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DARS d.d.  je leto 2004 zaËel kot

≈navadna« gospodarska

druæba, kateri se je na osnovi Zakona o Druæbi za

avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS) pripojilo

podjetje PVAC, d.o.o.. ©tevilo zaposlenih se je

podeseterilo, druæba DARS je organizacijsko 

postala razprπena po vsej Sloveniji. 

Z dræavo, katero zastopa Vlada Republike Slovenije,

sta bili podpisani dve pogodbi:

• Pogodba o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo in

obnavljanjem avtocest ter finanËnim

inæeniringom ter

• Koncesijska pogodba za upravljanje in

vzdræevanje avtocest v Republiki Sloveniji.

Leto 2004 je bilo pomembno po πtevilu

novozgrajenih avtocestnih odsekov, ki so bili predani

v promet. V promet smo med drugim oddali tudi

viadukt »rni Kal in zakljuËili izgradnjo primorskega

kraka avtoceste. V dejavnosti pobiranja cestnine se

je nadaljeval tehnoloπki razvoj z uvedbo odloæenega

plaËevanja cestnine, avtomatskih podajalnikov

cestninskih listkov na doloËenih odsekih idr.

Decembra se je sestava Ëlanov uprave spremenila,

saj je bil predsednik uprave imenovan na funkcijo

ministra za promet. Dne 9.12.2004 je bil imenovan

nov Nadzorni svet. Izvrπene so bile volitve v svet

delavcev, imenovan je bil delavski direktor kot Ëlan

uprave, ko le-ta odloËa o kadrovskih in socialnih

vpraπanjih. S strani zaposlenih sta bila imenovana

dva Ëlana Nadzornega sveta.

Leto 2005, v katerega smo æe krepko ≈zapeljali«,

prinaπa nove naloge in izzive, ki se jim bo DARS d.d.

moral prilagoditi. Potrebni bodo premiki na podroËju

cestninjenja, ki bodo posledica novih naËinov

pobiranja cestnine, poudarek bo treba dati razvoju

novih dejavnosti, ki naj bi prinesla dodatna sredstva,

vse to pa se bo nujno odrazilo tudi na ukrepih,

povezanih z zaposlovanjem. Tu bo poudarek dan

razvoju kadrov in izobraæevanju za te strukturne

premike.

Na podroËju gradnje avtocest bomo v letu 2005

odprli avtocesto prek Trojan in tako povezali

najveËja srediπËa gospodarske aktivnosti v Sloveniji:

Maribor, Celje, Ljubljano in Koper.

Joæef Zimπek, namestnik predsednika uprave

mag. Stanislav Debeljak, Ëlan uprave

I   PISMO UPRAVE   I
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1.1. KljuËni poslovni podatki 

2004 2003

Osnovni kapital 51.000 tisoË SIT 51.000 tisoË SIT 1)

Kapital skupaj na dan 31. 12. 8.725.627 tisoË SIT 7.648.227 tisoË SIT1)

Vrednost aktive na dan 31. 12. 14.425.829 tisoË SIT 13.344.552 tisoË SIT 1)

Lastniπka struktura 100 % lastnik je Republika Slovenija 100 % lastnik je Republika Slovenija

Lastniπka struktura delnic 100 % lastnik je Republika Slovenija 100 % lastnik je Republika Slovenija 

»isti poslovni izid leta 1.077.399 tisoË SIT 57.623 tisoË SIT   

Fakturirana realizacija graditve avtocest 116.255.408 tisoË SIT 99.502.614 tisoË SIT

Prilivi iz cestnine 32.894.090 tisoË SIT  27.240.753 tisoË SIT

©tevilo km avtocest in drugih cest, predanih prometu:

avtoceste (πtiripasovne) 53,2 km 22,1 km

avtoceste (dvopasovne) 4,6 km

hitre ceste 2,0 km

ostale ceste 7,8 km

prikljuËki 4,6 km 1,5 km

©tevilo km cest v vzdræevanju in upravljanju konec leta:

avtoceste 373,3 km 329,1 km

hitre ceste 48,7 km 48,7 km

prikljuËki 126,4 km 116,9 km

©tevilo zaposlenih konec leta 1.095 82 

1) Pri podatkih iz bilance stanja so za primerjalne podatke navedeni podatki na dan 1.1.2004 (otvoritvena bilanca
stanja po pripojitvi PVAC, d.o.o. in dokapitalizaciji).

1.2. Predstavitev druæbe 

V mesecu decembru 2003 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Druæbi za

avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS πt. 126 z dne 18.12.2003), ki ureja vpraπanja v zvezi z

naËinom ustanovitve, statusnega preoblikovanja in delovanja DARS d.d.. Javnemu podjetju DARS d.d. se

je po uveljavitvi tega zakona v letu 2004 pripojilo javno podjetje Podjetje za vzdræevanje avtocest, d.o.o..

Tako ima nova druæba DARS d.d. poloæaj delniπke druæbe kot gospodarske druæbe po Zakonu o

gospodarskih druæbah.

Druæba DARS d.d.:

• v imenu in za raËun Republike Slovenije opravlja naloge v zvezi s prostorskim naËrtovanjem in

umeπËanjem avtocest v prostor in naloge v zvezi s pridobivanjem zemljiπË in drugih nepremiËnin 

za potrebe izgradnje avtocest.
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• v svojem imenu in za raËun Republike Slovenije opravlja naloge v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem

avtocest v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ter opravlja

finanËni inæeniring sredstev, namenjenih za izgradnjo avtocest in odplaËilo posojil, najetih za njihovo

izgradnjo.

• v svojem imenu in za raËun Republike Slovenije upravlja in razpolaga s tistimi nepremiËninami, ki so

bile pridobljene v zvezi z gradnjo avtocest, pa niso bile v celoti uporabljene za njihovo izgradnjo ali niso

v celoti potrebne za upravljanje in vzdræevanje avtocest.

• v svojem imenu in za svoj raËun upravlja in vzdræuje avtoceste, ki jih zgradi v svojem imenu in za raËun

Republike Slovenije. Naloge upravljanja in vzdræevanja avtocest obsegajo:

— izvajanje rednega vzdræevanja avtocest in objektov na njih,

— oddajanje v zakup povrπin zunaj voziπËa avtocest in ob avtocestah za opravljanje spremljajoËih

dejavnost,

— dovoljevanje ustanavljanja sluænosti za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, elektriËnih,

telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena.

Medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo in DARS d.d. na podroËju gradnje novih avtocest ureja

≈Pogodba o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim inæeniringom√, 

na podroËju vzdræevanja in upravljanja avtocest pa ≈Koncesijska pogodba za upravljanje in vzdræevanje

avtocest v Republiki Sloveniji«. Pogodbi sta bili podpisani v mesecu aprilu 2004.

1.2.1. Sploπni podatki o druæbi

Sploπni podatki o druæbi

Ime firme Druæba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Skrajπano ime firme DARS d. d.

Sedeæ druæbe Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Telefon 03/426-40-40

Faks 03/544-20-01

Telefon 01/300-99-00

Faks 01/300-99-01

E-poπta info@dars.si

Spletna stran www.dars.si

Vpis v sodni register Okroæno sodiπËe v Celju, vloæna πtevilka 10615800

MatiËna πtevilka 5814251

Identifikacijska πtevilka SI92473717

Osnovni kapital druæbe 51.000.000,00 SIT

Uprava druæbe mag. Janez BoæiË, predsednik uprave — do 3.12.2004

Joæef Zimπek, univ. dipl. inæ. gradbe., namestnik predsednika uprave

mag. Stanislav Debeljak, Ëlan uprave
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1.2.2. Organiziranost druæbe

Po pripojitvi PVAC, d.o.o. k DARS d.d. s 1.1.2004 je uprava DARS d.d. na predlog projektnega sveta za

statusno preoblikovanje in prestrukturiranje v mesecu januarju 2004 sprejela osnovno organizacijo nove

druæbe (makro shemo organiziranosti) in podrobnejπi program za uresniËitev statusnega preoblikovanja.

Poleg notranjih revizorjev in kabineta uprave je opredeljenih sedem delovnih podroËij (podroËje za

komuniciranje in strateπki marketing, podroËje za naËrtovanje razvoja in mednarodno sodelovanje,

podroËje za informacijsko tehnologijo, podroËje za finance, raËunovodstvo, plan in analize, podroËje 

za pravne zadeve, podroËje za sploπne in kadrovske zadeve in podroËje za komercialo) in tri dejavnosti

(dejavnost priprave in organizacije gradenj in obnov, dejavnost izvedbe vzdræevanja in dejavnost izvedbe

pobiranja cestnine).

1.2.3. Upravljanje druæbe 

Organi upravljanja druæbe DARS d.d. so: skupπËina druæbe, nadzorni svet in uprava. 

SkupπËina druæbe

SkupπËino druæbe predstavlja Vlada Republike Slovenije.

Nadzorni svet

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o druæbi za avtoceste v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, πt. 126 z dne 18.12.2003) nadzorni svet sestavlja 6 Ëlanov, ki jih imenuje skupπËina

druæbe, od katerih predlaga dva Ëlana Ministrstvo za finance, dva Ëlana Ministrstvo za promet, dva pa sta

iz vrst zaposlenih na osnovi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Nadzorni svet so v obdobju od 13.1.2004 do 9.12.2004 sestavljali:

Peter Tevæ, predsednik

dr. Tomaæ Vidic, namestnik predsednika

Zvonko IvanuπiË, Ëlan

mag. Helena Kamnar, Ëlan

Vito Meπko, Ëlan

mag. Lojze Ratajc, Ëlan  

10
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Vlada Republike Slovenije je s svojim sklepom z dne 9.12.2004 razreπila Petra Tevæa in dr. Tomaæa

Vidica, imenovala pa Franca Slaka in dr. Petra VerliËa. Franc Slak je bil nato izvoljen za predsednika

Nadzornega sveta.

Uprava druæbe

Uprava druæbe je triËlanska in jo sestavljajo:

mag. Janez BoæiË,  predsednik uprave — do 3.12.2004

Joæef Zimπek, univ. dipl. inæ. gradbeniπtva, namestnik predsednika uprave

mag. Stanislav Debeljak, Ëlan uprave

V decembru 2004 se je sestava Ëlanov uprave spremenila zaradi odhoda mag. Janeza BoæiËa na

opravljanje nove delavne funkcije ministra za promet. Do dneva sestavitve Letnega poroËila novi

predsednik uprave πe ni bil imenovan.

Kadar uprava odloËa o kadrovskih in socialnih vpraπanjih sodeluje kot Ëetrti Ëlan uprave tudi delavski

direktor.

1.2.4. Zgodovina druæbe

V mesecu oktobru 1993 je bil sprejet Zakon o druæbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, na osnovi

katerega je bila v mesecu novembru 1993 ustanovljena Druæba za avtoceste v Republiki Sloveniji.

DARS d.d. je bil vse do konca leta 2003 javno podjetje v obliki delniπke druæbe. Edini ustanovitelj je bila

Republika Slovenija, ki jo je zastopala Vlada Republike Slovenije. DARS d.d. je opravljal finanËni inæeniring,

pripravljal, organiziral in vodil gradnjo in vzdræevanje omreæja avtocest ter upravljal avtoceste v Republiki

Sloveniji, skladno z odloËitvami Dræavnega zbora Republike Slovenije.

V mesecu decembru 2003 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o druæbi za

avtoceste v Republiki Sloveniji, ki ureja vpraπanja v zvezi z naËinom ustanovitve, preoblikovanja in

delovanja druæbe za avtoceste v Republiki Sloveniji. Tako ima nova druæba DARS d.d. poloæaj delniπke

druæbe kot gospodarske druæbe po Zakonu o gospodarskih druæbah, katere edini ustanovitelj in delniËar

je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije.

Druæba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. se je torej s 1.1.2004 preoblikovala iz javnega podjetja v

obliki delniπke druæbe v pravo gospodarsko druæbo, ki bo po eni strani v imenu dræave organizirala in

vodila izgradnjo avtocest in izvajala finanËni inæeniring, po drugi strani pa kot koncesionar uspeπno

opravljala in vzdræevala avtocestno omreæje ter razvijala in træila nove storitve. DARS d.d. se je po

uveljavitvi tega zakona v letu 2004 pripojilo javno podjetje Podjetje za vzdræevanje avtocest, d.o.o.

11
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2.1. Poslanstvo, vizija in strateπki cilji druæbe

2.1.1. Poslanstvo druæbe

Druæba DARS d.d. uËinkovito in gospodarno organizira in vodi izgradnjo in vzdræevanje omreæja sodobnih

cest ter upravlja z njim, z namenom varno, udobno in hitro povezati Slovenijo in jo odpreti v evropski

prostor.

2.1.2. Vizija druæbe

Vizija druæbe DARS d.d. je ostati vodilna druæba pri vodenju, organiziranju gradnje in obnavljanja ter

upravljanju in vzdræevanju avtocest. Uporabnikom avtocest bomo zagotovili celostno ponudbo

kakovostnih storitev na sodobnih infrastrukturnih omreæjih, lastniku pa dolgoroËno stabilno donosnost

vloæenega kapitala.

2.1.3. Strateπki cilji druæbe

Strateπki cilji druæbe so naslednji:

• kakovostno uresniËevanje pogodbe o izvajanju naroËila in koncesijske pogodbe;

• zagotovitev kakovostnih racionalnih in gospodarnih reπitev za uresniËitev nacionalnega programa

izgradnje avtocest;

• zagotovitev kakovostnih in gospodarskih reπitev za vzdræevanje in upravljanje avtocest; 

• zagotovitev Ëim veËjega deleæa sredstev za plaËilo zapadlih obveznosti iz kreditov, najetih za gradnjo

novih avtocest, za katere jamËi dræava;

• zasnova, razvoj in træenje celovite ponudbe storitev uporabnikom avtocest;

• poveËanje deleæa storitev;

• celostni razvoj in motiviranje kadrov.

2.1.4. Politika kakovosti druæbe

Vodstvo in vsi zaposleni v druæbi s strokovnim in odgovornim opravljanjem svojega dela zagotavljamo

izpolnjevanje zahtev in priËakovanj lastnika druæbe in uporabnikov naπih storitev. 

Naπ cilj je ponuditi vsem uporabnikom naπih storitev kakovostno in celovito storitev. Ta cilj dosegamo:

• s sprejemanjem odgovornih odloËitev; 

• z vzpostavljanjem ustreznih pogojev in odnosov znotraj in izven druæbe; 

• s skrbnim izbiranjem usposobljenih partnerjev;

• z doslednim spoπtovanjem zakonodaje in razvojnih usmeritev; 

• s podpiranjem razvoja stroke in pridobivanjem novih znanj ter

• z zavezanostjo varovanju okolja in prijaznosti do soljudi. 
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2.2. Pomembni poslovni dogodki

• V letu 2004 je bila z Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, sklenjena

Koncesijska pogodba za upravljanje in vzdræevanje avtocest v Republiki Sloveniji. 

• V letu 2004 je bila z Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, sklenjena 

Pogodba o izvajanju naroËila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest 

ter finanËnim inæeniringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest 

v Republiki Sloveniji. 

• V letu 2004 je bilo prometu predanih 57,8 km avtocest. 

• Odprti sta bili cestninski postaji Drnovo in Krπko.

• V letu 2004 je DARS d.d. postal zavezanec za plaËilo DDV od pobrane cestnine.

• V maju 2004 je Dræavni zbor izdal soglasje k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto

2004 (Ur. l. RS πt. 69/04).

• Izdelano je bilo PoroËilo o delu DARS za leto 2003, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije v juliju

2004.

• V decembru je bila pridobljena odloËba Komisije Evropske skupnosti o odobritvi pomoËi iz

Kohezijskega sklada za projekt Izgradnja avtocestnega odseka Smednik — Krπka vas.

• V juliju 2004 je druæba DARS d.d. izdala obveznice DRS 1.

• V septembru 2004 je druæba DARS podpisana kreditno pogodbo z Evropsko investicijsko banko  

(EIB VI.)

• V oktobru 2004 je druæba DARS podpisala kreditno pogodbo s Konzorcijem slovenskih bank. 

• V oktobru 2004 je druæba DARS podpisala kreditno pogodbo s Hypo Alpe Adria Bank.

• V letu 2004 je bilo uvedeno odloæeno plaËevanje cestnine z blagovno znamko POP ABC.

• V letu 2004 se je poveËalo πtevilo kreditnih kartic, ki jih DARS d.d. sprejema za plaËilo. 

• DARS d.d. je v letu 2004 izboljπal pogoje zadolæevanja za kredite, najete pri Konzorciju slovenskih

bank v obdobju med 1996 in 2001.

• Na podroËju za sploπne zadeve se je v letu 2004 priËelo uvajanje elektronskega obvladovanja

podatkov (elektronska obdelava vhodne in izhodne poπte, pogodb in raËunov), ki bo v letu 2005 dalo

prve pozitivne rezultate. 

• Velika kadrovska sprememba se je v letu 2004 zgodila s pripojitvijo PVAC d.o.o. k DARS d.d., potrebno

je bilo preregistrirati vse zaposlene iz javnega podjetja PVAC d.o.o. k druæbi DARS d.d..
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2.3. ZnaËilnosti gospodarskega okolja

Z gospodarskimi gibanji prikazujemo vplive v oæjem in πirπem gospodarskem okolju, ki posredno in

neposredno vplivajo na poslovanje druæbe.

Gospodarska rast v letu 2004 (4,6 %) je bila najviπja v zadnjih petih letih. Krepitev rasti je v veliki meri

izvirala iz moËno pospeπenega izvoza glede na leto prej (12,6-odstotna realna rast, v letu 2003 3,2 %),

ob tem, da se je realna rast domaËe potroπnje ohranila na solidni ravni preteklega leta (4,7 %). 

V letu 2004 se je tako znatno okrepila rast izvoza v EU, Hrvaπko, Srbijo in »rno goro ter Rusijo. DomaËe

povpraπevanje pa sta v letu 2004 spodbujala nekoliko viπja rast zasebne potroπnje in ohranjanje æivahne

investicijske aktivnosti, ponovno je bil visok tudi prispevek rasti zalog h gospodarski rasti. Na strani

domaËega povpraπevanja je bila okrepljena realna rast zasebne potroπnje (3,5 %, v letu 2003 2,7 %),

prav tako tudi realna rast investicij v osnovna sredstva, ki je bila na nekoliko viπji ravni kot leto prej 

(6,8 %, v letu 2003 6,3 %), realna rast dræavne potroπnje pa je bila niæja kot leto prej (1,7 %, v letu 2003

2,6 %). Rast investicij v osnovna sredstva je po ocenah v veliki meri temeljila na rasti investicij v opremo

in stroje, okrepila se je tudi rast investicij v stanovanjske stavbe na osnovi podatkov o izdanih gradbenih

dovoljenjih, obseg investicij v inæenirske objekte pa se je ohranjal na visoki ravni iz leta 2003. 

Rast zaposlenosti po statistiki nacionalnih raËunov v letu 2004 je bila po prvi oceni SURS 0,1-odstotna.

Stopnja registrirane brezposelnosti se je v letu 2004 zniæala na 10,3 % (11,2 % leta 2003), stopnja

anketne brezposelnosti pa na 6,3 % (6,7 % leta 2003). 

Realna rast bruto plaËe na zaposlenega je bila v letu 2004 2-odstotna. V zasebnem sektorju se je realna

bruto plaËa na zaposlenega poveËala za 3,1 %. 

Po zniæanju inflacije v letu 2003 se je njeno postopno umirjanje nadaljevalo tudi v letu 2004. Zniæanju

rasti cen æivljenjskih potrebπËin za 2,6 odstotne toËke v letu 2003 je sledilo njeno zniæanje za nadaljnje

1,4 odstotne toËke v letu 2004. Rast cen æivljenjskih potrebπËin je decembra lani na medletni ravni tako

znaπala 3,2 %; za pribliæno tretjino pa se je v letu 2004 zniæala tudi povpreËna inflacija, ki je konec leta 

znaπala 3,6 %. 

NajveËji prispevek k zniæanju inflacije v letu 2004 je imela stabilizacija teËaja tolarja ob vstopu v ERM II.

Celoten uËinek stabilizacije tolarja na inflacijo se bo v celoti odrazil v letu 2005.

SLporociloDARS.qxd  11/19/05  3:52 PM  Page 16



17

2.4. FinanËno poslovanje in upravljanje s finanËnimi tveganji 

Druæba DARS je pri svojem poslovanju delovala skladno s ciljem zniæevanja poslovnih in finanËnih tveganj.

