 40.349.777 37.762.890
(D+E+F+G) (D+E)
Razlika (viri - sredstva) 27.447.884 25.752.743 Razlika (sredstva - viri)

SKUPAJ  A K T I V A 80.514.332 229.881.388 SKUPAJ  P A S I V A 80.514.332 229.881.388

31. 12. 2003 31. 12. 2003
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pa je bilo s kratkoroËnimi viri financiranih 11,8 % dolgoroËnih sredstev. Navedena sprememba je predvsem posle-
dica izloËitve sredstev javne æelezniπke infrastrukture in njihovih virov iz bilance Slovenskih æeleznic. »e se nevtrali-
zira vpliv izloËitve javne æelezniπke infrastrukture, potem se odstotek financiranja dolgoroËnih sredstev s kratko-
roËnimi viri poveËa z 32,7 % na 37,8 %.

3. FinanËno posredniπki poloæaj

FinanËno posredniπki poloæaj podjetja kaæe kvantiteto in kvaliteto stanj terjatev in dolgov na dan 31. decembra 2003. 

Ekonomska vsebina finanËno posredniπkega poloæaja Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., na dan 31. decembra
2003 kot informacija o finanËni moËi podjetja je razvidna iz naslednje slike:

Bilanca
finanËnega

posredniπtva

Dolgovi
68.999.003

Neto dolg
45.629.280

FinanËne naloæbe
23.369.723

Bilanca
financiranja
materialnih

naloæb

Neto dolg
45.629.280

Materialne naloæbe
57.144.609

AKTIVA                       PASIVA

Trajni kapital
11.515.329

tisoË tolarjev

Iz navedenih podatkov izhaja, da je z vidika kvantitete finanËno posredniπkega poloæaja podjetje neto dolænik, saj
je vsota vseh terjatev manjπa od vsote vseh dolgov (razlika je neto dolg v znesku 45.629.280 tisoË tolarjev). Primer-
jalno s stanjem na dan 31. decembra 2002 je to razvidno iz naslednje tabele:

tisoË tolarjev

Opis Stanje Razlika Indeks
31. 12. 03 31. 12. 2002 2 - 3 2/3

1 2 3 4 5

I. FINAN»NE NALOÆBE (TERJATVE) 23.369.723 29.801.543 (6.431.820) 78,4
1. KratkoroËne terjatve 12.901.893 12.010.147 891.746 107,4 

- kratkoroËne poslovne terjatve 10.163.543 7.171.438 2.992.105 141,7 
- kratkoroËne finanËne naloæbe 5.050 1.183.839 (1.178.789) 0,4 
- denarna sredstva 1.066.604 1.813.062 (746.458) 58,8 
- aktivne Ëasovne razmejitve 1.666.696 1.841.808 (175.112) 90,5 

2. DolgoroËne terjatve 10.467.830 17.791.396 (7.323.566) 58,8 
- dolgoroËne finanËne naloæbe 9.507.020 17.740.969 (8.233.949) 53,6 
- dolgoroËne poslovne terjatve 960.810 50.427 910.383 1.905,3 

II. DOLGOVI 68.999.003 227.389.269 (158.390.266) 30,3 
1. KratkoroËni dolgovi 40.349.777 37.762.890 2.586.887 106,9 

- kratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 37.087.895 35.568.690 1.519.205 104,3 
- pasivne Ëasovne razmejitve 3.261.882 2.194.200 1.067.682 148,7 

2. DolgoroËni dolgovi 28.649.226 189.626.379 (160.977.153) 15,1 
- rezervacije 13.430 13.083 347 102,7 
- dolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 28.635.796 189.613.296 (160.977.500) 15,1 

III. NETO DOLG (DOLGOVI MANJ TERJATVE) 45.629.280 197.587.726 (151.958.446) 23,1

31. 12. 2003
2
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Kvaliteta bilanËno posredniπkega poloæaja podjetja po primerjavi: 
- dolgoroËnih terjatev in dolgoroËnih dolgov ter
- kratkoroËnih terjatev in kratkoroËnih dolgov, 

je razvidna iz naslednje tabele:

Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., je neto dolænik tako iz dolgoroËnega (18.181.396 tisoË tolarjev) kot kratko-
roËnega vidika (27.447.884 tisoË tolarjev). To pomeni, da podjetje uporablja tuj kapital v viπini skupnega neto dol-
ga (45.629.280 tisoË tolarjev).