Poslovna tveganja je na odhodkovni strani zavarovala prek instrumentov zavarovanja, ki jih je zahtevala

od svojih dobaviteljev (predvsem prvovrstnih garancij in uporabo pogodbenih kazni v primeru kasnitev

izvedbe del), na prihodkovni strani pa je druæba sledila napovedim prometa in pobrane cestnine, saj je

povpraπevanje po storitvah uporabe avtocest nizko elastiËno in odzivnost uporabnikov predvidljiva, 

ob sprejemljivem tveganju napaËne ocene. 

V letu 2004 je od predvidenih 37 milijard SIT namenskih sredstev DARS realiziral le 23,5 milijard. 

6,4 milijarde predstavlja izpad sredstev Kohezijskega sklada, saj je DARS πele konec leta 2004 prejel

odloËbo Evropske komisije, s katero je izrazila pripravljenost sofinancirati AC odsek Smednik — Krπka vas.

Kvota 6,4 milijarde SIT je bila tako prenesena v leto 2005. Razlika v viπini 7,1 milijarde SIT se je realizirala

v obliki refundacij davka na dodano vrednost, saj je DARS s spremembo statusa postal upraviËen do

povraËila tega davka pri financiranju izgradnje NPIA.

Druæba DARS je pri svojem finanËnem poslovanju sodelovala z veË mednarodnimi in tujimi komercialnimi

bankami ter praktiËno z vsemi slovenskimi bankami. Tovrstna diverzifikacija poslovanja direktno deluje

na zniæevanje tveganj prevelike odvisnosti od posamezne ustanove ter veËa konkurenËnosti poslovanja.

FinanËna tveganja je druæba DARS zniæevala prek vrste instrumentov, tako naravne zaπËite kot uporabe

izvedenih finanËnih instrumentov. Valutna tveganja so bila zavarovana predvsem z uporabo naravne

zaπËite izenaËevanja denarnih tokov. Tovrstno zaπËito omogoËa majhno πtevilo valut s katerimi posluje

DARS ter dejstvo, da je velika veËina transakcij izvedena v dveh valutah, EUR in SIT. V Ëasu vstopa 

v ERM2 je upravljanje z valutnim tveganjem spremembe teËaja EUR/SIT toliko laæje, saj je politika

zagotavljanja vzdrænosti teËaja s strani Banke Slovenije jasno oblikovana. 

Obrestna tveganja je druæba obvladovala prek kombinacije izbora razliËnih obrestnih mer, kar ji

omogoËajo sklenjene kreditne pogodbe, pri Ëemer se je v letu 2004 na mednarodnih in domaËih

finanËnih trgih v smislu gibanj obrestnih mer nadaljeval ugoden trend iz leta 2003, ko so bile kljuËne

obrestne mere na veËini trgov na zgodovinsko nizkih ravneh. Navedeno dejstvo je pripeljalo do

postopkov spremembe pogojev nekaterih v preteklosti najetih kreditov. DARS je v preteklem letu

refinanciral πest (6) kreditov Konzorcija slovenskih bank najetih med leti 1996 in 2001. Glavni namen

refinanciranja je bila odprava revalorizacije prek TOM klavzule, sprememba dinamike odplaËil ter

prilagoditev prihajajoËemu prevzemu evra.

Likvidnostna tveganja je druæba DARS zmanjπevala prek kvalitetnega upravljanja z likvidnostjo in

oblikovanjem hitro likvidnega naloæbenega portfelja. Na podroËju opravljanja agentskih poslov po

Pogodbi o naroËilu je DARS v letu 2004 sklenil tri kreditne pogodbe, dve na domaËem trgu in eno s

Evropsko investicijsko banko ter izdal obveznice DARS 1. izdaje, s Ëimer je zaËel z izvajanjem strategije

izdaj dolæniπkih vrednostnih papirjev iz Resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest. 

Naloæbena politika DARS je bila v letu 2004, skladno z zakonom o DARS, usmerjena v dolæniπke

instrumente dræave in poslovnih bank. Boljπa likvidnost ter kvalitetnejπe upravljanje z likvidnostjo je glede

na pretekla leta prineslo tudi konkretne rezultate v finanËnih prihodkih.
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2.5. Analiza poslovanja

Druæba DARS d.d. je v letu 2004 dosegla poslovni izid iz rednega delovanja v viπini 1.427.755 tisoË SIT in

poslovni izid zunaj rednega delovanja v viπini 3.133 tisoË SIT. Po odbitku davka od dobiËka, ki je znaπal

353.489 tisoË SIT, je bil doseæeni Ëisti poslovni izid obraËunskega obdobje 1.077.399 tisoË SIT. Podatki

niso primerljivi s podatki za leto 2003 zaradi pripojitve PVAC, d.o.o. k DARS d.d. in drugaËnih razmerij

druæbe DARS d.d. do dræave, ki so nastopila s 1.1.2004, ko sta zaËeli veljati obe pogodbi:

• Pogodba o izvajanju naroËila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter

finanËnim inæeniringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v

Republik Sloveniji in

• Koncesijska pogodba za upravljanje in vzdræevanje avtocest v Republiki Sloveniji.

Dejavnost izvajanja vzdræevanja avtocest

DARS d.d. je po stanju na dan 31.12.2004 vzdræeval skupaj 497,508 obraËunskih km avtocest,

od tega 421,991 obraËunskih km avtocest in hitrih cest, 8,181 obraËunskih kilometrov razcepov, 

5,147 obraËunskih kilometrov povezovalnih odsekov, 34,841 obraËunskih km prikljuËkov in 

27,348 obraËunskih km predorov.

Dolæina vzdræevanih obraËunskih kilometrov avtocest

Postojna Slovenske Ljubljana Hruπica Maribor Kozina Vransko Novo SKUPAJ

Konjice mesto

Stanje na dan 31.12.2003 98,465 60,246 139,456 25,208 31,358 40,805 31,858 427,396

Stanje na dan 31.12.2004 98,465 61,446 139,456 25,208 31,504 64,008 31,857 45,564 497,508

Indeks 2004/2003 100 102 100 100 100 157 100 — 116
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Dejavnosti pobiranja cestnine

V letu 2004 sta bili odprti dve novi cestninski postaji — Drnovo in Krπko.

Pobiranje cestnine je v letu 2004 potekalo na 23 cestninskih postajah v zaprtem in odprtem sistemu

cestninjenja. V zaprtem sistemu cestninjenja upoπtevamo vse prehode — vstope na avtoceste in izstope z

avtocest. 

©tevilo prehodov vozil na cestninskih postajah po cestninskih razredih v letu 2004

©tevilo vozil v letu 2003 ©tevilo vozil v letu 2004 IND  2004/2003 Strukturni deleæ

Cestninski razredi

R1 25.522.139 25.865.857 101 46

R2 3.044.876 3.269.213 107 6

R3 2.029.083 2.179.381 107 4

R4 4.423.051 5.453.975 123 10

R5 Hruπica 18.989 0 0 0

R5 969.014 879.940 91 2

ABC 17.253.815 19.090.675 111 34

SKUPAJ 53.260.967 56.739.041 107 100

Opomba: Z uredbo je bil s 15.4.2003 ukinjen 5. cestninski razred za CP Hruπica (Ur. list RS πt. 35 z dne 11.4.2003)

V letu 2004 je bilo 56,7 milijonov prehodov vozil na cestninskih postajah, kar je 7 % veË od leta 2003.
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Avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje (sistem ABC), ki je uporabno za vozila prvega cestninskega

razreda, je πe vedno v porastu. V letu 2004 je bilo πtevilo prehodov z uporabo avtomatskega

brezgotovinskega cestninjenja 19 milijonov. ©tevilo teh prehodov se je v primerjavi z letom 2003

poveËalo za 11 %.

Vpeljan je bil poplaËniπki naËin plaËevanja cestnine. Ta naËin omogoËa plaËilo cestnine za opravljene

prehode v preteklem mesec na podlagi izstavljenega raËuna v tekoËem mesecu. 

Prilivi od pobrane cestnine, izkazani v bruto znesku z DDV, so znaπali 32.894.090 tisoË SIT in so v

primerjavi z letom 2003 viπji za 20,8 %. 

Fakturirana realizacija gradenj avtocestnih odsekov

V letu 2004 je znaπala fakturirana realizacija gradenj avtocestnih odsekov 116.255.408 tisoË SIT, kar je

4 % nad planirano porabo. V znesku fakturirane realizacije so upoπtevani tudi stroπki financiranja v viπini

2.945.327 tisoË SIT, ki predstavljajo del obresti iz kreditov za financiranje graditve avtocestnih odsekov

dokler odsek ni predan v promet. Poleg tega je v skupnem znesku realizacije vsebovan davek na dodano

vrednost v viπini 16.723.210 tisoË SIT.

Pri graditvi novih avtocestnih odsekov je bilo v letu 2004 opravljenih del v skupni vrednosti 

94.543.538 tisoË SIT, kar je 6 % nad planirano porabo.
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Planirana in fakturirana realizacija v letu 2004 

(stroπki financiranja so prikazani v planiranih in fakturiranih vrednostih gradenj na posameznih odsekih)

Avtocestni odsek Planirano Fakturirano  Odstotek realizacije  

(v SIT) (v SIT) (v %)

SKUPAJ PROJEKT 1 5.574.138.000 7.154.417.380 128

SKUPAJ PROJEKT 4 28.538.910.000 36.138.335.745 127

SKUPAJ PROJEKT 5 13.362.275.000 13.120.818.155 98

SKUPAJ PROJEKT 6 41.473.369.084 38.129.966.633 92

SKUPAJ NOVE AVTOCESTE 88.948.692.084 94.543.537.913 106

DOKON»ANJA DEL NA AC ZGRAJENIH PO LETU 1994 4.100.019.000 6.372.876.779 155

DOKON»ANJE DEL NA AC ZGRAJENIH PRED LETOM 1994 2.976.100.000 1.068.558.240 36

PREDHODNI PROJEKTI 1.850.416.000 1.672.593.655 90

PREDHODNI ODKUPI 925.000.000 226.275.509 24

POTRJEVANJE KVALITETE 80.000.000 55.433.686 69

REVIZIJE (ZGO-1) 120.000.000 4.425.945 4

DODATNE CESTNINSKE POSTAJE 1.761.582.000 4.240.199 0

STRO©KI KOORDINIRANJA VPD 100.536.000 29.667.510 30

GRADITEV DRÆAVNIH CEST 2.335.065.000 2.392.226.452 102

OBNAVLJANJE IN OPREMA AVTOCEST 2.420.000.000 3.218.876.056 133

NADOMESTILO ZA IZVAJANJE NARO»ILA 6.666.695.571 6.666.695.604 100

SKUPAJ 112.284.105.655 116.255.407.546 104

Prihodki DARS d.d.

Zaradi primerljivosti z izkazom poslovnega izida v Poslovnem naËrtu DARS d.d. za leto 2004 

(v nadaljevanju PN) smo obliko izkaza poslovnega izida druæbe DARS d.d. za leto 2004 prilagodili. 
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Pregled prihodkov DARS d.d. v letu 2004

v 000 SIT

Vrsta prihodkov NaËrtovano        Realizirano         Odstotek Strukturni 

realizacije deleæ

Prihodki od pobrane cestnine, najemnin, zapor in prekomernih obremenitev ter sluænosti 24.317.000 27.714.367   114 79

Prihodki od pobrane cestnine 23.667.000 27.011.788 1) 114 77

Prihodki od najemnin 450.000 469.804 104 1

Prihodki od zapor in prekomernih obremenitev 190.000 230.871 122 1

Prihodki od sluænosti 10.000 1.905 19 0

Ostali prihodki 0 671.217 2

FinanËni prihodki 130.000 345.113 265 1

Zadræani prihodki preteklega leta 190.000 831.367 438 2

Prihodki iz pogodbe o izvajanju naroËila po NPIA 5.559.703 5.555.580 100 16

SKUPAJ 30.196.703 35.117.643 116 100

Opomba:
1)    Prihodki od pobrane cestnine v viπini 27.011.788 tisoË SIT so manjπi od prihodkov od pobrane cestnine, ki jih

izkazujemo v izkazu poslovnega izida za znesek zadræanih prihodkov leta 2003 (831.367 tisoË SIT). Zadræane
prihodke preteklega leta prikazujemo posebej. Nanaπajo se na plaËano dobroimetje iz naslova cestnine v letu 2003,
ki ni bilo porabljeno v letu 2003. 

V druæbi DARS d.d. smo v poslovnem letu 2004 ustvarili za 35.117.643 tisoË SIT prihodkov, kar je 

16 odstotkov veË od naËrtovanih v Poslovnem naËrtu DARS d.d. za leto 2004 (v nadaljevanju PN). 

Med prihodki smo upoπtevali naslednje prihodke iz izkaza poslovnega izida za leto 2004: 

• Ëiste prihodke od prodaje, kamor smo vkljuËili tudi prihodke po agentski pogodbi, 

• druge poslovne prihodke in 

• finanËne prihodke. 

Na rast prihodkov je najbolj vplivalo poveËanje prihodkov od pobrane cestnine, ki so v letu 2004 znaπali

27.011.788 tisoË SIT. Rast teh prihodkov je bila v primerjavi s PN za leto 2004  14-odstotna. V strukturi

prihodkov so predstavljali prihodki od pobranih cestnin 77 odstotkov vseh prihodkov. 

Prihodki od najemnin so znaπali 469.804 tisoË SIT in so se nanaπali na najemnine za uporabo povrπin

za spremljajoËo dejavnost ob avtocestah. V strukturi prihodkov so predstavljali 1 odstotek, medtem ko so

bili v primerjavi s PN viπji za 4 odstotke. 
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V letu 2004 so znaπali prihodki od zapor in prekomernih obremenitev 230.871 tisoË SIT, kar je 

22 odstotkov nad naËrtovanimi v PN za leto 2004. Prihodki iz naslova zapor so se nanaπali na zapore na

avtocestnih odsekih zaradi izvajanja obnovitvenih del oziroma odpravljanja napak v garancijskem roku.

Prihodki zaradi prekomernih obremenitev so se nanaπali na:

• izredne prevoze na avtocestah, zaradi Ëesar je bilo potrebno preusmeriti prevoze skozi cestninske

postaje in spremeniti πirino prehoda in

• na odπkodnine zaradi preobremenjenosti avtocest.   

Prihodki od sluænosti so v letu 2004 znaπali 1.905 tisoË SIT in so predstavljali 19 odstotkov predvidene

vrednosti v PN. Prihodki od sluænosti so izhajali iz dodelitve stvarne sluænosti za dovoljene posege v

obmoËje avtocest. 

Ostali prihodki so v letu 2004 znaπali 671.216 tisoË  SIT in so bili sestavljeni iz drugih prihodkov 

od prodaje in drugih poslovnih prihodkov.

Druge prihodke od prodaje v viπini 483.711 tisoË SIT so sestavljali prihodki iz konsolidacije stanj 

ob pripojitvi PVAC, d.o.o. k DARS d.d. v viπini 396.109 tisoË SIT in ostali prihodki od prodaje v viπini 

87.602 tisoË SIT.

Drugi poslovni prihodki v viπini 187.505 tisoË SIT so iz naslova prejetih odπkodnin zavarovalnic. 

Teh prihodkov v PN druæbe za leto 2004 nismo naËrtovali posebej.  

FinanËni prihodki so znaπali 345.113 tisoË SIT. V strukturi prihodkov so predstavljali 1 odstotek, 

v primerjavi z naËrtovanimi finanËnimi prihodki v PN 2004 pa so bili veËji za 165 odstotkov.

Najpomembnejπi med finanËnimi prihodki so bili prihodki od obresti, ki so znaπali 309.715 tisoË SIT 

in so predstavljali 90 odstotkov vseh finanËnih prihodkov in pozitivne teËajne razlike od terjatev, ki so

znaπale 33.598 tisoË SIT. 

Zadræani prihodki preteklega leta so se nanaπali na plaËano dobroimetje iz naslova cestnine v letu 2003

(ABC tablice), ki ni bilo porabljeno v letu 2003. V PN je bilo predvideno 190 milijonov SIT teh prihodkov,

realizirano pa je bilo 831.367 tisoË SIT. 

Prihodki iz pogodbe o izvajanju naroËila po NPIA so izhajali iz Pogodbe o izvajanju naroËila za

opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim inæeniringom in drugih

povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NPIA)

in so znaπali 5.555.580 tisoË SIT ter so malenkostno zaostajali za naËrtovanimi v PN za leto 2004.  

Iz pogodbe o izvajanju naroËila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest izhaja,

da ima DARS d.d. pravico do akontacije v viπini 5,49 odstotkov od vrednosti vseh del, ki jih doloËa

vsakokratni Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest (v nadaljevanju LP ROAC). Za leto 2004 je znaπala

planirana akontacija za izvajanje naroËila 5.559.703 tisoË SIT.  
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Odhodki DARS d.d.

Pregled odhodkov DARS d.d. v letu 2004

v 000 SIT

Vrsta prihodkov NaËrtovano        Realizirano         Odstotek Strukturni 

realizacije deleæ

Stroπki dela 5.198.399 5.227.846 101 16

Stroπki materiala 1.401.254 1.493.172 107 4

Stroπki storitev 6.515.339 6.099.569 94 18

Odpisi vrednosti 2.018.000 3.283.848 163 10

Drugi poslovni odhodki 0 317.678 — 1

FinanËni odhodki 5.000 13.517 270 0

Koncesijska dajatev 13.761.599 17.254.258 125 51

SKUPAJ 28.899.591 33.689.888 117 100

Vsi odhodki druæbe DARS d.d. so v letu 2004 znaπali 33.689.888 tisoË SIT in so bili 17 odstotkov nad

naËrtovanimi v PN za leto 2004. Med te odhodke smo uvrstili naslednje odhodke iz izkaza poslovnega

izida za leto 2004: stroπke materiala in storitev, h katerim smo vkljuËili tudi dajatve po koncesijski

pogodbi, ki jih druæba DARS d.d. plaËuje dræavi na osnovi podeljene koncesije po Koncesijski pogodbi 

za upravljanje in vzdræevanje avtocest v Republiki Sloveniji, stroπke dela, amortizacijo, druge poslovne

odhodke in finanËne odhodke. 

Stroπki dela so v letu 2004 znaπali 5.227.846 tisoË SIT. Deleæ stroπkov dela v odhodkih druæbe je bil 

16 odstoten.   

Stroπki materiala so znaπali 1.493.172 tisoË SIT, kar je 4 odstotke vseh odhodkov. Od naËrtovanih

stroπkov v PN za leto 2004 so bili viπji za 7 odstotkov. PoveËanje je bilo posledica novega naËina

evidentiranja nabave elektronskih tablic med stroπki drobnega inventarja v viπini 183 milijonov SIT.

Stroπki storitev v viπini 6.099.569 tisoË SIT so bili v letu 2004 za 6 odstotkov niæji od naËrtovanih in

so v strukturi predstavljali 18 odstotek vseh odhodkov. 

V PN za leto 2004 so bili znotraj stroπkov storitev posebej prikazani naslednji stroπki: najemnine, stroπki

nadzornega sveta, stroπki inæenirja in stroπki razvojnih nalog. 

V PN za leto 2004 so bili stroπki inæenirja prikazani z DDV in so znaπali 4.399.267 tisoË SIT. DARS je v letu

2004 postal zavezanec za plaËilo DDV od pobrane cestnine in je s tem pridobil pravico do odbitka DDV.

Zaradi tega so bili dejanski stroπki inæenirja v letu 2004 manjπi za znesek vstopnega DDV. Zaradi

primerljivosti smo naËrtovane stroπke inæenirja iz Poslovnega naËrta za leto 2004 zmanjπali za znesek

vstopnega DDV, ki je znaπal 733.211 tisoË SIT. PoslediËno so se zmanjπali tudi naËrtovani stroπki storitev. 

Ta znesek je poslediËno vplival na viπino poslovnega izida obraËunskega obdobja.
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Prikaz odhodkov DARS d.d. v letu 2004 v primerjavi s poslovnim naËrtom
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Odpisi vrednosti so v letu 2004 znaπali 3.283.847 tisoË SIT in so obsegali:

• amortizacijo in prevrednotovalne poslovne odhodke pri neopredmetenih dolgoroËnih sredstvih in

opredmetenih osnovnih sredstvih v viπini 3.266.937 tisoË SIT in

• prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih v viπini 16.910 tisoË SIT.

Strukturni deleæi posameznih odhodkov DARS d.d. v letu 2004

Stroπki dela 16%

Stroπki materiala 4%

Stroπki storitev 18%

Odpisi vrednosti 10%

Drugi poslovni odhodki 1%
FinanËni odhodki 0%

Koncesija dajatev 51%
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PoveËanje odpisov vrednosti v letu 2004 glede na PN za leto 2004 je bilo 63 odstotno in ga pripisujemo

spremembam sistema evidentiranja elektronskih tablic, ki so se v letu 2004 vodile kot material in

odloËitvi uprave druæbe za novo doloËitev amortizacijskih stopenj za sredstva, ki so po sklepu Vlade RS

preπla v last druæbe.  

Drugi poslovni odhodki so v leto 2004 znaπali 317.678 tisoË SIT. Od teh se je nanaπalo:

• 203.000 tisoË SIT na sredstva, ki so rezervirana za izplaËilo uspeπnosti po zakljuËnem raËunu za leto

2004 in se izplaËajo v skladu z akti enkrat letno,

• 75.359 tisoË SIT na plaËilo DDV po odloËbi DURS,

• 26.059 tisoË SIT na stroπke, ki niso neposredno povezani s poslovanjem (obletnica podjetja, novoletna

obdaritev otrok, stroπki s poËitniπkimi kapacitetami),

• 8.214 tisoË SIT na Ëlanarine zbornicam in

• 3.842 tisoË SIT na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiπËa.   

FinanËni odhodki so bili naËrtovani v viπini 5.000 tisoË SIT. V poslovnem letu 2004  smo dosegli za 

13.517 tisoË SIT finanËnih odhodkov, kar je 170 odstotkov nad naËrtovanimi. 10.692 tisoË SIT se je

nanaπalo na negativne teËajne razlike, kar je predstavljalo skoraj 80 % finanËnih odhodkov. Razlika v

viπini 2.825 tisoË SIT se je nanaπala na zamudne obresti. 

V letu 2004 smo v skladu z doloËbami koncesijske pogodbe imeli za 17.254.258 tisoË SIT koncesijske

dajatve, kar predstavljalo 51 odstotkov vseh odhodkov in je za 25 odstotkov presegala naËrtovano

koncesijsko dajatev iz PN DARS d.d. za leto 2004. 

Poslovni izid

Poslovni izid iz rednega delovanja za obraËunsko leto 2004 je znaπal 1.427.755 tisoË SIT in je bil za 

10 odstotkov veËji od naËrtovanega.  

Poslovni izid iz rednega delovanja za leto 2004, poveËan za izredne prihodke v viπini 3.487 tisoË SIT in

zmanjπan za izredne odhodke v viπini 354 tisoË SIT ter davek iz dobiËka v viπini 353.489 tisoË SIT, 

predstavlja Ëisti dobiËek za leto 2004 v viπini 1.077.399 tisoË SIT.
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2.6. Opis poslovnih aktivnosti druæbe

2.6.1. Dejavnost organiziranja gradnje in obnavljanja avtocest

Leto 2004 so zaznamovali naslednji pomembnejπi dogodki:

• Prometu so bili predani naslednji odseki avtocest:

— odsek πtiripasovne avtoceste Kronovo-Smednik, dolæine 9,2 km;

— odsek πtiripasovne avtoceste Klanec-Socerb, dolæine 8,0 km; 

— odsek πtiripasovne avtoceste ©kofije-Srmin, dolæine 0,8 km;

— odsek πtiripasovne avtoceste Socerb-Srmin, dolæine 6,9 km;

— odsek πtiripasovne avtoceste Krπka vas-Obreæje, dolæine 12,3 km;

— odsek πtiripasovne avtoceste Smednik-Krπka vas, dolæine 13,0 km;

— odsek dvopasovne avtoceste Smednik-Krπka vas, dolæine 4,6 km;

— odsek πtiripasovne avtoceste Korenitka-Pluska, dolæine 3,0 km;

— obvoznica Pragersko, dolæine 6,1 km;

— 3. etapa Mariborske ceste v Celju, dolæine 0,7 km;

— etapa ErjavËeva cesta-Proletarskih brigad v Mariboru, dolæine 1,0 km;

— avtocestni prikljuËek Lopata, dolæine 3,6 km;

— povezovalna cesta na Brdo, dolæine 1,0 km.

• Na podroËju priprave investicijske dokumentacije je bilo v letu 2004 doseæeno sledeËe:

— potrjeni so bili investicijski programi za naslednje investicije: AC PeraËica-Podtabor, AC Cogetinci-

VuËja vas, rekonstrukcija dræavne ceste SlavËek—Tomos, spremljajoËi objekt na AC ©marje Sap-

Viπnja Gora, rekonstrukcija 4. etape Mariborske ceste v Celju, dodatna cestninska postaja Vogrsko;

— potrjeni sta bili novelaciji investicijskega programa za AC Krπka vas—Obreæje ter HC ©kofije-Srmin.

• Na podroËju priprave projektne, prostorske in druge dokumentacije je bilo v letu 2004 doseæeno: 

— izdelani so bili projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za naslednje investicije: AC Hrastje-

Leπnica, HC Razdrto-Vipava: Rebernice (posamezni sklopi in objekti), AC Zrkovska-Pesnica

(posamezni sklopi in objekti), AC Cogetinci-VuËja vas, rekonstrukcija dræavne ceste SlavËek-Tomos,

HC ©kofije-Srmin, rekonstrukcija 4. etape Mariborske ceste v Celju, spremljajoËi objekt na AC

©marje Sap-Viπnja Gora, AC ©entvid—Koseze (predor, zaËetna dela na trasi), sistem nadzora in

vodenja prometa na trojanskem in primorskem avtocestnem odseku.

• Vlada Republike Slovenije je na podlagi primerjalnih πtudij variant odloËila o najustreznejπih variantah

potekov tras za tri odseke, in sicer za povezovalno cesto StaneæiËe—Brod za obmoËje od Viæmarij do

Broda, za odsek glavne ceste Æeje—Vodice in za odsek hitre ceste Jagodje—Lucija.

• Izdelanih je bilo πest idejnih projektov in predlogov dræavnih lokacijskih naËrtov ter izvedenih javnih

razgrnitev za odseke avtocest Spodnja Senarska—Cogetinci, Beltinci—Lendava, Slivnica—Draæenci,

Leπnica—Kronovo, za obojestranski spremljajoËi objekt bencinski servis Vipava ter za avtocestni

prikljuËek Podtabor na odseku Podtabor—Naklo.
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• Vlada Republike Slovenije je na podlagi predlogov dræavnih lokacijskih naËrtov sprejela osem uredb o

dræavnih lokacijskih naËrtih, in sicer za odsek glavne ceste Æelodnik—Mengeπ z obvoznico Mengeπ, za

obmoËje Nove Zrkovske ceste, za odsek hitre ceste Hajdina—Ptuj, za odsek avtoceste Vrba—PeraËica,

za odsek avtoceste Lendava—Pince, za navezavo Luke Koper na avtocestni sistem, za odsek hitre

ceste Koper—Izola in za odsek avtoceste Lenart—Spodnja Senarska.

• V letu 2004 se je nadaljevalo z intenzivno obnovo dotrajanih odsekov AC in premostitvenih objektov

in izvajalo naloæbe v obstojeËe AC omreæje. 

• V okviru zakljuËnih del na avtocestnih odsekih, zgrajenih pred letom 1994, so bila izvedena naslednja

veËja obnovitvena dela:

— obnova voziπËa na odsekih 0652, 0656, 0615, 0037, 0055, 0655,

— sanacija poËivaliπËa Tepanje,

— izvedba protihrupne zaπËite Kozarje,

— nadgradnja obstojeËega sistema ABC.

• V okviru obnovitvenih del na voziπË in objektih so bila izvedena naslednja veËja dela:

— obnova voziπËa na odseku 0068,

— izvedba sanacije viadukta Derviπe, mosta Ëez Ljubljanico na Vrhniki, mosta Ëez Polskavo, 

— zamenjavo sanitarnih objektov na poËivaliπËu Lipce,

— zapiranje intervencijskih prehodov.

• V okviru obnavljanja in nabava opreme je bilo izvedeno sledeËe:

— nabava video kamer na obstojeËem avtocestnem omreæju,

— preureditev prometne signalizacije na ljubljanski obvoznici,

— nadgradnja varnostnih naprav v predoru Karavanke I. faza,

— sanacija nasipa Tepanje.

2.6.2. Dejavnost izvajanja vzdræevanja

V letu 2004 je dejavnost rednega vzdræevanja opravila veËja vzdræevalna dela æe v spomladanskem Ëasu.

Dela smo opravljali ob dneh, ko ni bila priËakovana prometna konica zaradi praznikov ali turistiËne

sezone. Na obstojeËih avtocestah smo izvedli tudi obnove in rekonstrukcije voziπËnih konstrukcij ter

objektov, prav tako pa so se izvedla razna dela iz naslova ≈odprave pomanjkljivosti v garancijski dobi«. 

V letu 2004 je kar nekaj pomembnih odsekov avtocest doseglo starost 10 let, kar je pomenilo, da so

morala biti vsa dela iz tega naslova izvedena v tem letu. 

Izvajanje vseh treh procesov, torej, rednega vzdræevanja, obnov in rekonstrukcij ter odprav

pomanjkljivosti, smo terminsko in organizacijsko dobro naËrtovali in jih v okviru predvidenih del tudi

izvedli. V jesenskem obdobju smo izvedli πe vsa druga dela rednega vzdræevanja, med njimi tudi zalivanje

reæ in razpok, barvanje talnih oznaËb, ter sanacije platojev poËivaliπË. 
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V letu 2004 smo dvignili kvaliteto informacij, ki sluæijo odloËanju o nadaljnjih ukrepih zimske sluæbe, ki jih

sprejema vodja poslovne enote oziroma vodja vzdræevanja v Ëasu zime. Z Agencijo Republike Slovenije

za okolje, s Sektorjem za meteoroloπke prognoze smo se dogovorili o sodelovanju in prejemali smo

vremenske prognoze. 

Konec leta 2004 so bili prometu predani novi odseki avtocest na primorskem in dolenjskem kraku.

IstoËasno s predajo v promet dolenjskega kraka avtocest Drnovo — Obreæje, je bila zgrajena tudi

izpostava bodoËe poslovne enote Novo mesto v Drnovem.

Izdelali smo Poslovnik o delu zimske sluæbe, Operativni program izvajanja zimske sluæbe in Standarde

rednega vzdræevanja za  dela, ki se opravljajo po Pravilniku o vzdræevanju avtocest in hitrih cest.

V letu 2004 so se izvajale sledeËe  naloge:

• aktivnosti na ISO standardih — uskladitev Poslovnika o sistemu vodenja,

• vpeljava GPS sistema in katastra cest — nadaljevanje naloge iz leta 2003,

• korekcija normativov izhajajoË iz analiz delovnih nalogov,

• organizacija specialnih skupin za izvedbo del za veË poslovnih enot skupaj (ËiπËenje kanalov, skupna

dela na javni razsvetljavi in podobno),

• izdelava enotnih standardov za mehanizacije za potrebe poslovnih enot in primerjava s sosednjimi

dræavami in 

• spremljanje realizacije posebnih pogodb.

Sluæba za pripravo dela je opravljala vsa dela v zvezi z varstvom cest kot je opisano v Zakonu o cestah

(poglavje V. — Varstvo dræavnih cest in prometa) in reπevala zavarovalniπke zadeve iz odgovornosti in po

πkodnih primerih, ki jih naredijo udeleæenci v prometu na avtocestah. Poleg tega je opravljala πe sledeËe:

• izdelava doloËenih ponudb za podizvajalce  ali izvajalce investitorja DARS,

• pridobivanje dovoljenj za priglasitve del na upravnih enotah za dela na avtocestah,  

• vodenje  in aæuriranje dokumentacije radijskih zvez v DARS,

• izdelava cenikov del za zunanje uporabnike,

• izdelava mnenj za zapore na avtocestah in

• delovne zapore za potrebe del rednega vzdræevanja, odprava reklamacij in podobno (za zapore

avtoceste v dnevnem Ëasu).

V letu 2004 je DARS za redno vzdræevanje cest porabil 784.327 operativnih ur, kar je 7,4 % veË kot leta

2003 in 4 % manj, kot smo predvideli v planu. Ugotavljamo, da so se poveËale obveznosti naπih delavcev

zaradi intervencijskih ukrepov (prometne nezgode, okvare vozil). Redno vzdræevanje cestnih objektov in

ËiπËenje cest je bilo izvedeno v celoti, dela v zimski sluæbi so bila preseæena za 7,9 %, niso pa bila v celoti

izvedena dela na rednem vzdræevanju bankin, odvodnjavanju in breæinah.

Na podroËju rednega vzdræevanja se ni zaposlilo planirano πtevilo delavcev, zato so bila dela, ki ne

vplivajo na varnost v prometu opravljena v manjπem obsegu. 
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2.6.3. Dejavnost pobiranja cestnine

Zaradi obËutnega poveËanja prometa na slovenskih avtocestah v letu 2004 je bila zagotovitev dobre

pretoËnosti prometa na cestninskih postajah zahtevna naloga. Pred poletno sezono, ko je zaradi

poveËanega prometa verjetnost za nastanek zastojev v prometu in pred cestninskimi postajami veËja,

smo pripravili in izvedli ukrepe za poveËanje prepustnosti cestninskih postaj. Med ostalimi je bilo to

vgradnja hitrejπih tiskalnikov v vseh cestninskih kabinah, dopolnitev cestninske opreme na stezah, kjer je

to poveËalo prepustnost, dopolnitev prometne signalizacije, dogovori za spremenjen prometni reæim na

CP Kozina in drugi, predvsem organizacijski ukrepi.

Skrajπevanje Ëasa cestninjenja je potekalo v smeri poveËevanja deleæa uporabnikov, ki plaËujejo na

hitrejπi naËin. Tako smo vzpodbujali prehod iz gotovinskega naËina plaËevanja cestnine na brezgotovinski

z uporabo plaËilnih kartic in na avtomatsko cestninjenje v sistemu ABC, kar je πe hitrejπe. V seznam

kartic, s katerimi je mogoËe plaËati cestnino, smo dodali πe kartico American express. S poveËevanjem

deleæa uporabnikov, ki plaËujejo na hitrejπi naËin, je bila doseæena veËja prepustnost in manjπa potreba po

kadrih za cestninjenje.  

V letu 2004 je bil uveden tudi poplaËniπki naËin plaËevanja cestnine, ki je moæen v povezavi z Diners

kartico ali pa s sklenitvijo pogodbe za poplaËniπki naËin plaËevanja cestnine. V obeh primerih je

porabljena cestnina plaËana za nazaj na osnovi meseËnega raËuna za pretekli mesec. 

Pobiranje cestnine je potekalo na 23 cestninskih postajah v zaprtem in odprtem sistemu cestninjenja.

Avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje (sistem ABC), ki je uporaben za vozila prvega cestninskega

razreda, je πe vedno v porastu. Skupno πtevilo prehodov z uporabo ABC sistema je bilo 19,1 milijon. 

Pri tem v zaprtem sistemu upoπtevamo vse prehode - vstop in izstop iz avtoceste. Od skupnega πtevila

prehodov jih je bilo 34 % z uporabo ABC sistema.

Za dejavnosti pobiranja cestnine je bilo v letu 2004 opravljenih 923.030 operativnih ur, kaj je 1,2 % 

veË kot leta 2003. Najbolj je poraslo πtevilo ur dela πtudentov pri pobiranja cestnine, in sicer za 17 %,

medtem ko se je πtevilo ur dela redno zaposlenih pri pobiranju cestnine nekoliko zmanjπalo.  

2.6.4. Poslovne funkcije

2.6.4.1. Strateπko naËrtovanje razvoja avtocest

PodroËje za strateπko naËrtovanje razvoja avtocest je v letu 2004 izvajalo naloge v skladu z Letnim

planom razvoja in vzdræevanja avtocest za leto 2004 in v skladu s Poslovnim naËrtom. Potekala je

priprava strokovnih podlag za srednjeroËni plan razvoja in obnavljanja avtocest za obdobje 2003—2006 

s projekcijo plana v naslednje srednjeroËno obdobje ter za novelacijo finanËnega toka in oceno skladnosti

izvajanja NPIA z makroekonomskimi kriteriji. V zaËetku leta je podroËje organiziralo in vodilo izdelavo

predloga poslovnega naËrta druæbe za leto 2004. V drugi polovici leta je bil izdelan ZaËasni finanËni naËrt

za leto 2005, ki ga je potrdila Vlada v novembru 2004. Pripravljene so bile strokovne podlage za plan

razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005. 
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Naloge podroËja v zvezi s pripravo periodiËnih poroËil druæbe so v letu 2004 obsegale organizacijo in

vodenje izdelave PoroËila o delu DARS za leto 2003 in Letnega poroËila DARS za leto 2003. Skozi vse

leto je podroËje pripravljalo tudi druga potrebna poroËila v zvezi z izvajanjem nalog druæbe na zahtevo

Vlade Republike Slovenije, pristojnih ministrstev in Nadzornega sveta druæbe.

Za koriπËenje sredstev kohezijskega sklada je podroËje v letu 2004 sodelovalo s pristojnimi ministrstvi

Republike Slovenije in institucijami Evropske skupnosti pri vzpostavitvi sistema koriπËenja odobrenih

sredstev in pripravi potrebne dokumentacije ter organiziralo in vodilo  izvajanje potrebnih nalog ostalih

podroËij DARS, vkljuËenih v aktivnosti kohezijskega sklada.   

V letu 2004 je podroËje intenzivno sodelovalo tudi pri pripravi dokumentacije in izvajanju ostalih

postopkov za pridobitev kreditov EIB.

Pri aktivnostih druæbe za posodobitev elektronskega sistema pobiranja cestnine je podroËje izvajalo

naloge za organizacijo in vodenje priprave predlogov za posodobitev ter na slovenski strani organizacijo

in vodenje projekta o interoperabilnosti elektronskih sistemov pobiranja cestnine v alpskem prostoru

(projekt MEDIA).

V okviru Ëlanstva druæbe v zdruæenju ASECAP je podroËje v letu 2004 sodelovalo v upravnem odboru,

skupπËini in delovnih telesih zdruæenja ter pripravilo vsakoletna poroËila ter ostale podatke  in gradiva o

gradnji avtocest v Sloveniji.

Poleg navedenega je v letu 2004 podroËje pripravljalo predstavitve druæbe in gradnje avtocest v Sloveniji

ter organiziralo obiske tujih delegacij.  

2.6.4.2. Sploπne zadeve

PodroËje za sploπne in kadrovske zadeve je za leto 2004 naËrtovalo naslednje prioritetne naloge oz.

aktivnosti:

• Vzpostavitev notranje organizacije druæbe

• Sklenitev kolektivne pogodbe

• Priprava sploπnih aktov

• Sistemizacija z opisi delovnih mest, vezanimi na odgovornost, uspeπnost, doseganja ciljev in s tem

povezano vrednotenje delovnih mest

• Izvedba aktivnosti, povezanih z naËinom in pogoji soupravljanja delavcev

V zvezi z izvedbo aktivnosti gre ugotoviti, da je bila sprejeta nova notranja organizacijska struktura

druæbe, ki po pripojitvi druæbe PVAC, d.o.o. k druæbi DARS d.d. vzpostavlja enovito notranjo organizacijo

druæbe in s tem podlago za pripravo sistemizacije delovnih mest. 

Aktivnosti v zvezi z usklajevanjem obeh sistemizacij, v smeri priprave nove sistemizacije delovnih mest

druæbe, ki jo pripravlja posebej v ta namen oblikovana skupina zaposlenih, se zakljuËujejo, konËni

dokument se priËakuje do konca meseca junija 2005. 
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S tem datumom sovpada tudi priËakovanje pogajalskih skupin za pripravo podjetniπke kolektivne

pogodbe, da bi bila pogajanja zakljuËena in podjetniπka kolektivna pogodba pripravljena za podpise obeh

strank in njene uveljavitve.