Medtem ko podbilanca finanËnega posredniπtva odraæa posledice finanËno posredniπkega poloæaja na razmerje do
okolja, odraæa podbilanca financiranja materialnih naloæb posledice finanËno posredniπkega poloæaja na notranje fi-
nanciranje materialnih naloæb podjetja, kar je razvidno iz naslednje tabele:

tisoË tolarjev

Opis Stanje Razlika Indeks
31. 12. 03 31. 12. 2002 2 - 3 2/3

1 2 3 4 5

1. DolgoroËne terjatve 10.467.830 17.791.396 (7.323.566) 58,8
- dolgoroËne finanËne naloæbe 9.507.020 17.740.969 (8.233.949) 53,6
- dolgoroËne poslovne terjatve 960.810 50.427 910.383 1.905,3

2. DolgoroËni dolgovi 28.649.226 189.626.379 (160.977.153) 15,1
- rezervacije 13.430 13.083 347 102,7
- dolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 28.635.796 189.613.296 (160.977.500) 15,1

NETO DOLGORO»NI DOLG (2. manj 1.) 18.181.396 171.834.983 (153.653.587) 10,6
1. KratkoroËne terjatve 12.901.893 12.010.147 891.746 107,4

- kratkoroËne poslovne terjatve 10.163.543 7.171.438 2.992.105 141,7
- kratkoroËne finanËne naloæbe 5.050 1.183.839 (1.178.789) 0,4
- denarna sredstva 1.066.604 1.813.062 (746.458) 58,8
- aktivne Ëasovne razmejitve 1.666.696 1.841.808 (175.112) 90,5

2. KratkoroËni dolgovi 40.349.777 37.762.890 2.586.887 106,9
- kratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 37.087.895 35.568.690 1.519.205 104,3
- pasivne Ëasovne razmejitve 3.261.882 2.194.200 1.067.682 148,7

NETO KRATKORO»NI DOLG (2. manj 1.) 27.447.884 25.752.743 1.695.141 106,6
SKUPAJ NETO DOLG 45.629.280 197.587.726 (151.958.446) 23,1

31. 12. 2003
2

tisoË tolarjev

Opis Stanje Razlika Indeks
31. 12. 03 31. 12. 2002 2 - 3 2/3

1 2 3 4 5

I. MATERIALNE NALOÆBE 57.144.609 200.079.845 -142.935.236 28,6
- neopredmetena dolgoroËna sredstva 308.940 544.170 -235.230 56,8
- opredmetena osnovna sredstva 53.781.233 196.257.000 -142.475.767 27,4
- zaloge 3.054.436 3.278.675 -224.239 93,2

II. KAPITAL 11.515.329 2.492.119 9.023.210 462,1

III. NETO DOLG (NALOÆBE MANJ KAPITAL) 45.629.280 197.587.726 -151.958.446 23,1
Stopnja zadolæenosti (neto dolg/mat. naloæbe) 79,8 % 98,8 % -19,0 80,8

31. 12. 2003
2

V razmerju do notranjega financiranja ima Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., primanjkljaj lastnega kapitala za
financiranje svojih materialnih naloæb (neto dolg v znesku 45.629.280 tisoË tolarjev). Za neto dolænika pa je najpo-
membnejπi kazalec neto dolg/materialne naloæbe, ki kaæe, kolikπen del materialnih naloæb je financiran s tujo aku-
mulacijo in ki pomeni stopnjo zadolæenosti podjetja:

neto dolg 45.629.280
Stopnja zadolæenosti = ——————————— = ——————— = 79,8 %

materialne naloæbe 57.144.609

Iz navedenega kazalca izhaja, da podjetje financira 79,8 % svojih materialnih naloæb (osnovna sredstva in zaloge) s
tujo akumulacijo.
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4. Analiza finanËnega poloæaja 

tisoË tolarjev

Opis Stanje Razlika Indeks
31. 12. 03 31. 12. 2002 2 - 3 2/3

1 2 3 4 5

1. KratkoroËne terjatve 12.901.893 12.010.147 891.748 107,4
2. KratkoroËni dolgovi 40.349.777 37.762.890 2.586.888 106,9
3. Neto kratkoroËni dolg (2-1) 27.447.884 25.752.743 1.695.140 106,6
4. Neto kratkoroËna terjatev (1-2) 0 0 0
5. DolgoroËne terjatve 10.467.830 17.791.396 (7.323.567) 58,8
6. DolgoroËni dolgovi 28.649.226 189.626.379 (160.977.154) 15,1
7. Neto dolgoroËni dolg (6-5) 18.181.396 171.834.983 (153.653.587) 10,6
8. Neto dolgoroËna terjatev (5-6) 0 0 0
9. Neto dolg (3+7) 45.629.280 197.587.726 (151.958.447) 23,1
10. Neto terjatev (1+5-2-6) 0 0 0
11. Dolgovi skupaj (2+6) 68.999.003 227.389.269 (158.390.266) 30,3
12. Terjatve skupaj (1+5) 23.369.723 29.801.543 (6.431.819) 78,4

13. Materialna sredstva (14+15) 57.144.609 200.079.845 (142.935.236) 28,6
14. Zaloge 3.054.436 3.278.675 (224.239) 93,2
15. Osnovna sredstva 54.090.173 196.801.170 (142.710.997) 27,5
16. Celotni trajni kapital 11.515.329 2.492.119 9.023.211 462,1
17. DolgoroËne rezervacije 13.430 13.083 347 102,7
18. Skupni trani kapital + dolg. rez. (16+17) 11.528.759 2.505.202 9.023.558 460,2

19. Obratna sredstva (1+14) 15.956.329 15.288.822 667.509 104,4
20. TekoËe obveznosti (2) 40.349.777 37.762.890 2.586.888 106,9
21. Obratni kapital (19-20;23-22) (24.393.448) (22.474.068) (1.919.379) 108,5
22. DolgoroËne naloæbe (5+15) 64.558.003 214.592.566 (150.034.564) 30,1
23. DolgoroËni viri (6+16) 40.164.555 192.118.498 (151.953.943) 20,9

Neto terjatev/Trajni kapital 0,000 0,000
Obratni kapital/Obratna sredstva (1,529) (1,470) 104,0
Obratni kapital/DolgoroËne naloæbe (0,378) (0,105) 360,8
Obratni kapital/Zaloge (7,986) (6,855) 116,5
Stopnja zadolæenosti (neto dolg/materialna sredstva) 0,798 0,988 80,9
KratkoroËni koeficient (curent ratio) 
((kratkoroËne terjatve + zaloge)/kratkoroËni dolgovi) 0,395 0,405 97,7

Pospeπeni koeficient (quick ratio) 
(kratkoroËne terjatve/kratkoroËni dolgovi) 0,320 0,318 100,5

Hitri koeficient (cash ratio)
(dobroimetje pri bankah, Ëeki, gotovina/kratkor. dolgovi) 0,026 0,048 55,1

Deleæ zalog v kratkoroËnih naloæbah 19,1 % 21,4 % 89,3
Deleæ terjatev v kratkoroËnih naloæbah 74,2 % 66,7 % 111,2
Deleæ denarja v kratkoroËnih naloæbah 6,7 % 11,9 % 56,4
Dnevi vezave terjatev iz poslovanja 51 58 87,5
Dnevi vezave kratkoroË. obveznosti iz poslovanja 101 105 95,9

31. 12. 2003
2

Iz analize stanja in gibanja zgoraj prikazanih podatkov in kazalcev je razvidno, da gre za visoko stopnjo zadolæeno-
sti podjetja, ki je na dan 31. decembra 2003 znaπala 79,8 %. Stopnja zadolæenosti se je sicer v obdobju I-XII/2003
zmanjπala za 19 odstotnih toËk, kar je predvsem posledica izloËitev sredstev in virov sredstev javne æelezniπke infra-
strukture iz bilance Slovenskih æeleznic. 