Glede na to, da druæba, poleg Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji ter Podjetniπke kolektivne

pogodbe, potrebuje za svoje nemoteno delovanje πe izvedbene akte oz. sploπne akte in da je nekaj teh

vezanih na sprejem prej navedenih aktov in pogodb, jih skupina za pripravo sploπnih aktov πe ni mogla

dokonËno oblikovati in pripraviti za sprejem. Skupina za pripravo sploπnih aktov je predhodno pripravila

in zbrala dokumentacijo za pripravo teh sploπnih aktov, vezanih na zadeve: uporabe sluæbenih vozil,

telekomunikacijskih sredstev, varstva in zdravja pri delu, varovalne opreme zaposlenih, izobraæevanja,

poËitniπkih kapacitet, delovnega Ëasa, preizkusa alkoholiziranosti in drugih substanc, ki vplivajo na

psihofiziËne sposobnosti  zaposlenih, varovanja poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov itd.

Uspeπno so zakljuËene tudi aktivnosti v zvezi z naËinom in pogoji za soupravljanje delavcev, saj so bile

podpisane pogodba o zagotavljanju pogojev za delo sindikata, pred podpisom je participacijski sporazum

ter pogodba med Nadzornim svetom druæbe in delavskim direktorjem, s Ëimer so vzpostavljeni vsi pogoji

za nemoteno vkljuËitev zaposlenih v upravljanje druæbe.

Ne glede na zgoraj navedene prioritetne naloge pa so bile izvedene πe aktivnosti v zvezi s preveritvijo

vseh kadrovskih podatkov, zaradi prehoda iz enega v drug kadrovsko informacijski sistem. Po preveritvi

podatkov se v nadaljevanju roËno vnaπajo v nov kadrovski informacijski sistem vsi podatki  o zaposlenih,

katerih elektronski prenos ni bil mogoË oz. katerih zbiranje in obdelovanje prejπnji kadrovski informacijski

sistem ni omogoËal.

Zaradi pripojitve PVAC, d.o.o. k DARS d.d. je bilo potrebno na novo pridobiti potrdilo o priglasitvi prevozov

za lastne potrebe tako za vsa vozila, kot tudi za vse voznike. 

Izpolnili smo naËrt selektivnega pristopa h kadrovanju, tako da se v primeru kakrπnihkoli kadrovskih

potreb izvede notranje preverjanje oz. iskanje potencialnega kadra. V ta namen smo pripravili

najrazliËnejπe analize zaposlenih po njihovi starosti, izobrazbi in drugih funkcionalnih znanjih. ©e posebej

smo bili in smo pozorni na zaposlene na cestninskih postajah, zaradi priËakovane vzpostavitve

avtomatskega cestninjenja. Spremljali pa smo in πe, kadrovske potrebe na vzdræevanju in preverjali 
morebitne moænosti premestitve zaposlenih na cestninskih postajah na podroËje vzdræevanja.

2.6.4.3. Komuniciranje in strateπki marketing

PodroËje za komuniciranje in strateπki marketing je v letu 2004 izvajalo naloge v skladu s pogodbo o

izvajanju naroËila in v skladu s koncesijsko pogodbo.

V pogodbi o izvajanju naroËila so bile doloËene naslednje naloge:  

• izdelovanje in izvajanje letnega komunikacijskega programa ob sprejemu LP ROAC, vkljuËno s

koordinacijo in usklajevanjem z ministrstvom, pristojnim za promet;

• organiziranje in vodenje vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z izsledki raziskav javnega mnenja in drugih

komunikacijskih analiz, raziskav in πtudij;

• izvajanje obveπËanja ministrstva, pristojnega za promet o izsledkih raziskav javnega mnenja in drugih

komunikacijskih analiz, raziskav in πtudij. 
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Po koncesijski pogodbi je podroËje sodelovalo pri nalogah:

• organizacija sistema za obveπËanje javnosti o stanju in prometu na avtocestah in izvajanje obveπËanja

v skladu z usmeritvami ministrstva, pristojnega za promet, in sicer:

— zasnova informacijskega sistema

— zasnova centra za obveπËanje

— izvajanje obveπËanja javnosti

• priprava predlogov raziskovalnih in razvojnih nalog s podroËja upravljanja avtocest;

• organizacija izvedbe raziskovalnih in razvojnih nalog;

• priprava podroËnih poroËil in analiz o uresniËevanju planov, podroËna statistiËna in poslovna 

poroËila ipd.; 

• tekoËa strokovna opravila v zvezi z upravljanjem (priprava gradiv na zahtevo pristojnih organov,

uprave, nadzornega sveta druæbe idr.); 

• zbiranje in obdelava podatkov ter izdelava poroËil v zvezi s pobiranjem cestnine za potrebe

optimizacije naËinov plaËevanja cestnine in spodbujanjem hitrejπih in cenejπih plaËilnih sredstev;

• sodelovanje pri naËrtovanju razvoja cestninskega sistema;

• sodelovanje pri razvoju, naËrtovanju in uvajanju novih tehnologij in naËinov cestninjenja ter v

aktivnostih za veËjo prepustnost cestninskih postaj;

• sodelovanje pri pripravi tehniËnih zahtev in projektnih nalog v zvezi z oddajo del za potrebe razvoja

sistema cestninjenja;

• sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov in drugih aktov o cestnini in izvajanju.  

Posebno pozornost je podroËje posvetilo obveπËanju o izvajanju NPIA (komuniciranje z razliËnimi

javnostmi), organizaciji sistema za obveπËanje o stanju in prometu na avtocestah v upravljanju ter

spremljanju, analizi, razvoju in promociji sodobnejπih in hitrejπih naËinov plaËevanja cestnine ter promociji

prometne varnosti.

2.6.4.4. Informacijska tehnologija in inteligentni transportni sistemi (ITS)

V informacijskem sistemu DARS je trenutno v uporabi 480 raËunalnikov, 40 streænikov in 

350 tiskalnikov. V letu 2004 je bilo preko javnega razpisa z novo raËunalniπko opremo prenovljeno

pribliæno petino celotne opreme. Na kompletni raËunalniπki infrastrukturi smo prenovili in poenotili

sistemsko in programsko opremo ter dokupili nekatere specifiËne programe za posamezne uporabnike. 

Na cestninskem sistemu je bila dokonËana posodobitev ter nadgradnja nekaterih vitalnih delov opreme

na cestninskih stezah. Zaradi uvedbe DDV-ja in vpeljave novih naËinov plaËevanja cestnine je bila

nadgrajena tudi programska oprema. ZaËeli smo postopek uvajanja podajalnikov na cestninskih postajah

ter razπiritve uporabe sistema ABC na vse cestninske razrede. Izdelane so bile tudi strokovne podlage za

uvedbo avtomatskega sistema cestninjenja. 

Z namenom poveËati uËinkovitost poslovanja in laæjo povezljivost s podsistemi ostalih podroËij smo

izvedli prehod na nov poslovno-finanËni informacijski sistem Microsoft Business Solutions Navision, ki

nam zagotavlja veËjo fleksibilnost in varnost. Prenovljena je bila tudi aplikacija za materialno in skladiπËno

poslovanje, za katero je bil izdelan vmesnik za izmenjavo podatkov s sistemom Navision.
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Na podroËju komunikacij in videonadzora smo nadaljevali z izdelavo telekomunikacijskega omreæja. Na

razliËnih kritiËnih mestih ob avtocestnem omreæju so bile postavljene video nadzorne kamere in

pripadajoËa oprema.

Z namenom kvalitetnega in uËinkovitega inteligentnega transportnega sistema (ITS) se je izvajala

integracija posameznih podsistemov v enoten ITS sistem. V sklopu izgradnje AC odseka Klanec — Sermin

je bil implementiran sistem za nadzor in vodenje prometa ter vzpostavljen regionalni center v AC bazi

Kozina. ZaËete so bile aktivnosti za vzpostavitev sistema regionalnega centra za nadzor in vodenje

prometa v AC bazi Vransko ter postopki priprave projektov za izgradnjo glavnega nadzornega centra

kakor tudi vzpostavitve dræavnega centra za upravljanje s prometom (CUP).

V okviru naËrta razvoja aplikativnih reπitev smo v obstojeËo infrastrukturo GIS_DARS implementirali

modul za dinamiËno segmentacijo ter modul za doloËanje optimalnih poti in vkljuËili celoten nabor

potrebnih funkcionalnosti v povezavi s podatki Banke Cestnih Podatkov. 

Na podlagi izdelanega strateπkega naËrta prenove Projektnega Informacijskega Sistema je bila do

januarja 2004 vzpostavljena centralna baza podatkov, izdelana spletna aplikacija iPIS in zasnovano

programsko okolje za samostojne module, ki so bili tekom leta izdelani in implementirani.

2.6.4.5. Pravne zadeve

PodroËje za pravne zadeve je v letu 2004 izvajalo naloge v skladu s pogodbo o izvajanju naroËila in v

skladu s koncesijsko pogodbo. 

Naloge v zvezi s pridobivanjem zemljiπË in drugih nepremiËnin za gradnjo avtoceste, obsegajo:

• vse potrebne aktivnosti pridobivanja lastninske pravice ali druge stvarne pravice na zemljiπËih,

potrebnih za gradnjo avtocest, skladno z zakonom o ureditvi doloËenih vpraπanj v zvezi z graditvijo

avtocestnega omreæja v Republiki Sloveniji ter drugimi predpisi;

• urejanje dokonËne premoæenjsko pravne ureditve zemljiπË v trasi avtocest.

Naloge v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z nepremiËninami, ki so bile pridobljene v zvezi z gradnjo

avtocest, pa niso bile v celoti uporabljene za izgradnjo AC ali pa niso potrebne za njihovo upravljanje in

vzdræevanje, obsegajo:

• opravljanje vseh pravnih dejanj v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z zemljiπËi in drugimi

nepremiËninami.

Naloge v zvezi z razpolaganjem z nepremiËninami obsegajo:

• oddajanje povrπin ob avtocestah za spremljajoËe dejavnosti;

• naloge v zvezi z razpolaganjem s preseænimi zemljiπËi in drugimi nepremiËninami. 

2.6.4.6. Finance, raËunovodstvo, plan in analize

PodroËje za finance, raËunovodstvo, plan in analize je v letu 2004 izvajalo naloge v skladu s pogodbo o

izvajanju naroËila in v skladu s koncesijsko pogodbo. 
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V okviru izvajanja nalog je podroËje posebno pozornost posvetilo:

• prehodu na nov informacijski sistem Microsoft Business Solutions Navision;

• pripravi predlogov za financiranje NPIA RS in finanËnega naËrta DARS d.d. za posamezno leto, za

zagotavljanje nemotene preskrbe s finanËnimi viri;

• pripravi predlogov finanËnih konstrukcij posameznih avtocestnih odsekov iz NPIA RS;

• pridobitvi namenskih sredstev za financiranje NPIA RS, sredstev Kohezijskega sklada, finanËnih virov

na finanËnih in kapitalskih trgih in drugih finanËnih virov za financiranje NPIA RS;

• optimiranju virov sredstev za izvajanje izgradnje avtocest iz NPIA RS;

• zagotavljanju tekoËe preskrbe s finanËnimi viri (likvidnosti);

• obvladovanju kreditnega portfelja in portfelja vrednostnih papirjev; 

• upravljanju z dolgom, najetim za izvajanje nalog izgradnje avtocest iz NPIA RS, s ciljem zniæevanja

valutnih, obrestnih in drugih tveganj;

• donosnemu plasiranju preseæka likvidnostnih sredstev; 

• opravljanju plaËilnega prometa; 

• spremljanju financiranja NPIA RS v celoti ter po posameznih odsekih iz NPIA ter spremljanju

realizacije virov in porabe sredstev; 

• poroËanju Ministrstvu za promet in Ministrstvu za finance;

• sodelovanju z mednarodnimi in domaËimi finanËnimi institucijami;

• organiziranju in vodenju preglednega sistema raËunovodenja; 

• postavitvi registra osnovnih sredstev DARS d.d. in registra osnovnih sredstev, dobljenih  v upravljanje

od dræave;

• izvajanju periodiËnih analiz finanËnega poloæaja;

• pripravi vseh predpisanih oblik raËunovodskih izkazov;

• pripravi vseh potrebnih podatkov za davËno, statistiËno in drugo informiranje ter napovedovanje.  

V letu 2004 smo priËeli z intenzivno prenovo informacijskega sistema za raËunovodstvo in ekonomiko

poslovanja. Ob dokonËni uvedbi tega sistema, predvidoma v septembru 2005, bo moæno promptno

spremljanje poslovnih dogodkov in naËrtovanje poslovanja. PriËakujemo, da se bo poveËala uËinkovitost

poslovanja.

2.6.4.7. Komerciala

S sprejemom osnovne organizacije - makro sheme organiziranosti druæbe DARS d.d. v januarju 2004, se

je v organizacijsko strukturo druæbe uvedlo tudi podroËje za komercialo, v okviru katerega bo

decentralizirano izvajanje komercialnih del in nalog nadomeπËeno z optimalnejπim, centraliziranim

naËinom izvajanja nalog poslovne funkcije komerciale. V letu 2004 so se izvedli nekateri osnovni koraki

za oblikovanje komerciale, ki pa do konca poslovnega leta πe ni bila povsem enotna. V prodajnem delu

komerciale so se izvajale predvsem naslednje naloge:

• priprava cenikov cestnine in drugih prodajnih izdelkov in storitev;

• organizacija prodaje in prodajnih poti;

• obvladovanje poËivaliπË in drugega obcestnega prostora.
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2.7. Informacijska tehnologija

Na podroËju informacijske tehnologije je bil v letu 2004, z namenom poveËanja uËinkovitosti poslovanja

in laæje povezljivosti s podsistemi ostalih podroËij, izveden prehod na nov poslovno-finanËni informacijski

sistem Microsoft Business Solutions Navision. Vsebinsko ter tehnoloπko je bil prenovljen Projektni

informacijski sistem, v okviru naËrta razvoja aplikativnih reπitev pa je bil v obstojeËo infrastrukturo

GIS©DARS implementiran modul za dinamiËno segmentacijo in vkljuËitev celotnega nabora potrebnih

funkcionalnosti v povezavi s podatki Banke Cestnih Podatkov.

Na cestninskem sistemu je bila dokonËana posodobitev krmilnikov, komunikacijske opreme in blagajn ter

nadgradnja nekaterih drugih vitalnih delov opreme na cestninskih stezah. ZaËeli smo postopek uvajanja

podajalnikov na cestninskih postajah zaprtega cestninskega sistema na primorski avtocesti.

Na podroËju komunikacij in videonadzora je bilo izvedeno nadaljevanje popolnjevanja

telekomunikacijskega omreæja za nove in obstojeËe cestninske postaje ter avtocestne baze.

2.8. Ravnanje z okoljem

Varstvo okolja pri umeπËanju tras v prostor

Posebno skrb varstvu okolja namenjamo æe v najzgodnejπih fazah naËrtovanja poteka avtocest in

njihovega umeπËanja v prostor, med gradnjo in po predaji avtoceste v promet. V okviru danih moænosti

pa se izvajajo tudi projekti sanacije prekomernih vplivov, ki so posledica gradnje avtocest v preteklosti. 

V fazi primerjalne πtudije variant, ki je podlaga za odloËitev o izbiri najustreznejπe variante se, poleg

gradbeno — tehniËnih, ekonomskih, prometnih in varnostnih kriterijev, na podlagi obstojeËih podatkov za

posamezne variantne poteke trase avtoceste, vrednotijo tudi vplivi na okolje, pri Ëemer se upoπteva

moæne vplive na hrupno obremenjenost naselij, onesnaæenost zraka, tal in rastlin, povrπinske in

podzemne vode, biotsko raznovrstnost naravne in kulturne dediπËine ter kvaliteto naravnega in

bivalnega okolja.

Za izbrano varianto trase poteka avtoceste se nato izdela poroËilo o vplivih na okolje, ki na podlagi

obstojeËih in z meritvami pridobljenih podatkov opredeli obstojeËe stanje v okolju na obmoËju

nameravanega posega, opredeli moæne vplive, preveri predvidene ukrepe za varstvo okolja v izdelani

projektni dokumentaciji in po potrebi predlaga dodatne, opredeli prostorski, Ëasovni in vsebinski obseg

spremljanja stanja okolja med gradnjo in obratovanjem. 

RazliËni okoljevarstveni ukrepi predstavljajo od 5 % do 10 % investicijske vrednosti posameznega

avtocestnega odseka. 
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Hrup

Ob zaËetku gradnje avtocest, ki sega v leto 1970, je bilo podroËje hrupa bistveno manj raziskano, kot je to

danes. Ker so se predpisi spreminjali skozi deset in veË let, vmes pa so se gradile avtoceste, je situacija na

podroËju vseh avtocest, ki jih vzdræujemo naslednja:

• del avtocest je takπnih, da so bile zgrajene πe v obdobju, ko πe ni veljala Uredba o hrupu v naravnem in

æivljenjskem okolju (iz leta 1995) in imajo status obstojeËega vira hrupa. 

• del  avtocest je takπnih, da so se æe gradbena dovoljenja za gradnjo teh cest izdajala na osnovi doloËil

Uredbe o hrupu v naravnem in æivljenjskem okolju (iz leta 1995), zato za njih veljajo kritiËne meje

hrupa po Uredbi o hrupu zaradi cestnega in æelezniπkega prometa (iz leta 1995).

Danes se gradijo protihrupne ograje (PHO) istoËasno s cesto, nekoË pa je veljalo pravilo, da bodo PHO

zgrajene takrat, ko bodo ravni hrupa viπje od predpisanih. Nekateri odseki avtocest so ostali brez

zgrajenih PHO, to so predvsem starejπi odseki v bliæini Ljubljane in Maribora.

V decembru 2004 je DARS pridobil naslednje gradivo:

• Strategijo izvedbe sanacije hrupne obremenjenosti vzdolæ AC — strokovne podlage,

• Predlog strategije varstva pred hrupom zaradi prometa na AC in HC in

• Predlog operativnega programa varstva pred hrupom prometa vzdolæ AC za obdobje 2005—2010 .

Gradivo je bilo predstavljeno Ministrstvu za promet in Ministrstvu za okolje, prostor in energijo v mnenje. 

Varovanje voda

Na podroËju varovanja voda v letu 2004 ni bilo onesnaæenj, ki bi bila posledica nerednega vzdræevanja in

ËiπËenja objektov (lovilci olj, zadræevalni bazeni) in eventuelne havarije vozil.

Emisije plinov

Emisije plinov se evidentirajo s sistemi za detekcijo, ki so vgrajeni v avtocestne predore. Emisije plinov

niso kritiËne, spremljanje pa omogoËa avtomatsko krmiljenje sistemov za prezraËevanje predorov. 

Vplivi na okolje pri posipanju voziπË

VoziπËa se v zimskem Ëasu posipajo z razliËnimi posipnimi materiali. Posipni materiali teoretiËno vplivajo

na tla, kvaliteto povrπinske in podtalne vode, rastlinje, ljudi in æivali, na objekte (cestiπËa, mostove,

viadukte in zgradbe), ter tudi na vozila. ©tudije, ki so bile izdelane, so pokazale, da je vpliv soljenja voziπË

na podtalnico majhen, saj pride do redËenja soli s faktorjem 100 do 500 krat. Dokazano je, da soljenje

negativno vpliva na cestno infrastrukturo, ki je æe sicer poπkodovana. 
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2.9. Ravnanje z zaposlenimi

Druæba DARS d.d. je v 100 % lasti Republike Slovenije. Sedeæ ima v Celju, izpostavo v Ljubljani ter 

8 poslovnih enot po vsej Sloveniji. 

V druæbi DARS d.d. je bilo v letu 2004 opredeljenih poleg uprave in kabineta uprave, πe devet delovnih

podroËij, ki jih vodijo direktorji in sicer: 

• podroËje dejavnosti priprave in organizacije gradenj in obnov,

• podroËje za naËrtovanje razvoja in mednarodno sodelovanje,

• podroËje dejavnosti izvedbe vzdræevanje in dejavnosti izvedbe pobiranja cestnine,

• podroËje za pravne zadeve,

• podroËje za sploπne in kadrovske zadeve,

• podroËje za finance, raËunovodstvo, plan in analize,

• podroËje za komuniciranje in strateπki marketing, 

• podroËje za komercialo in

• podroËje za informacijsko tehnologijo, organizacijo, kakovost.

Na dan 31.12.2004 je bilo v druæbi DARS d.d. zaposlenih 1.095 delavcev, ki so zaposleni po podroËjih 

in po avtocestnih vzdræevalnih bazah (Kozina, Postojna, Ljubljana, Novo mesto, Hruπica, Vransko, 

Slovenske Konjice in Maribor), od tega 42 za doloËen Ëas in 1.053 za nedoloËen Ëas. 
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2.9.1. Starostna in izobrazbena struktura zaposlenih 

V DARS d.d je bilo na dan 31.12.2004 zaposlenih 1.095 delavcev, od tega 273 æensk in 822 moπkih

oziroma 25 % æensk in 75 % moπkih.

Starostna struktura zaposlenih 

Starost ©tevilo zaposlenih Deleæ v % Kumulativno 

πtevilo zaposlenih

od 21 do 25 let 25 2 25

od 26 do 30 let 134 12 159

od 31 do 35 let 156 14 315

od 36 do 40 let 232 22 547

od 41 do 45 let 142 13 689

od 46 do 50 let 197 18 886

51 in veË let 209 19 1.095

SKUPAJ 1.095 100

Starostna struktura zaposlenih

od 36 do 40 let  22%

od 21 do 25 let  2%

od 26 do 30 let  12%

od 31 do 35 let  14%
od 41 do 45 let  13%

od 46 do 50 let  18%

51 let in veË  19%
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Izobrazbena struktura zaposlenih 

Izobrazba ©tevilo zaposlenih Deleæ v %

niæja 56 5,11

poklicna 554 50,59

srednja 367 33,52

viπja 49 4,48

visokoπolska in univerzitetna 63 5,75

magisterij 5 0,46

doktorat 1 0,09

SKUPAJ 1.095 100

Izobrazbena struktura zaposlenih

Niæja 5,11%
Doktorat 0,09%

Magisterij 0,46%

Poklicna 50,59%

Srednja 33,52%

Viπja 4,48%

Visokoπolska in univerzitetna 5,75%
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Prihodi in odhodi delavcev med letom 

V letu 2004 se je v druæbi DARS d.d. zaposlilo 87 ljudi, od tega 31 z niæjo in poklicno izobrazbo, 42 s

srednjo izobrazbo, 6 z viπjo izobrazbo in 8 z visokoπolsko in univerzitetno izobrazbo. Med letom je DARS

d.d zapustilo 27 delavcev in sicer se jih je 11 upokojilo, 15 jih je druæbo zapustilo na lastno æeljo, eden pa je

umrl.   

Izobrazba Prihodi Odhodi

niæja 1 3

poklicna 30 9

srednja 42 10

viπja 6 2

visokoπolska in univerzitetna 8 2

magisterij 0 1

SKUPAJ 87 27
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2.9.2. Izobraæevanje

Prilagodljivost spremembam postaja osrednja prednost sodobnih podjetij. KljuËni dejavnik odzivnosti in

prilagodljivosti izzivom iz okolja pa smo mi, ljudje. Podjetniπke razvojne strategije se tako ne gradijo veË le

na novih tehnologijah, kot osnovnemu generatorju razvoja, ampak predvsem na kadrih.

V ospredje se vse bolj in bolj postavlja skrb za razvoj Ëloveπkih potencialov, za uveljavljanje razliËnih

sistemov in metodologij razvoja kadrov ter modelov planiranja karier sodelavcev. Pri tem je seveda

poudarek na vseæivljenjskem uËenju in izobraæevanju, brez katerega dandanes ne gre veË.

Izobraæevalno - ciljna usmerjenost izobraæevanja v letu 2004 je bila usmerjena k jasno doloËenim

operativnim ciljem. Ti cilji so bili konkretizirani v planu do izvedbene ravni.

Pri tem smo upoπtevali, da se izobraæevanje ne konËna z zakljuËnim izpitom ali diplomo na katerikoli

stopnja izobraæevanja, temveË je to le del v vseæivljenjskem procesu.

Naπa usmeritev temelji na spoznanju, da izobraæevanje v podjetju lahko prispeva k dobremu poslovnemu

izidu, to pa je konËni cilj vsakega poslovnega sistema.

Izbor uËne snovi, ki jo je treba posredovati udeleæencem izobraæevanja, je bil kot substanËni vidik

upoπtevan v procesu planiranja in to pri:

• naËrtovanju uËnih vsebin, ki so se podajale udeleæencem, torej v procesu definiranja operativnih ciljev

izobraæevanja in

• pri Ëasovni razporeditvi podajanja posameznih vsebin uËne snovi.

Pred vsako izvedbo posameznega izobraæevanja je bil upoπtevan tudi funkcijsko procesni vidik in sicer:

• stopnja strokovne zrelosti,

• za katere dejavnosti participacije se udeleæenci sploh lahko planirajo,

• v katerih fazah izobraæevanja prinaπa participacija udeleæencem pozitivne rezultate, kje  pa lahko

pomeni celo izgubo Ëasa in delovne energije,

• kako organizirati participacijo udeleæencev izobraæevanja,

• kolikπen je predviden stroπek, itd.

Pri strukturni komponenti izobraæevanja smo doloËili cilje izobraæevanja, uËne vsebine izobraæevanja ter

morebitna potrebna didaktiËna sredstva. Z organizacijskega vidika smo definirali udeleæence in izvajalce

izobraæevanja.
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Poudarek oz. osrednja  pozornost je bila namenjena vsebinam, ki smo si jih zaËrtali v poslovnem naËrtu

za leto 2004 in sicer:

• vodenju in komuniciranju (krizno, konfliktno, medosebno, prepriËevalno komuniciranje ter Ëustvena

inteligenca, stili vodenja in upravljanje s stresom),

• vzdræevanju (letno vzdræevanje, zimska sluæba, zaËasne prometne obremenitve, odvodnjavanju in

varovanju, ipd.),

• pobiranju cestnine in odpravi napak pri delu,

• raËunalniπkemu usposabljanju,

• pridobivanju in izpopolnjevanju jezikovnih znanj.

Udeleæba na seminarjih, teËajih, uËnih delavnica in drugih krajπih oblikah, namenjenih posameznih

podroËjem, so ostali kontinuiteta. Prav tako se je v letu 2004 nadaljevalo z udeleæbo na konferencah,

kongresih ter obiski sejmov. Objavljen je bil tudi razpis za izobraæevanje ob delu na V., dodiplomski in

podiplomski stopnji. Izvajalo se je mentorstvo za pripravnike na V. stopnji strokovne usposobljenosti.
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2.9.3. Varnost in zdravje pri delu 

Sluæba za varnost in zdravje pri delu (VZD) je realizirala planirane dejavnosti za leto 2004. VeËina dela je

temeljila na izboljπevanju delovnih pogojev. Te delovne pogoje se ne izboljπuje samo zaradi zadostitve

zakonodaji, ampak predvsem zaradi prepreËevanja poπkodb in zdravstvenih okvar zaposlenih. S tem pa

poveËujemo tudi doseæke zaposlenih in zadovoljstvo pri delu. »im veËji del teh nevarnosti, katere

≈preæijo√ na zaposlene, poskuπa Sluæba odkriti preko revizij ocene tveganja in ustrezno ukrepati.

Vseskozi spremlja zakonodajo in predpise, ki se navezujejo na varnost in zdravje pri delu ter varstvo

okolja. Organizirali in izvajali smo tako sploπna izobraæevanja s podroËja varnosti in zdravja pri delu in

poæarne varnosti, kot tudi specialna izobraæevanja, zdravstvene preglede, cepljenja proti klopnemu

meningoencefalitisu in gripi, preglede delovnega okolja in delovne opreme, skrbeli za ureditev

pomanjkljivosti, zahtevanih z odloËbami inπpektorjev za delo, opravljali redne preglede deloviπË itd.

Zaradi obseænosti samega dela se je del dela preselil v PodroËje za sploπne in kadrovske zadeve, Sluæbo

za izobraæevanje, katera pokriva tudi specialna izobraæevanja s podroËja varnega in zdravega dela ter

pripravlja tehniËno dokumentacij za javne razpise, pripravlja izobraæevalne kataloge itd.

Sluæba za VZD je opravljala πe preglede deloviπË. Ugotovljene pomanjkljivosti so bile v pisni obliki

posredovane vodjem PE in tistim, ki so odgovorni za njihovo odpravo. Opredeljeni so bili tudi roki za

odpravo. Uredila je odpravo s strani delovnih inπpektorjev ugotovljenih pomanjkljivosti, opredeljenih v

ureditvenih odloËbah. V vseh PE so bili opravljeni letni obdobni pregledi gasilnikov in hidrantov.
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2.9.4. Aktivnosti na podroËju upravljanja s Ëloveπkimi viri v letu 2005

Zaposleni v druæbi DARS so kljuËni dejavnik, ki bo zagotovil doseganje strateπkih ciljev. Pri tem so

pomembni tako razvoj kljuËnih skupin zaposlenih kot veËji izkoristek vse kadrovske moËi druæbe, kar bo

eden od pomembnih elementov za izboljπanje ekonomiËnosti poslovanja v letu 2005. KljuËen bo razvoj

kadrov ob ustrezni motivaciji in nagrajevanju zaposlenih v tesnejπi povezavi z doseæenimi poslovnimi in

finanËnimi rezultati. Razvoju zaposlenih bo druæba posvetila dodatno pozornost, saj se bomo osredotoËili

na:

• razvoj znanj vseh zaposlenih, ki so potrebna za doseganje razvojnih poslovnih ciljev druæbe;

• razvoj potrebnih znanj delavcev, ki so trenutno zaposleni na podroËju pobiranja cestnine, s katerimi

bomo zagotovili mobilnost, prezaposlovanje in izvajali postopno kadrovsko prestrukturiranje;

• razvoj razliËnih kljuËnih skupin zaposlenih, ki jih pripravljamo za prevzemanje odgovornejπih

strokovnih in vodstvenih nalog, kar zagotavlja kontinuiteto v kadrovskih potencialih in s tem

zmanjπevanje poslovnega tveganja.

Z dodatnim izobraæevanjem in usposabljanjem bomo dosegli fleksibilno kadrovsko strukturo in

profesionalna znanja, ki bodo potrebna za uskladitev izobrazbene in kvalifikacijske strukture zaposlenih 

z zahtevano in s strani druæbe zaæeleno izobrazbo, za πirjenje dejavnosti druæbe, za nove storitve, 

za dosego optimalne zasedbe delovnih mest z vidika standardov produktivnosti, organizacije dela in 

za zadovoljevanje potreb uporabnikov avtocest.

Vodilni in vodstveni kadri se bodo usposabljali za uËinkovito poslovodenje in za delo z ljudmi, kar zajema

spoznavanje sodobnih managerskih orodij, novih stilov vodenja, vzpostavljanje motivacijskih

mehanizmov za spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti zaposlenih.

Usposabljanje bo tudi kljuËni del strateπkega razvoja managementa, s katerim se bodo razvijale ekipe

sposobnih managerjev (vodij strokovnih sluæb, razvojnih jeder).

SLporociloDARS.qxd  11/19/05  3:53 PM  Page 45



46

2.10. PriËakovani razvoj druæbe

Izkuπnje drugje in moænosti za naprej

Izkuπnje pri financiranju in izvedbi gradnje avtocest so raznolike. Od gradnje avtocest v okviru dræavnih

organov in dræavnih proraËunov, do gradnje na podlagi Ëistih koncesijskih pogodb, kjer se gradnja in

financiranje izvajata v okviru zasebnih gospodarskih druæb. Obstaja pa seveda tudi vrsta vmesnih reπitev,

ki so odvisne od politike posamezne dræave, priËakovanih prometnih obremenitev avtocest in od

gospodarskih razmer.

Slovenija je izbrala meπani sistem gradnje in financiranja. Gradnja poteka v imenu dræave in v okviru

gospodarske druæbe DARS d.d. 

Glede na priËakovane prometne obremenitve in iz njih izhajajoË priËakovani denarni tok, je deleæ

neproraËunskega financiranja (krediti in izdane obveznice) v zdajπnjem nacionalnem programu izgradnje

avtocest najveËji moæni. Preostala potrebna sredstva za gradnjo pa bo zagotovila dræava skladno z

zakonom o izvrπevanju proraËuna.

Glede na to, da je bilo do leta 1994, ko je dræava gradnjo avtocest izvajala v okviru dræavnih organov in

financirala neposredno iz proraËuna, zgrajenih v povpreËju 8 kilometrov avtocest letno, je jasno, da bi bil

ponovni prehod na tovrstno organizacijo in izvedbo gradnje neuËinkovit, nesprejemljiv pa z vidika

makrofiskalnega scenarija. Na drugi strani pa so analize Ekonomskega inπtituta pravne fakultete

pokazale, da bi bila klasiËna koncesijska gradnja, zaradi premajhnih priËakovanih prometnih obremenitev,

nemogoËa, oz. izvedljiva le ob znatni subvenciji dræave.

BodoËa strategija in poslanstvo DARS d.d.

1. Izvajanje programa gradnje avtocest

Poslanstvo in strategija DARS d.d. se na podroËju gradnje novih avtocest, ki jih DARS d.d. gradi v imenu

dræave, nista bistveno spremenila in ostajata: ob Ëim manjπih stroπkih v okviru razpoloæljivih sredstev Ëim

prej zgraditi v Nacionalnem programu gradnje avtocest doloËeno avtocestno omreæje. 

DARS d.d. bo πe naprej zagotavljal kakovostni finanËni inæeniring na podroËju najemanja kreditov in

izdajanja obveznic, opravljal pa bo tudi vse potrebne posle za vraËilo zapadlih obveznosti. Ob tem bo

DARS d.d. lastniku in naroËniku zagotavljal kvalitetno sprotno spremljanje finanËnega stanja

avtocestnega projekta.

V zaËetku leta 2004 je Dræavni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu

izgradnje avtocest v RS, v katerem je na novo opredelil roke za dokonËanje posameznih odsekov

avtocest, hkrati pa dodal πe nekatere nove odseke avtocest in hitrih cest, ki jih bo potrebno zgraditi. 

Do sedaj je bilo realiziranega æe okoli 50 % programa, zato je organiziranje gradnje avtocest πe naprej

ena od najpomembnejπih nalog DARS d.d.
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2. Upravljanje in vzdræevanje avtocest

Pomen upravljanja in vzdræevanja avtocest se bo v prihodnosti, hkrati s πiritvijo omreæja, πe poveËeval. 

Z dokonËanjem in povezavo posameznih delov avtocestnega omreæja, ter z navezavo na evropski

avtocestni sistem bo DARS d.d. lahko uporabnikom ponudil celovite storitve. To bo okrepilo njegov

poloæaj na trgu in dvignilo njegov ugled. 

• Zaradi podaljπevanja avtocestnega omreæja se bo poveËeval obseg tekoËega vzdræevanja

avtocestnega omreæja. Zviπevanje produktivnosti bo mogoËe zagotoviti le s tehnoloπkim razvojem 

in optimizacijo poslovnih procesov. Pri zagotavljanju optimalne prevoznosti omreæja bo potrebno

poiskati ravnoteæje med nivojem zagotavljanja prevoznosti predvsem v zimskem Ëasu, stroπki in

nenazadnje varovanjem okolja. 

• Poseben izziv bo tudi v prihodnje razvoj cestninskega sistema. Vlada Republike Slovenije je sprejela

usmeritev, da bi leta 2008 preπli na elektronsko pobiranje cestnine v prostem prometnem toku.

Izvedba tega prehoda je za druæbo velik izziv. Do takrat bo potrebno nadgraditi obstojeËi sistem

elektronskega brezgotovinskega cestninjenja ABC. 

• Razvoj informacijskih tehnologij in sistemov za obveπËanje voznikov je ena od prednostnih nalog 

DARS d.d., saj bomo s tem zagotovili veËjo pretoËnost avtocest, varnejπe odvijanje prometa in

celovitejπo storitev za naπe uporabnike. Za doseganje teh ciljev bomo v prihodnje razvijali sisteme za

spremljanje prometa, ki so informacijska podlaga za kvalitetno in hitro obveπËanje voznikov o stanju

na avtocestnem omreæju.

• Kljub temu, da je osnovno poslanstvo DARS d.d. na podroËju upravljanja in vzdræevanja predvsem

zagotavljanje optimalne prevoznosti avtocestnega omreæja, pa bomo v prihodnje razvijali tudi

dodatne storitve, ki so povezane z naπo osnovno storitvijo. Sem sodi predvsem obogatitev ponudbe 

v obcestnem prostoru, zagotavljanje pomoËi voznikom v teæavah in razvoj πe enostavnejπih naËinov

plaËevanja cestnine.

• V DARS d.d. nameravamo posebno pozornost nameniti oglaπevanju. Na eni strani gre za oglaπevanje

na poËivaliπËih, ki je zaradi strukture obiskovalcev poËivaliπË zanimivo predvsem za turistiËne

subjekte, na drugi strani pa tudi za oglaπevanje s strani naπe druæbe, s katerim æelimo pozicionirati

naπe storitve in doseËi spremembe na trgu, ki so za naπo druæbo finanËno ugodne.

3. Razvoj znanja in inovativnosti ter prilagajanje druæbenim in trænim spremembam

S pripojitvijo Podjetja za vzdræevanje avtocest, d.o.o. je DARS d.d. postal druæba z veË kot tisoË

zaposlenimi. Razvoj kadrov, motivacija zaposlenih, inovativna dejavnost v podjetju, izobraæevanje in

osebni razvoj zaposlenih so poslej πe pomembnejπi. To od nas zahtevata tudi nenehno spreminjajoËa se

druæbeno okolje in træne razmere. V prihodnosti bomo tako razvili notranje sisteme spodbujanja, izvajanja

in evaluacije izobraæevanja zaposlenih, saj je vlaganje v Ëloveπki kapital eden od glavnih motorjev razvoja.

4. Prestrukturanje in optimizacija poslovnih procesov

Po prevzemu obveznosti, doloËenih v koncesijski pogodbi o upravljanju avtocest in pogodbi o izvajanju

nalog v zvezi z izgradnjo in obnovo avtocest bo potrebno opraviti reinæiniring in optimizacijo poslovnih

procesov. Cilj je predvsem poveËanje uËinkovitosti poslovanja druæbe.
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3.1. Sploπna pojasnila k raËunovodskim izkazom 

Namen raËunovodskih izkazov je dajati informacije o finanËnem poloæaju, uspeπnosti in

spremembah finanËnega poloæaja podjetja, ki so koristne za πirok krog uporabnikov pri njihovem

odloËanju. RaËunovodski izkazi morajo zadovoljiti sploπne potrebe veËine uporabnikov, zato tudi

ne dajejo vseh informacij, ki bi jih uporabniki morebiti potrebovali pri gospodarskem odloËanju.

Zaradi teh razlogov in popolnejπega informiranja je treba raËunovodskim izkazom dodati

pojasnila in dodatne razpredelnice ter druge informacije, ki bralcem za potrebe njihovega

odloËanja zagotavljajo dodatne podatke in informacije.

V mesecu decembru 2003 je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o druæbi 

za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: ZDARS, Uradni list RS πt. 126 z dne

18.12.2003), ki ureja vpraπanja v zvezi z naËinom ustanovitve, preoblikovanja in delovanja

druæbe za avtoceste v Republiki Sloveniji. Javnemu podjetju DARS d.d. se je po uveljavitvi tega

zakona pripojilo javno podjetje Podjetje za vzdræevanje avtocest, d.o.o. (v nadaljevanju: PVAC). 

S tem se je organizacija gradnje, upravljanje in vzdræevanje avtocest zdruæilo v eno gospodarsko

druæbo, kot je obiËajno v drugih dræavah Evropske unije.

Druæba za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d. se je torej s 1.1.2004 preoblikovala iz

javnega podjetja v obliki delniπke druæbe v pravo gospodarsko druæbo, ki bo πe naprej v imenu

dræave organizirala in vodila izgradnjo avtocest ter izvajala finanËni inæeniring, po drugi strani

pa kot koncesionar uspeπno upravljala in vzdræevala avtocestno omreæje ter razvijala in træila

nove storitve. 

Tako ima nova druæba poloæaj delniπke druæbe kot gospodarske druæbe po zakonu o

gospodarskih druæbah in opravlja javno gospodarsko sluæbo na gospodaren naËin. Edini

ustanovitelj in delniËar druæbe je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije.

S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah ZDARS se je spremenila tudi urejenost

medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo in DARS d.d., in sicer iz razmerja na podlagi

zakonskega mandata na pogodbeno razmerje.