Stanje obratnega kapitala, ki je po definiciji tisti del dolgoroËnih obveznosti do virov sredstev, ki financira kratko-
roËne naloæbe, je negativno, kar pomeni, da se s kratkoroËnimi obveznostmi do virov sredstev financirajo dolgo-
roËne naloæbe. To je dopustno le, Ëe podjetje razpolaga z zadostnimi trajno obnovljivimi kratkoroËnimi viri. 
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V. POTENCIALNE OBVEZNOSTI IN DOGODKI 
PO DATUMU BILANCE STANJA

1. Potencialne obveznosti

Proti podjetju je leta 2003 ostalo πe 23 nereπenih zadev z vrednostjo sporov skupaj 333.557 tisoË tolarjev. Poslo-
vodstvo podjetja ne priËakuje pomembnih izgub, zato iz naslova toæb ni oblikovalo nobenih rezervacij.

Podjetje tudi na datum poroËila po posvetu z odvetnikom ocenjuje, da toæbe na poslovni rezultat Holdinga Sloven-
ske æeleznice, d. o. o., ne morejo vplivati.

2. Dogodki po datumu bilance stanja

Dræavni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS πt. 45/2004 dne 29. aprila 2004 (v nadaljevanju zakon).

Zakon ureja doloËena vpraπanja glede pogojev za finanËno in kadrovsko sanacijo Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o.,
in sicer:
- viπino in pogoje poroπtva, ki ga daje Republika Slovenija za restrukturiranje obveznosti Holdinga SÆ,
- prevzem dela dolga Holdinga SÆ v zvezi z nakupom potniπkih vlakov in s tem povezano dokapitalizacijo,
- dokapitalizacijo Holdinga SÆ z denarnim vloækom pet milijard tolarjev,
- viπino sredstev, ki jih v okviru poslovne sanacije Republika Slovenija zagotavlja za kadrovsko sanacijo Holdinga SÆ.

Republika Slovenija po pogojih, ki jih doloËa zakon, daje poroπtvo za restrukturiranje obveznosti iz naslova kredi-
tov, ki so navedeni v Prilogi 1 zakona, do skupne viπine glavnic 35 milijard tolarjev oziroma v protivrednosti evra po
srednjem teËaju Banke Slovenije na dan najema posameznega kredita.

Leta 2004 prevzame Republika Slovenija obveznosti Holdinga SÆ, ki izhajajo iz naslova kredita, najetega pri Novi Lju-
bljanski banki 1. decembra 1998, po pogodbi πt. 04/98 - SIN, skladno z Zakonom o poroπtvu RS za najetje posojil
za nakup potniπkih vlakov, do viπine 5 milijard tolarjev. Z dnem prevzema obveznosti pridobi Republika Slovenija v
enakem znesku terjatev do Holdinga SÆ, ki jo potem spremeni v kapitalski deleæ v Holdingu SÆ.

Za namene odplaËila zapadlih obveznosti oziroma za predËasno odplaËilo πe nezapadlih obveznosti iz naslova kre-
ditov, najetih v zvezi s premoæenjem, ki je namenjeno opravljanju obveznih gospodarskih javnih sluæb na podroËju
æelezniπkega prometa (Priloga 2 zakona), Republika Slovenija v letu 2004 dokapitalizira Holding SÆ z denarnim
vloækom v viπini 5 milijard tolarjev. Denarni vloæek se zagotovi iz proraËunskih sredstev. 

V okviru finanËnega naËrta ministrstva, pristojnega za promet, se za kadrovsko sanacijo Holdinga SÆ zagotovijo fi-
nanËna sredstva, in to:
- za leto 2004 v viπini 1.211 tisoË tolarjev,
- za leto 2005 v viπini 789 tisoË tolarjev.
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VI. POVZETEK REVIZORJEVEGA MNENJA

Revizijo letnega poroËila Holdinga Slovenske æeleznice, d. o. o., in revizijo letnega poroËila skupine Holding Sloven-
ske æeleznice, d. o. o., je izvedlo revizijsko podjetje Deloitte & Touche, d. o. o.

Po njihovem mnenju so raËunovodski izkazi in konsolidirani raËunovodski izkazi resniËna in poπtena slika finanËne-
ga stanja druæbe Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., in skupine Holding Slovenske æeleznice, d. o. o., na dan 
31. decembra 2003, poslovnega izida in finanËnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v letu, ki se je
konËalo z navedenim datumom, v skladu s Slovenskimi raËunovodskimi standardi. Poslovno poroËilo je skladno z
revidiranimi raËunovodskimi izkazi. 
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