V skladu s tem sta bili v mesecu aprilu 2004 med Republiko Slovenijo in DARS d.d. podpisani dve

pogodbi, in sicer na podroËju gradnje novih avtocest ≈Pogodba o izvajanju naroËila za

opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim inæeniringom in

drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji« 

ter na podroËju vzdræevanja in upravljanja avtocest ≈Koncesijska pogodba za upravljanje in

vzdræevanje avtocest v Republiki Sloveniji√. 

Pogodba o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim

inæeniringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v

Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NPIAC), ki je sklenjena na podlagi 3. b Ëlena ZDARS, ureja

medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo in DARS d.d. v zvezi z opravljanjem vseh nalog, 

ki se nanaπajo na izgradnjo avtocest in drugih cest po NPIAC v Republiki Sloveniji, vkljuËno z

izvajanjem finanËnega inæeniringa v zvezi z najemanjem posojil in njihovim odplaËevanjem. 
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Druæba opravlja v imenu in za raËun Republike Slovenije naloge v zvezi s prostorskim

naËrtovanjem in umeπËanjem avtocest v prostor in naloge v zvezi s pridobivanjem zemljiπË in

drugih nepremiËnin za potrebe izgradnje avtocest.

Druæba v svojem imenu in za raËun Republike Slovenije opravlja naloge v zvezi z izgradnjo in

obnavljanjem avtocest v skladu z NPIAC v Republiki Sloveniji ter opravlja finanËni inæeniring

sredstev, namenjenih za izgradnjo avtocest in odplaËilo posojil, najetih za njihovo izgradnjo

(vkljuËno z najemom kreditov in izdajo dolæniπkih vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih 

z namenom financiranja izgradnje in obnavljanja avtocest).

Za opravljanje poslov po tej pogodbi pripada DARS d.d. nadomestilo, ki je opredeljeno kot 

odstotek od vrednosti vseh del, ki jih doloËa vsakokratni Letni plan razvoja in obnavljanja

avtocest (v nadaljevanju: LP ROAC) in se poravna iz raËuna izgradnje, po predhodni odobritvi

ministra za promet. MeseËne akontacije nadomestila se plaËujejo na osnovi vrednosti del iz LP

ROAC, dokonËen obraËun nadomestila pa se opravi na podlagi dejansko realiziranih vrednosti

del iz vsakoletnega poroËila Dræavnemu zboru o realizaciji LP ROAC. Na podlagi analize

dejanskih stroπkov DARS d.d. za leto 2003 in ocenjenih stroπkov inæenirjev za leto 2004 je

doloËeno za leto 2004 nadomestilo v viπini 5,49 % od vrednosti del gradnje in obnove avtocest,

ki jih doloËa vsakokratni LP ROAC. Na osnovi revidiranih podatkov o odhodkih DARS d.d. loËeno

po posameznih poslih bosta pogodbeni stranki po potrebi spremenili odstotek in osnovo

nadomestila za leti 2005 in 2006 tako, da bo vrednost nadomestila pokrivala odhodke druæbe

DARS d.d. v utemeljeni viπini glede na naloge, ki jih bo opravljal DARS d.d. na podlagi te pogodbe.

Koncesijska pogodba za upravljanje in vzdræevanje avtocest v Republiki Sloveniji, katere

sklenitev je doloËena s 3.d Ëlenom ZDARS, ureja medsebojne obveznosti na podroËju upravljanja

in vzdræevanja obstojeËih avtocest in plaËilo koncesijske dajatve. Koncesija se DARS d.d.

podeljuje za:

• opravljanje dejavnosti rednega vzdræevanja, ki predstavlja gospodarsko javno sluæbo, 

• upravljanje avtocest, ki obsega strokovno-tehniËne, organizacijske in razvojne naloge,

opredeljene z zakonom, izvajanje javnih pooblastil v zvezi z varstvom cest in prometa na njih 

ter ustanavljanje sluænosti in druge naloge, ki jih doloËa ZDARS

• zagotavljanje prihodkov, ki jih ZDARS doloËa kot vir financiranja koncesionarja za dejavnosti, 

ki jih po tem zakonu in tej pogodbi opravlja v svojem imenu in za svoj raËun.

Koncesija za redno vzdræevanje in upravljanje se podeljuje za avtoceste, s katerimi DARS d.d.

upravlja in jih vzdræuje ob podpisu pogodbe ter tudi za vse avtoceste oziroma njihove odseke, 

ki bodo zgrajeni v okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest. 

Koncesionar (DARS d.d.) izvrπuje koncesijo v svojem imenu in za svoj raËun in plaËuje

koncendentu (dræavi) koncesijsko dajatev, ki je opredeljena kot razlika med cestnino in vsemi

drugimi prihodki (razen prihodkov od agentskega nadomestila) na eni strani in priznanimi

odhodki za izvajanje dejavnosti koncesije ob upoπtevanju normalnega donosa na kapital na drugi

strani. Priznani odhodki so doloËeni glede na:
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• πtevilo vstopov in izstopov vozil na avtocesto oz. prehodov cestninskih postaj, 

• v odstotku od letnega zneska prihodkov od cestnine,

• πtevilo kilometrov avtocest v upravljanju druæbe in 

• obrestne mere v odnosu do kapitala druæbe.

V pogodbi je doloËeno, da se priznani stroπki pobiranja cestnine in vzdræevanja avtocest

vseskozi realno zmanjπujejo, kar pomeni, da bo moral DARS d.d. nenehno racionalizirati

poslovanje, koncesijska dajatev pa se bo relativno poveËevala glede na pobrano cestnino.

Koncesijsko dajatev DARS d.d. meseËno nakazuje na poseben raËun, ki je namenjen financiranju

gradnje novih avtocest, odplaËevanju kreditov in plaËilu obresti ter obveznostim iz dolæniπkih

vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za gradnjo avtocest. DokonËen poraËun letnega

zneska koncesijske dajatve se opravi na podlagi prihodkov in priznanih odhodkov najkasneje 8

dni po prejemu mnenja revizorja o letnem poroËilu DARS d.d.

DARS d.d. ima pri izvajanju koncesije pravico uporabljati vse objekte, potrebne za vzdræevanje

avtocest in pobiranje cestnine, ki so v lasti dræave kot koncedenta. Opremo in naprave za

izvajanje koncesije pa bo DARS d.d. kot gospodarska druæba poslej zagotavljal sam iz prihodkov

od poslovanja. Po izteku koncesijskega razmerja bo dræava to opremo in naprave odkupila po

træni ceni, ki jo bo doloËil ustrezni cenilec. Za potrebe izvajanja koncesije upravljanja in

vzdræevanja avtocest ter izvajanja drugih dejavnosti DARS d.d. je vlada sprejela sklep, s katerim

se stvarno premoæenje v lasti Republike Slovenije prenese v kapitalske rezerve DARS d.d.

(≈dokapitalizacija«). V navedeno stvarno premoæenje sodijo premiËna oprema in naprave,

potrebne za opravljanje dejavnosti vzdræevanja avtocest in pobiranja cestnine, sistema ABC,

informacijskega sistema in sistema za obveπËanje ter obvestilna signalizacija.
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3.2.  RaËunovodske usmeritve

RaËunovodski izkazi podjetja DARS d.d. s pojasnili in razkritji najpomembnejπih kategorij so

pripravljeni v skladu z zakonom o gospodarskih druæbah in z raËunovodskimi ter poroËevalskimi

zahtevami slovenskih raËunovodskih standardov (v kolikor niso v nasprotju z ostalimi zakoni),

ZDARS in zakonom o raËunovodstvu. RaËunovodski izkazi s pojasnili kaæejo resniËno in poπteno

sliko poslovanja podjetja DARS d.d. 

Upoπtevane so bile temeljne raËunovodske predpostavke in sicer: upoπtevanje nastanka

poslovnega dogodka, upoπtevanje Ëasovne neomejenosti delovanja, upoπtevanje resniËne in

poπtene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamiËnih cen ter upoπtevanje

razumljivega, ustreznega, zanesljivega in primerljivega prikaza podatkov v raËunovodskih

izkazih. 

Pri pripravi raËunovodskih izkazov so upoπtevane zahteve previdnosti, prednosti vsebine pred

obliko in pomembnosti poslovnih dogodkov ter izkazovanje resniËnega in poπtenega premoæenja 

ter obveznosti druæbe.  

Namenska sredstva in namenske obveznosti do virov sredstev za gradnjo avtocestnega omreæja

vodi druæba, na podlagi ZDARS, loËeno od sredstev in virov sredstev druæbe DARS d.d., saj z

namenskimi sredstvi za gradnjo avtocestnega omreæja le upravlja. Podjetje DARS d.d. za zunanje

uporabnike raËunovodskih izkazov sestavlja skupne raËunovodske izkaze, za interne potrebe

poroËanja pa v skladu z ZDARS sestavi raËunovodske izkaze posebej za sredstva lastnine

Republike Slovenije v upravljanju DARS d.d. in posebej za druæbo DARS d.d.

RaËunovodski izkazi druæbe DARS d.d. so sestavljeni na podlagi zakona o gospodarskih 

druæbah in slovenskih raËunovodskih standardov (v kolikor le — ti niso v nasprotju z ZDARS 

in ostalimi zakoni). 

Pri sestavi raËunovodskih izkazov za sredstva lastnine Republike Slovenije v upravljanju 

DARS d.d. pa sta poleg zakona o gospodarskih druæbah in slovenskih raËunovodskih standardov

upoπtevana πe ZDARS in zakon o raËunovodstvu. 

Najeta posojila in izdani dolæniπki vrednostni papirji (najeti oziroma izdani z namenom

financiranja izgradnje in obnavljanja avtocest), ki jih DARS d.d. najame v svojem imenu in za

raËun dræave se, v skladu z ZDARS in pogodbo o izvajanju naroËila za opravljanje nalog v zvezi 

z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim inæeniringom, izkazujejo v bilanci stanja

sredstev in obveznosti do virov sredstev lastnine Republike Slovenije v upravljanju DARS d.d.,

ker po vsebini predstavljajo obveznost dræave. Obveznosti iz najetih posojil in izdanih dolæniπkih

vrednostnih papirjev so zavarovane s poroπtvom Republike Slovenije.

Uporabljene raËunovodske usmeritve so najprej obrazloæene za premoæenje druæbe, nato pa

loËeno πe za dræavno premoæenje. Metodoloπko so usmeritve enake kot v preteklem obdobju.

Pri postavkah bilance stanja so za primerjalne podatke navedeni podatki na dan 1.1.2004

(otvoritvena bilanca stanja po pripojitvi PVAC in dokapitalizaciji).
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Razlika v stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2003 in 1.1.2004 je

nastala s prenosom dodatnega stvarnega premoæenja Republike Slovenije tako, da se je

preneslo v last druæbe premoæenje, ki sta ga imeli PVAC in DARS d.d. v upravljanju. Prenos je bil

opravljen na podlagi sklepa vlade v skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZDARS.

Druæba je prenesla vrednost vloæka v kapitalske rezerve.

Podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 niso primerljivi s podatki za leto 2003 zaradi

pripojitve PVAC k DARS d.d. in ker sta s 1.1.2004 zaËeli veljat pogodba o izvajanju naroËila 

za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim inæeniringom in

drugih povezanih nalog po NPIA RS in koncesijska pogodba za upravljanje in vzdræevanje

avtocest v Republiki Sloveniji, ki prihodke od pobiranja cestnine obravnavata na drugaËen 

naËin kot jih je prejπnje razmerje z dræavo na podlagi zakonskega mandata.

Vse raËunovodske postavke, izraæene v tuji valuti, se preraËunajo na dan bilanciranja po

srednjem teËaju Banke Slovenije.

3.2.1. Metode uporabljene za vrednotenje postavk bilance stanja sredstev in
obveznosti do njihovih virov druæbe v lasti DARS d.d.

3.2.1.1. Neopredmetena dolgoroËna sredstva

Neopredmetena dolgoroËna sredstva zajemajo naloæbe v pridobljene dolgoroËne pravice do

industrijske lastnine (licence za raËunalniπke programe).

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoroËnih sredstev je sestavljena iz vseh izdatkov, ki so

potrebni za njihov nakup, oziroma stroπkov, ki so potrebni za njihovo usposobitev za delo.

Amortizacijo neopredmetenih osnovnih sredstev druæbe, druæba obraËunava posamiËno.

ObraËunavati se zaËne, ko je neopredmeteno osnovno sredstvo na voljo za uporabo. Letna

amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev druæbe predstavlja stroπek poslovanja druæbe.

Osnova za obraËun amortizacije neopredmetenih osnovnih sredstev druæbe je nabavna

vrednost.

Amortizacijska stopnja za raËunalniπke programe je doloËena s sklepom uprave druæbe na

podlagi ocenjene æivljenjske dobe in je 50 %. Druæba obraËunava amortizacijo po metodi

enakomernega Ëasovnega amortiziranja.

Neopredmetena osnovna sredstva so izkazana v bilanci stanja zbirno z neodpisano vrednostjo,

kot razliko med njihovo nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.
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3.2.1.2. Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana v bilanci stanja zbirno, po posameznih vrstah teh

sredstev, z neodpisano vrednostjo, kot razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.

Osnovna sredstva, ki jih podjetje ne more uporabljati, ker so poπkodovana ali zastarana ali

podobno so izloËena trajno iz uporabe. 

Opredmeteno osnovno sredstvo se ob zaËetnem pripoznavanju ovrednoti po nabavni vrednosti.

Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevraËljive nakupne dajatve ter stroπki, ki jih je

mogoËe pripisati neposredno njegovi usposobitvi za uporabo.

Kasneje nastali stroπki, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, poveËujejo njegovo

nabavno vrednost, le Ëe poveËujejo bodoËe koristi v primerjavi s prej ocenjenimi. Popravila ali

vzdræevanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju

prihodnjih gospodarskih koristi, ki se priËakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje

uËinkovitosti sredstev. Kadar se pojavijo, se pripoznajo kot odhodki.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev druæbe se obraËunava posamiËno. ObraËunavati

se zaËne prvi dan naslednjega meseca potem, ko se je osnovno sredstvo zaËelo uporabljati.

Letna amortizacija osnovnih sredstev druæbe predstavlja stroπek poslovanja druæbe. Osnova za

obraËun amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev druæbe je nabavna vrednost ob

aktiviranju. Druæba obraËunava amortizacijo po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja.

Amortizacijske stopnje za opredmetena osnovna sredstva so doloËene s sklepom uprave druæbe

na podlagi ocenjene æivljenjske dobe. Od zaËetka leta 2004 se uporabljajo naslednje letne

amortizacijske stopnje:

Opredmeteno osnovno sredstvo Stopnja amortizacije 2004 Stopnje amortizacija 20031

Zgradbe 5 % 1,3 % / 1,5 % / 1,8 % / 3 % / 10 %

Oprema  (pisarniπko pohiπtvo, oprema delavnic, 25 % 2,5 % / 7 % / 8 % / 10 % / 11 %

oprema za vzdræevanje, biro oprema idr…) 12,5 % / 14 % / 14,3 % /1 5,5 %

16,5 % / 16,67 % / 20 % / 33,3 %

Oprema in naprave ABC sistema 25 % 7 %

RaËunalniki in raËunalniπka oprema 50 % 11 % / 14,3 % / 20 % / 50 %

Osebni avtomobili 12,50 % 12,5 % / 15,5 %

Mehanizacija 25 % 7 % / 13 % / 14,3 % / 16,7 % / 50 %

Drobni inventar 25 % 50 % / 100 %

Elektronske tablice za ABC sistem Odpis v celoti 14,3 %

1 Navedene stopnje amortizacije za leto 2003 so se uporabljale v podjetju DARS d.d. in PVAC, d.o.o. 
V letu 2004 so bile stopnje amortizacije za osnovna sredstva poenotene.
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DARS d.d. je v skladu z 14. Ël. ZDARS pripojilo PVAC s 1.1.2004. Republika Slovenija je ob

statusni spremembi DARS d.d. z dokapitalizacijo sredstev zagotovila dodatno stvarno

premoæenje. Za stvarno premoæenje druæbe je bilo potrebno uskladiti letne amortizacijske

stopnje glede na istovrstna osnovna sredstva. V preteklosti so sredstva, ki so bila pridobljena 

z dokapitalizacijo na dan 1.1.2004, imela zelo razliËne in nizke amortizacijske stopnje (ker so bila

nepravilno grupirana npr: sistem ABC v zgornjem ustroju avtocest), kar je imelo za posledico

dotrajana in zastarela osnovna sredstva z izredno visoko neodpisano vrednostjo. Zato smo pri

uskladitvi amortizacijskih stopenj upoπtevali tudi navedeno dejstvo. S poveËanimi stopnjami

amortizacije si je DARS d.d. zagotovil sredstva za nabavo novih in obnovo obstojeËih osnovnih

sredstev.

»e bi se v letu 2004 uporabljale stopnje amortizacije iz leta 2003 bi bili stroπki amortizacije 

DARS d.d. niæji za 2.012.607 tisoË SIT. 

V letu 2004 se je s sklepom uprave spremenil naËin vrednotenja elektronskih tablic. Elektronske

tablice se s 1.1.2004 ne vodijo veË kot osnovno sredstvo ampak se obravnavajo kot material. 

V skladu s sklepom so se elektronske tablice v letu 2004 odpisale v celoti v skupni neodpisani

vrednosti 938.926 tisoË SIT. »e bi se v letu 2004 za elektronske tablice uporabljale stopnje

amortizacije iz leta 2003 bi bili stroπki amortizacije DARS d.d. niæji za 701.765 tisoË SIT. 

V letu 2004 ni bilo izvedeno prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev v lasti DARS d.d.

Pri odtujitvi osnovnega sredstva v lasti DARS d.d. se razlika med Ëisto prodajno vrednostjo in

preostalo knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega sredstva prenese med

prevrednotovalne poslovne prihodke, Ëe je prva veËja od druge, oziroma med prevrednotovalne

odhodke, Ëe je druga veËja od prve. 

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoroËna sredstva izloËena trajno iz

uporabe so evidentirana po knjigovodski vrednosti na dan , ko so izloËena iz uporabe, ter se ne

amortizirajo.

3.2.1.3. Zaloge

KoliËinska enota zaloge materiala se ob zaËetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, 

ki jo sestavljajo: nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroπki nabave. Kupna cena je

zmanjπana za dobljene popuste.

Vrednosti sestavin v ceni enote in celotna cena enote izhajajo v zaËetku iz izvirnih velikosti. 

»e se v obraËunskem obdobju cene na novo nabavljenih enot razlikujejo od cen oziroma

stroπkov enot iste vrste v zalogi se uporablja metoda drseËih povpreËnih cen. 
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3.2.1.4. KratkoroËne poslovne terjatve

Med kratkoroËnimi poslovnimi terjatvami druæbe se izkazujejo kratkoroËne terjatve do kupcev 

v dræavi in v tujini, kratkoroËne terjatve za obraËunane obresti od vpoglednih sredstev in

kratkoroËnih finanËnih naloæb, dani avansi, terjatve za vstopni DDV in druge terjatve.

KratkoroËne poslovne terjatve se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz

ustreznih listin. Terjatve, izraæene v tujih valutah, se na dan nastanka preraËunajo v domaËo

valuto po srednjem teËaju Banke Slovenije. Na koncu poslovnega leta se kratkoroËne terjatve 

do kupcev v tujini preraËunajo v domaËo valuto po srednjem teËaju Banke Slovenije. Obresti od

vpoglednih sredstev se obraËunavajo v skladu s tarifami posameznih bank. 

Ustreznost izkazane velikosti posamezne terjatve ugotavljamo ob koncu obraËunskega obdobja

na osnovi argumentiranih dokazov o dvomu v poplaËljivost le-teh. Za dvomljive in sporne

terjatve oblikujemo popravek vrednosti terjatev ali odpis v 100 % viπini. Popravki so izkazani 

v breme prevrednotevalnih poslovnih odhodkov v celotnem znesku teh terjatev.

3.2.1.5. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih

Med kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami do drugih se izkazujejo kratkoroËne naloæbe v

vrednostne papirje ter kratkoroËni viπki likvidnih sredstev DARS d.d., dani bankam v obliki

tolarskih depozitov in deviznih certifikatov.

Naloæbe v certifikate oziroma depozite v tuji valuti se na koncu poslovnega leta preraËunajo 

po srednjem teËaju Banke Slovenije.

3.2.1.6. Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina

Denarna sredstva vkljuËujejo stanje tolarskih in deviznih sredstev na raËunih pri bankah ter

gotovino v blagajni. Denarna sredstva so posebej izkazana v domaËi in tuji valuti.

3.2.1.7. Kapital

Kapital je obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plaËilo. Kapital

druæbe sestavljajo: vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobiËka, Ëisti poslovni izid

poslovnega leta, prevrednotovalni popravki kapitala.
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3.2.1.8. Rezervacije

DolgoroËne rezervacije so lahko dolgoroËne rezervacije na raËun dolgoroËno odloæenih

prihodkov ali dolgoroËne rezervacije na raËun dolgoroËno vnaprej vraËunanih stroπkov oziroma

odhodkov. DolgoroËne rezervacije, oblikovane v preteklih letih, se zmanjπujejo za koriπËenje v

skladu s predvidenim naËrtom, za kar so oblikovane.

Med postavko druge dolgoroËne rezervacije na raËun dolgoroËno odloæenih stroπkov vodi

druæba prejete namenske donacije (prejete napitnine) za pridobitev osnovnih sredstev, 

za pokrivanje stroπkov amortizacije tako nabavljenih osnovnih sredstev.

DolgoroËne rezervacije na raËun dolgoroËno odloæenih prihodkov pa so oblikovane v viπini

sofinancerskih deleæev uporabnikov ABC sistema cestnine. Gre za dolgoroËne rezervacije, ki se

nanaπajo na dana jamstva od prodaje elektronskih tablic v letu 2004. Na koncu obraËunskega obdobja

se oblikovane dolgoroËne rezervacije preraËunajo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti

izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

Do 31.12.2003 so se dolgoroËne rezervacije oblikovale v bilanci stanja sredstev in obveznosti 

do virov sredstev v upravljanju.

3.2.1.9. KratkoroËne poslovne obveznosti 

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi se izkazujejo kratkoroËne obveznosti do

dobaviteljev, iz naslova upravljanja in vzdræevanja avtocest, zaposlenih ter dræavnih institucij za

davke in prispevke.

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi na podlagi predujmov se izkazujejo zadræana

sredstva (varπËine) pri izstavljenih situacijah za stroπke nadzornega inæenirja kot garancija za

dobro izvedbo del. 

KratkoroËne poslovne obveznosti se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz

ustreznih listin. Obveznosti, izraæene v tujih valutah, se na dan nastanka preraËunajo v domaËo

valuto po srednjem teËaju Banke Slovenije. Na koncu poslovnega leta se kratkoroËne obveznosti

do dobaviteljev v tujini preraËunajo v domaËo valuto po srednjem teËaju Banke Slovenije.
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3.2.1.10. Pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve

Pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve zajemajo vnaprej vraËunane stroπke in kratkoroËno

odloæene prihodke. 

Vnaprej vraËunani stroπki so stroπki, ki obremenjujejo poslovni izid tekoËega poslovnega leta.

Obveznost za izplaËilo je priËakovana v naslednjem obraËunskem obdobju. Predvidena

obremenitev obraËunskega obdobja je narejena po æe vnaprej sprejetih obveznostih.

S pasivnimi Ëasovnimi razmejitvami so zajeti kratkoroËno odloæeni prihodki druæbe. Pobrana

cestnina v obliki priliva v letu 2004 v obliki dobroimetja sledi nastanku — cestninskim prehodom,

zato je druæba zmanjπala pripadajoËi del prihodkov. Pri popisu se je ugotovilo, da so ostala

neporabljena sredstva na cestninskih medijih (DARS kartice, ABC), katera so bila vplaËana v letu

2004 in porabljena v naslednjem letu. Storitev bo tako dejansko opravljena v letu 2005.

3.2.1.11. Medsebojna razmerja med druæbo in dræavo

V bilanci premoæenja druæbe se pojavljajo obveznosti do dræave iz naslova uporabe sredstev

lastnine Republike Slovenije v upravljanju DARS d.d. za financiranje sredstev druæbe DARS d.d. 

V isti viπini je v bilanci dræavnega premoæenja izkazana terjatev dræave do druæbe. 

V skupni bilanci stanja se medsebojna razmerja ne prikazujejo, ker se medsebojno pobotajo.

3.2.1.12. Prihodki

»isti prihodki od prodaje se nanaπajo na:

• prihodke od cestnin — prihodki od cestnine so namenjeni pokrivanju odhodkov DARS d.d. in

priznanemu normalnemu donosu kapitala DARS d.d. v skladu s koncesijsko pogodbo za

upravljanje in vzdræevanje avtocest v Republiki Sloveniji, 

• prihodke od zakupnin za oddajo povrπin za spremljajoËe dejavnosti v zakup,

• prihodke od zapor in povraËil za izredne prevoze,

• prihodke od sluænosti za napeljevanje objektov in naprav javnega pomena ob avtocesti,

• prihodke po pogodbi o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter

finanËnim inæeniringom in drugih povezanih nalog po NPIAC v Republiki Sloveniji. Za

opravljanje poslov po tej pogodbi pripada DARS d.d. nadomestilo, ki je opredeljeno kot

odstotek od vrednosti vseh del, ki jih doloËa vsakokratni Letni plan razvoja in obnavljanja

avtocest (v nadaljevanju: LP ROAC) in se plaËa iz raËuna izgradnje, po predhodni odobritvi

ministra za promet. MeseËne akontacije nadomestila se plaËujejo na osnovi vrednosti del iz

LP ROAC, dokonËen obraËun nadomestila pa se opravi na podlagi dejansko realiziranih

vrednosti del iz vsakoletnega poroËila Dræavnemu zboru o realizaciji LP ROAC. 
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• Na podlagi analize dejanskih stroπkov DARS d.d. za leto 2003 in ocenjenih stroπkov inæenirjev

za leto 2004 je doloËeno za leto 2004 nadomestilo v viπini 5,49 % vrednosti del gradnje in

obnove avtocest. Na osnovi revidiranih podatkov o odhodkih DARS d.d. loËeno po

posameznih poslih bosta pogodbeni stranki po potrebi prilagodili odstotek in osnovo

nadomestila za leti 2005 in 2006 tako, da bo vrednost nadomestila pokrivala odhodke DARS

d.d. v utemeljeni viπini glede na naloge, ki jih bo opravljal DARS d.d. na podlagi te pogodbe.

Stranki bosta viπini nadomestila preverili vsaki dve leti; Ëe pa pride do odstopanja za veË kot

5 % od utemeljenih odhodkov, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva spremembo viπine

nadomestila, vendar le za naslednje leto. Pri obraËunu nadomestil je doloËena tudi

stroπkovna nagrada oziroma kazen v viπini 10 % od prihranka oz. prekoraËitve glede na

potrjeno vrednost investicijskega programa. Ta variabilni del nadomestila lahko znaπa najveË

1 % od vrednosti s strani ministra za promet potrjenega investicijskega programa in velja za

vse projekte, katerih investicijski program bo potrjen po podpisu te pogodbe. ZaËetna viπina

provizije je utemeljena na analizi dejanskih podatkov iz preteklosti, medtem ko pogodba

predvideva jasen mehanizem in arbitraæo za prilagajanje provizije v primeru utemeljenih

sprememb odhodkov. Pri tem dogovorjene spremembe nadomestila veljajo le za vnaprej in

tako vsaka pogodbena stran prevzame del tveganja vsakega tekoËega poslovnega leta. 

• drugi poslovni prihodki.

FinanËni prihodki so prihodki od naloæbenja. Sestavljajo jih obraËunane obresti in teËajne razlike

v zvezi z kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami.

Izredne prihodke sestavljajo neobiËajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu poveËujejo

poslovni izid.

3.2.1.13. Odhodki

Poslovni odhodki DARS d.d. se nanaπajo na odhodke povezane z upravljanjem in vzdræevanjem

avtocest v skladu s koncesijsko pogodbo za upravljanje in vzdræevanje avtocest v Republiki

Sloveniji. Odhodki so razdeljeni na:

• stroπke materiala,

• stroπke storitev — NajveËji del stroπkov DARS d.d. predstavlja plaËilo koncesijske dajatve po

koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdræevanje avtocest v Republiki Sloveniji, ki ureja

medsebojne obveznosti med DARS d. d. in Republiko Slovenijo na podroËju upravljanja in

vzdræevanja obstojeËih avtocest. Koncesionar (DARS d.d.) izvrπuje koncesijo v svojem imenu

in za svoj raËun in plaËuje koncendentu (Republiki Sloveniji) koncesijsko dajatev, ki je

opredeljena kot razlika med cestnino in vsemi drugimi prihodki na eni strani in priznanimi

odhodki za izvajanje dejavnosti koncesije ob upoπtevanju normalnega donosa na kapital na

drugi strani. Priznani odhodki so doloËeni glede na πtevilo vstopov in izstopov vozil na

avtocesto oz. prehodov cestninskih postaj, v odstotku od letnega zneska prihodkov od

cestnine ter glede na πtevilo kilometrov avtocest v upravljanju druæbe.
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V pogodbi je doloËeno, da se priznani stroπki pobiranja cestnine in vzdræevanja avtocest

vseskozi realno zmanjπujejo, kar pomeni, da bo moral DARS d.d. nenehno racionalizirati

poslovanje, koncesijska dajatev pa se bo relativno poveËevala glede na pobrano cestnino.

Koncesijsko dajatev DARS d.d. meseËno nakazuje na poseben raËun, ki je namenjen financiranju

gradnje novih avtocest in odplaËevanju kreditov ter dolæniπkih vrednostnih papirjev, najetih

oziroma izdanih za gradnjo avtocest. DokonËen poraËun letnega zneska koncesijske dajatve se

opravi na podlagi prihodkov in priznanih odhodkov najkasneje 8 dni po prejemu mnenja revizorja

o letnem poroËilu DARS d.d.

Drugi najveËji stroπek za druæbo predstavlja stroπek nadzornega inæenirja, ki v skladu s pogodbo

o izvajanju nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim inæeniringom in

drugih povezanih nalog po NPIAC v Republiki Sloveniji in v skladu s koncesijsko pogodbo za

upravljanje in vzdræevanje avtocest v Republiki Sloveniji predstavlja stroπek DARS d.d. za kar

druæba prejme nadomestilo po agentski pogodbi.

• stroπke dela,

• odpise vrednosti — razkritja povezana z obraËunom amortizacije se prikazana v sklopu

razkritij neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

• druge poslovne odhodke.

FinanËni odhodki se nanaπajo na negativne teËajne razlike nastale pri naloæbenju in na zamudne

obresti.

Izredne odhodke sestavljajo neobiËajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu

zmanjπujejo izid poslovanja.

3.2.1.14. Davek od dobiËka

Davek od dobiËka je obraËunan po Zakonu o davku od dobiËka pravnih oseb. Osnova za obraËun

davka od dobiËka je celotni dobiËek, poveËan za davËno nepriznane stroπke in zmanjπan za

zakonsko dovoljene olajπave. Od tako dobljene osnove je obraËunana obveznost za davek od

dobiËka v viπini 25 %.
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3.2.2. Metode uporabljene za vrednotenje postavk bilance stanja sredstev in
obveznosti do virov sredstev lastnine Republike Slovenije v upravljanju 
DARS d.d. 

3.2.2.1. Opredmetena osnovna sredstva v upravljanju 

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana v bilanci stanja zbirno, po posameznih vrstah teh

sredstev, z neodpisano vrednostjo, kot razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.

Osnovna sredstva, ki jih podjetje ne more uporabljati, ker so poπkodovana ali zastarana se

izloËijo trajno iz uporabe.

Postavka opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju vkljuËuje:

1. ZemljiπËa:

•delno izloËena zemljiπËa avtocestnih baz.

2. Zgradbe predstavljajo aktivirane avtoceste oz. avtoceste prenesene v uporabo:

a) Spodnji ustroj, ki je sestavljen iz: 

•odkupljenih zemljiπË, 

•gradbenih del na spodnjem ustroju,

•stroπkov arheoloπkih izkopavanj,

•stroπkov projektov,

•stroπkov financiranja gradnje avtocest,

•stroπkov nadzora gradnje avtocest, ipd.;

b) Zgornji ustroj, ki je sestavljen iz: 

•zgornjega ustroja avtoceste kot cestiπËe (gradbenih del na zgornjem ustroju),

•varnostne in protihrupne zaπËitne ograje

•vertikalna in horizontalna signalizacija,

•oprema in naprave za vodenje prometa, sistem klic v sili ter telekomunikacijski vodi

(zaËasno dokler ni s sklepom vlade preneseno v dokapitalizacijo DARS d.d.)

c) Objekti: 

•viadukti, mostovi,

•podvozi, nadvozi,

•predori z vso opremo;

d) Zgradbe na avtocestah: 

•vzdræevalne avtocestne baze,

•cestninske postaje s kabinami in nadstreπki,

•drugi zidani objeti ob avtocestah (transformatorske postaje);
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e) Drugi uporabniki: 

•vkljuËujejo posebej aktivirana opredmetena osnovna sredstva za infrastrukture objekte

in naprave, ki se bodo prenaπala pooblaπËenim in pristojnim upravljavcem, in katerih

DARS d.d. po zakonodaji ne more biti upravljavec, kot na primer: 

— regulacija vodotokov, 

— prestavitev vodovodov, plinovodov, elektrovodov, raznih komunalnih vodov ipd., 

— deviacije in ureditve cest in objektov na cestah (nadvozi, podvozi, prepusti…), ki niso

avtoceste (dræavne, obËinske, krajevne ceste…), in smo jih za potrebe izgradnje

avtocest izgradili oz. rekonstruirali.

3. Druge naprave in oprema na avtocestah:

•premiËna oprema RS v upravljanju DARS d.d., ki je bila nabavljena z izgradnjo novih

avtocestnih odsekov in πe ni v skladu z zakonom o DARS prenesena kot dodatno stvarno

premoæenje v last druæbe,

•nedokonËane naloæbe v opremo AC baz in

•oprema trajno iz uporabe RS, ki je uniËena ali zastarela in predlagana v postopek trajne

izloËitve.

4. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji predstavljajo avtoceste, objekte in avtocestne baze

v gradnji.

Nabavna vrednost zgrajenih avtocest in avtoceste v gradnji je sestavljena iz:

— prevrednotenih nabavnih vrednosti in popravkov vrednosti prenesenih avtocest s strani

Republike Slovenije v upravljanje ob ustanovitvi druæbe leta 1994 in

— fakturne oziroma pogodbene vrednosti ter vseh stroπkov potrebnih za usposobitev za

uporabo novih avtocest, objektov in avtocestnih baz ter avtocest v gradnji. V nabavno

vrednost so vkljuËeni stroπki izdelave projektov, odkupi zemljiπË, stroπki cenitev odπkodnin,

stroπki spremembe namembnosti zemljiπË, stroπki inæenirja do konca leta 2004, stroπki po

agentski pogodbi (za opravljanje agentskega posla) in stroπki financiranja (obresti od Ërpanih

posojil do zakljuËka gradnje, stroπki banke agenta) do kolavdacijskega zapisnika.

V nabavno vrednost je vkljuËena tudi revalorizacija nabavne vrednosti za rast cen æivljenjskih

potrebπËin do konca leta 2001.

Odpise opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima druæba v upravljanju, druæba opravlja

posamiËno. ObraËunavati se zaËne prvi dan naslednjega meseca potem, ko se osnovno sredstvo

zaËne uporabljati do konca poslovnega leta. Opredmetena osnovna sredstva v upravljanju se

zaËnejo uporabljati z dnem odprtja avtoceste za promet, pri Ëemer pa ni nujno, da so

odpravljene vse pomanjkljivosti. 

Druæba opravlja odpis po enakomerni metodi Ëasovnega amortiziranja.
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Osnovo za obraËun odpisov predstavlja polna nabavna vrednost opredmetenih osnovnih

sredstev v upravljanju. V osnovo za obraËun odpisov se po aktiviranju vkljuËujejo tudi vsa

naknadna investicijska vlaganja, ki poveËujejo bodoËe koristi opredmetenih osnovnih sredstev 

v upravljanju. Kasneje nastali stroπki, ki so povezani z zgrajenimi avtocestami in omogoËajo

podaljπanje dobe uporabnosti avtocest (investicijsko vzdræevanje — obnova voziπË, objektov 

in opreme), zmanjπajo do takrat obraËunani popravek vrednosti teh osnovnih sredstev.

Pravna podlaga za obraËunavanje odpisa je zakon o raËunovodstvu in podzakonski predpis

ministra za finance, Navodilo o naËinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroËnih sredstev

in opredmetenih osnovnih sredstev (UR.l. 54/2002). V skladu z navedenim predpisom, so za leto

2004 uporabljene naslednje stopnje odpisa:

Opredmeteno osnovno sredstvo Stopnja odpisa 2004

Deli avtoceste:

zgornji ustroj avtoceste 7 %

spodnji ustroj avtoceste —

objekti (viadukti, mostovi) 2 %

Ostali uporabniki —

Zgradbe 10 % // 3 %

Osebna vozila 15 %

Oprema RS (povpreËna stopnja) 20,4 %

Za osnovna sredstva drugih upravljavcev se ne obraËunava odpis. Ta sredstva bodo pri prenosu

na zakonite upravljavce prenesena po nabavni vrednosti. Novi upravljavci pa bodo sami odloËili,

kako in na kakπen naËin opraviti prevrednotenje premoæenja in ustrezen odpis.

Stroπki odpisa opredmetenih sredstev v upravljanju se nadomestijo v breme dolgoroËnih

obveznosti do dræave, ker viπina tega stroπka ni vraËunana v ceno uporabe avtoceste, dræava pa

za ta namen ne zagotavlja posebnih sredstev.

V letu 2004 se ni izvedlo prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju.

V letu 2001 je druæba ponovno vrednotila zgrajene avtocestne odseke, ki jih je v letu 1994

prevzela v upravljanje od dræave. Novo vrednotenje avtocestnih odsekov so opravili inæenirji

podjetja Druæba za dræavne ceste d.d. Podlaga za vrednotenje so bile povpreËne cene gradnje

doloËenih avtocest, v odvisnosti od vrste zahtevnosti trase. PovpreËne cene so se z

upoπtevanjem stopnje rasti drobno prodajnih cen oziroma rasti cen æivljenjskih potrebπËin

doloËile na dan 1.1.1994. Novo ovrednoteni avtocestni odseki so bili ponovno revalorizirani 

od 1.1.1994 do 31.12.2001. Ponovno je bil obraËunan odpis. UËinki prevrednotenja avtocestnih

odsekov, revalorizacije in odpisa so poveËali vrednost dolgoroËnih obveznosti do dræave, kot

dolgoroËnega vira sredstev. 
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3.2.2.2. KratkoroËne poslovne terjatve

Med kratkoroËnimi poslovnimi terjatvami ob predpostavki, da bodo plaËane, se izkazujejo

kratkoroËne terjatve do kupcev, kratkoroËne terjatve za vstopni DDV in kratkoroËne terjatve 

za obraËunane obresti na vpogledna sredstva in obresti od danih depozitov. 

KratkoroËne poslovne terjatve se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz

ustreznih listin. Obresti se obraËunavajo v skladu s pogodbo na dan zapadlosti kratkoroËne

terjatve in na dan bilanciranja. Med kratkoroËnimi poslovnimi terjatvami lastnine Republike

Slovenije v upravljanju DARS d.d. ni izkazanih nobenih terjatev v tuji valuti.

3.2.2.3. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih

Med kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami do drugih, za sredstva v upravljanju, se izkazujejo

kratkoroËni viπki likvidnih investicijskih sredstev namenjenih za graditev avtocest, dani bankam 

v obliki tolarskih in deviznih depozitov ali deviznih certifikatov oziroma morebitne druge

finanËne naloæbe v katere lahko DARS d.d. investira v skladno z doloËili ZDARS.

Naloæbe v certifikate oziroma depozite v tuji valuti se na koncu poslovnega leta preraËunajo v

domaËo valuto po srednjem teËaju banke Slovenije na zadnji dan poslovnega leta. TeËajna

razlika, ki se pojavi pri tem, poveËa ali zmanjπa dolgoroËno obveznost do dræave. 

3.2.2.4. Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina

Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva (v domaËi in tuji valuti) na posebnih raËunih.

Stanje denarnih sredstev v tujih valutah je spremenjeno v domaËo valuto po srednjem teËaju

Banke Slovenije na zadnji dan poslovnega leta. TeËajna razlika, ki se pojavi pri tem, poveËa ali

zmanjπa dolgoroËno obveznost do dræave.

3.2.2.5. Medsebojna razmerja med dræavo in druæbo 

V bilanci dræavnega premoæenja se pojavljajo terjatve dræave (sredstev v upravljanju) do druæbe

iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev v lasti druæbe. V isti viπini je v

bilanci premoæenja druæbe izkazana obveznost druæbe do dræave iz naslova uporabe sredstev v

upravljanju za financiranje sredstev druæbe. 

Medsebojne obveznosti in terjatve med obema subjektoma se pobotajo.
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3.2.2.6. Rezervacije

DolgoroËne rezervacije so bile v preteklih letih vkljuËene v postavko DolgoroËne poslovne

obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od drugih.

DolgoroËne rezervacije, oblikovane v preteklih letih, se zmanjπujejo za koriπËenje v skladu s

predvidenim naËrtom, za kar so oblikovane.

DolgoroËne rezervacije za sredstva v upravljanju so bile oblikovane do 1.1.2004 za vrednosti

sofinancerskih deleæev uporabnikov ABC sistema cestnine. Gre za dolgoroËne rezervacije, ki se

nanaπajo na dana jamstva od prodaje elektronskih tablic oziroma na obveznosti za vraËilo

neamortiziranega dela kupnine ob morebitnem vraËilu elektronskih tablic (DARS d.d. daje

moænost uporabniku elektronske tablice, da jo v roku 7 let vrne). DolgoroËne rezervacije iz

naslova prodanih elektronskih tablic so ob zaËetnem pripoznanju oblikovane v viπini

sofinanciranja elektronskih tablic s strani uporabnikov do polne nabavne cene. Na koncu

obraËunskega obdobja se oblikovane dolgoroËne rezervacije popravijo tako, da je njihova

vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo

obveze. Odpravljanje dolgoroËnih rezervacij je v preteklih letih predstavljalo vir za nakup novih

elektronskih tablic in poveËevalo obveznost iz dela cestnin za naloæbe v osnovna sredstva. 

S 1.1.2004 se elektronske tablice ne nabavljajo iz sredstev v upravljanju ampak iz sredstev

druæbe DARS d.d. ter se je oblikovala rezervacija v letu 2004 v bilanci sredstev DARS d.d.

Odprava dolgoroËnih rezervacij oblikovanih v preteklih letih tako predstavlja dodatni vir za

gradnjo avtocest.

3.2.2.7. DolgoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih

sredstev v upravljanju

Med dolgoroËnimi finanËnimi obveznostmi za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih

sredstev v upravljanju se izkazujejo dolgoroËno prejeta domaËa in tuja posojila za financiranje

gradnje avtocest.

DolgoroËne finanËne obveznosti, ki bodo zapadle v plaËilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se

izkazujejo kot kratkoroËne finanËne obveznosti.

DolgoroËne finanËne obveznosti se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo v viπini prejetih denarnih

sredstev. Dolgovi, izraæeni v tujih valutah, se ob nastanku preraËunajo v domaËo valuto po

srednjem teËaju Banke Slovenije.

Na koncu poslovnega leta so dolgoroËne finanËne obveznosti na osnovi tujih prejetih posojil

prevrednotene na srednji teËaj Banke Slovenije, na zadnji dan poslovnega leta. Prevrednotenje

dolgoroËnih finanËnih obveznosti zmanjπuje dolgoroËno obveznost do dræave.

SLporociloDARS.qxd  11/19/05  3:55 PM  Page 66



67

Podjetje DARS d.d. v svojem imenu in za raËun dræave, v skladu z ZDARS in pogodbo o izvjanju

naroËila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim

inæeniringom, najame posojila z namenom financiranja izgradnje in obnavljanja avtocest.

Obveznosti iz najetih posojil so zavarovane s poroπtvom Republike Slovenije ter po svoji vsebini

predstavljajo obveznost dræave.

PlaËila obresti od najetih dolgoroËnih posojil za financiranje gradnje avtocest poveËujejo dokler

so avtocestni odseki, za katere so bili najeti krediti, v gradnji nabavno vrednost avtocest oziroma

zmanjπujejo oblikovani vir za plaËilo obresti, ko so le — ti avtocestni odseki predani v promet.

3.2.2.8. DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v

upravljanju

V letu 2004 so bile za pridobitve virov sredstev za izgradnjo avtocest izdane obveznice. Datum

dospetja zadnjega izplaËila iz obveznic je 28.6.2004.

DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo v viπini

prejetih denarnih sredstev.

Podjetje DARS d.d. v svojem imenu in za raËun dræave, v skladu z ZDARS in pogodbo o izvajanju

naroËila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim

inæeniringom, izda obveznice z namenom financiranja izgradnje in obnavljanja avtocest.

Obveznosti iz izdanih obveznic so zavarovane s poroπtvom Republike Slovenije ter po svoji

vsebini predstavljajo obveznost dræave.

3.2.2.9. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od dræave

DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od dræave so oblikovane v

viπini:

• vrednosti od dræave v upravljanje prenesenih zgrajenih avtocest in avtocest v gradnji ob

ustanovitvi DARS d.d.,

• v letih od 1994 do 2001 oblikovanih uËinkov prevrednotenja aktiviranih avtocest in avtocest

v gradnji z uporabo koeficienta rasti cen æivljenjskih potrebπËin,

• vseh zbranih namenskih sredstev za gradnjo avtocest (in obrestovanih do 31.3.2002), v

skladu z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev dræavnih cest, doloËenih v

Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, (Uradni list RS, πt. 57/98 in

18/2002),

• sredstev cestnin, ki so se do 31.12.2003 v skladu z vsakoletnim planom razvoja in finanËnim

naËrtom namenila za financiranje gradnje avtocest, obnov voziπË, objektov in opreme na

avtocestah (investicijsko vzdræevanje), odplaËilo glavnic in plaËilo obresti od investicijskih

kreditov ter naloæbe v osnovna sredstva na avtocestah (nabava opreme za vzdræevanje

avtocest),
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• prejetih sredstev do 31.12.2002 iz naslova povraËil zavarovalnic za povzroËeno πkodo na

avtocestah,

• prejetih obresti od finanËnih naloæb ter prejetih a vista obresti za denarna sredstva na raËunu

izgradnje,

• dodatnih poveËanj vrednosti od dræave v upravljanje prenesenih zgrajenih avtocest in

avtocest v gradnji ob ustanovitvi DARS d.d. (ponovno prevrednotenje opravljeno leta 2001),

• sredstev koncesijske dajatve, ki jo doloËa koncesijska pogodba za upravljanje in vzdræevanje

avtocest v RS, kot dolgoroËnega vira v skladu za zakonom o DARS za odplaËilo glavnic in

plaËilo obresti od najetih posojil ter za obnovo in gradnjo avtocest in

• vplaËanega preseæka pri izdaji obveznic.

DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dana v upravljanje so zmanjπane v viπini:

• prevrednotenja prejetih dolgoroËnih tujih in domaËih posojil,

• prevrednotenja deviznih sredstev na transakcijskih raËunih in certifikatov v tuji valuti,

• stroπkov odpisov sredstev v upravljanju, ker dræava ne zagotavlja sredstev za financiranje teh

stroπkov in ker viπina tega stroπka ni vraËunana v ceno uporabe avtoceste,

• vrednosti brezplaËnih prenosov opredmetenih osnovnih sredstev na druge upravljavce, 

• za plaËila obresti od investicijskih kreditov ter

• za dodatno oblikovanje popravka vrednosti od dræave v upravljanje prenesenih zgrajenih

avtocest in avtocest v gradnji ob ustanovitvi DARS d.d. (ponovno vrednotenje opravljeno leta

2001). 

3.2.2.10. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od obËin

DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od obËin, so oblikovane v

viπini sofinanciranja gradnje avtocest s strani lokalnih skupnosti in javnih podjetij za izgradnjo

komunalnih vodov.

3.2.2.11. KratkoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih

sredstev v upravljanju

KratkoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev

v upravljanju zajemajo kratkoroËni del dolgoroËnih finanËnih obveznosti za banËna posojila, ki

zapadejo v plaËilo v naslednjem letu. 
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3.2.2.12. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi zadræanih sredstev

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi se izkazujejo zadræana sredstva (varπËine) kot

garancija za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi, v kolikor izvajalci ne

predloæijo ustreznih banËnih garancij.

3.2.2.13. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi do dobaviteljev se izkazujejo kratkoroËne

obveznosti do domaËih in tujih izvajalcev gradbenih del ter obveznosti iz naslova odπkodnin pri

pridobivanju zemljiπË .

KratkoroËni dolgovi se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih

listin. 

3.2.2.14. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih

KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih predstavljajo nateËene obresti na dan 

31.12.2004 za banËna posojila in obveznice, najete oziroma izdane za nabavo opredmetenih

osnovnih sredstev. 
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3.3. RA»UNOVODSKI IZKAZI DRUÆBE DARS d.d.

Za davËne in statistiËne potrebe druæba sestavi:

• skupno bilanco stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev,

• izkaz poslovnega izida DARS d.d., 

• skupen izkaz finanËnega izida,

• izkaz gibanja kapitala s postavkami,

• dodatek k izkazu gibanja kapitala — izkaz bilanËnega dobiËka ter

• dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja — podatki o terjatvah in   obveznostih do tujine.

Za raËunovodsko poroËanje za poslovne in analitske potrebe za notranje uporabnike informacij,

pa druæba razdeli bilanco stanja v skladu z zakonom o druæbi za avtoceste v Republiki Sloveniji in

zakonom o raËunovodstvu na:

• bilanco stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev druæbe DARS d.d. in

• bilanco stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev lastnine Republike Slovenije v

upravljanju DARS d.d.

Izkaz poslovnega izida se za sredstva lastnine Republike Slovenije v upravljanju DARS d.d. ne

sestavlja, ker morebitni ≈prihodki√ v skladu z agentsko pogodbo predstavljajo dodatni vir za

gradnjo avtocest, ≈odhodki√ pa poveËujejo nabavno vrednost avtocest. 

Sredstva druæbe so sredstva, terjatve in naloæbe ter denarna sredstva, ki so druæbi potrebne za

upravljanja in vzdræevanja avtocest.

Sredstva v upravljanju so opredmetena osnovna sredstva v upravljanju — zgrajene avtoceste in

avtoceste v gradnji, terjatve in naloæbe ter denarna sredstva, potrebna za gradnjo, katerih

lastnica je dræava in jih je dala v upravljanje podjetju DARS d.d., ni pa ob prenosu nanj prenesla

tudi lastninske pravice na njih.
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3.3.1. Skupna bilanca stanja na dan 31.12.2004

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

SREDSTVA 951.184.372 872.072.637

A. STALNA SREDSTVA 935.908.323 863.802.719

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 130.542 101.317

3.DolgoroËne premoæenjske pravice 130.542 101.317

II. Opredmetena osnovna sredstva 935.777.002 862.808.205

1. ZemljiπËa in zgradbe 823.995.603 710.406.623

a) ZemljiπËa 177.973 177.973

b) Zgradbe 823.817.630 710.228.650

3. Druge naprave in oprema 4.513.497 6.281.405

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 107.267.902 146.120.177

b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 107.267.902 146.120.177

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 779 893.197

5. Druge dolgoroËne deleæi 745 231

6. Drugi dolgoroËni finanËne terjatve 34 892.966

B. GIBLJIVA SREDSTVA 15.272.392 8.265.968

I. Zaloge 297.011 331.447

1. Material 297.011 331.447

II. Poslovne terjatve 5.390.723 2.900.746

b) KratkoroËne poslovne terjatve 5.390.723 2.900.746

1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 1.449.600 2.821.327

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 3.941.123 79.419

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 9.336.406 4.356.097

4. KrakoroËne finanËne naloæbe do drugih 9.336.406 4.356.097

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 248.252 677.678

C. AKTIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 3.657 3.950

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 80.832.242 97.118.421
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v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 951.184.372 872.072.637

A. KAPITAL 8.725.626 7.648.227

I. Vpoklicani kapital 51.000 51.000

1. Osnovni kapital 51.000 51.000

II. Kapitalske rezerve 6.279.105 6.279.105

III. Rezerve iz dobiËka 1.802.707 1.234.238

1. Zakonske rezerve 5.100 5.100

4. Druge rezerve iz dobiËka 1.797.607 1.229.138

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 538.700 29.770

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 54.114 54.114

1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 54.114 54.114

B. REZERVACIJE 388.496 410.962

3. Druge rezervacije 388.496 410.962

C. FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 940.863.693 862.415.501

a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 916.251.952 842.582.408

1. DolgoroËna banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih  sredstev v upravljanju 282.865.782 229.168.562

2. DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic 13.430.000 0

3. DolgoroËne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od dræave 615.146.449 608.628.205

4. DolgoroËne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od obËine 4.519.688 4.496.524

5. DolgoroËne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od drugih 290.033 289.117

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 24.611.741 19.833.093

2. KratkoroËna banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju 10.367.319 5.749.818

3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.201.132 1.025.443

4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 9.862.937 11.157.150

8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 3.180.353 1.900.682

». PASIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 1.206.557 1.597.946

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 80.832.242 97.118.421
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3.3.2. Izkaz poslovnega izida druæbe DARS d.d. za obdobje od 1.1. do 31.12.2004

v tisoË tolarjih leto 2004 leto 2003

»isti prihodki od prodaje 34.585.025 9.688.556

Prihodki od cestnin 27.843.154 9.090.518

Prihodki od zakupnin 469.804 419.936

Prihodki od zapor in prekomernih obremenitev 230.871 178.102

Prihodki od sluænosti 1.905 —

Prihodki po agentski pogodbi 5.555.580 —

Drugi prihodki od prodaje 483.711 —

Drugi poslovni prihodki 187.505 2.606

Stroπki blaga, materiala in storitev —24.847.000 —8.801.391

a) Stroπki materiala —1.493.172 —47.268

b) Stroπki storitev —6.099.570 —8.754.122

c) Dajatev po koncesijski pogodbi —17.254.258 —

Stroπki dela —5.227.846 —765.600

a) Stroπki plaË —3.773.176 —550.428

b) Stroπki socialnega in pokojninskega zavarovanja —616.170 —90.848

c) Drugi stroπki dela —838.500 —124.324

Odpisi vrednosti —3.283.847 —64.848

a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredme. dolg. sr. in opredmetenih OS —3.266.937 —64.848

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih —16.910 0

Drugi poslovni odhodki —317.678 —45.299

FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 345.113 76.097

c) Drugi finanËni prihodki iz obresti in kratk. terjatev 345.113 76.097

FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti —13.517 —4.440

c) Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti —13.517 —4.440

»isti poslovni izid iz rednega delovanja 1.427.755 85.682

Izredni prihodki 3.487 1.717

a) Izredni prihodki DARS d.d. 3.487 1.717

Izredni odhodki —354 —29.776

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popr. kapitala —354 —29.776

Poslovni izid zunaj rednega delovanja 3.133 —28.059

Davek iz dobiËka 353.489 —

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja 1.077.399 57.623
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3.3.3. Skupni izkaz finanËnega izida za obdobje od 1.1. do 31.12.2004

v tisoË tolarjih leto 2004 leto 2003

A. FinanËni tokovi pri poslovanju

a) Pritoki pri poslovanju 32.286.333 15.445.395

Poslovni prihodki 34.772.530 15.902.383

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na poslovanje 3.487 4.322

ZaËetne manj konËne poslovne terjatve —2.489.977 —471.177

ZaËetne manj konËne aktivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve 292 9.867

b) Odtoki pri poslovanju —24.427.720 10.285.349

Poslovni odhodki, brez amortizacije in dolgoroËnih rezervacij —30.420.395 —15.831.862

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na poslovanje —354 —31.505

Davki iz dobiËka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih —353.489 0

KonËne manj zaËetne zaloge 34.436 8.071

ZaËetni manj konËni poslovni dolgovi 6.703.471 26.033.479

ZaËetne manj konËne pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve —391.389 107.166

c) Prebitek pritokov pri poslovanju ali prebitek odtokov pri poslovanju 7.858.613 25.730.743

B. FinanËni tokovi pri naloæbenju

a) Pritoki pri naloæbenju 1.237.530 1.060.415

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (razen za prevrednotenje) 345.113 88.720

Izredni prihodki, ki se nanπajo na naloæbenje 0 935.903

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje) 892.417 279

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje) 0 35.513

b) Odtoki pri naloæbenju —85.588.609 —88.136.630

FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (razen za prevrednotenje) —13.517 —4.440

Pobotano poveËanje neopredmetenih dolg. sredstev (razen za prevrednotenje) —116.928 —83.763

Pobotano poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) —76.137.069 —88.048.428

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje) —9.321.095 0

c) Prebitek pritokov pri naloæbenju ali prebitek odtokov pri naloæbenju —84.351.079 —87.076.216

C. FinanËni tokovi pri financiranju

a) Pritoki pri financiranju 71.744.721 63.576.471

Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje) 67.127.220 60.150.476

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje) 4.617.500 3.425.995

b) Odtoki pri financiranju —22.466 —1.023

FinanËni odhodk, ki se nanπajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 0 —821

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje) —22.466 —201

c) Prebitek pritokov pri financiranju ali prebitek odtokov pri financiranju 71.722.255 63.575.449

». KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 248.252 5.018.463

x) FinanËni izid v obdobju —4.770.211 2.229.976

y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 5.018.463 2.788.487
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3.3.4. Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1.1. do 31.12.2004

v tisoË tolarjih I. II.

Vpoklicani  kapital Kapitalske rezerve

1.

Osnovni kapital

A. Stanje na dan 31.12.2003 51.000

B. Premiki v kapital

d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta 

d) Druga poveËanja sestavin kapitala — dokapitalizacija sredstev  DARS d.d. in pripojitev PVAC 1.1.2004 6.279.105

C. Premiki v kapitalu

a) Razporeditev Ëistega dobiËka (bilanËnega dobiËka leto 2003) 

za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupπËine

b) Razporeditev Ëistega dobiËka poslovnega leta 2004

po sklepu uprave in s soglasjem nadzornega sveta

D. Stanje na dan 31.12.2004 51.000 6.279.105

BILAN»NI DOBI»EK 2004

Stanje na dan 1.1.2004 51.000 6.279.105

3.3.5. Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1.1. do 31.12.2003

v tisoË tolarjih I.

Vpoklicani kapital

1.

Osnovni kapital

A. Stanje na dan 31.12.2002 51.000

B. Premiki v kapital

d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta 

C. Premiki v kapitalu

a) Razporeditev Ëistega dobiËka (bilanËnega dobiËka leto 2002) 

za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupπËine

b) Razporeditev Ëistega dobiËka poslovnega leta 2003

po sklepu uprave in s soglasjem nadzornega sveta

D. Stanje na dan 31.12.2003 51.000

BILAN»NI DOBI»EK 2003
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III. V. VI.

Rezerve iz dobiËka »isti poslovni Prevrednotolavni Skupaj 

izid posl. leta popravki kapitala kapital

1. 4. 1. 1.

Zakonske rezerve Druge rezerve iz dobiËka »isti dobiËek posl. leta Sploπni prevred. popravek kapitala

5.100 766.167 28.128 54.114 904.510

1.077.399 1.077.399

462.971 1.642 6.743.718

29.770 —29.770 0

538.699 —538.699 0

5.100 1.797.607 538.699 54.115 8.725.626

—538.699 1.077.399 538.700

5.100 1.229.138 29.770 54.115 7.648.227

III. V. VI. Skupaj kapital

Rezerve iz dobiËka »isti poslovni izid posl. leta Prevrednotolavni popravki kapitala

1. 4. 1. 1.

Zakonske rezerve Druge rezerve iz dobiËka »isti dobiËek posl. leta Sploπni prevred. popravek kapitala

3.733 719.169 18.870 54.115 846.887

57.623 57.623

18.870 —18.870 0

1.367 28.128 —29.495 0

5.100 766.167 28.128 54.115 904.510

—1.367 —28.128 57.623 28.128
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3.3.6.  Predlog uporabe bilanËnega dobiËka

Ugotovljeni bilanËni dobiËek leta 2004 sestoji iz naslednjih elementov (v tolarjih):

v tisoË tolarjih

»isti poslovni izid poslovnega leta 1.077.399

— oblikovanje drugih rezerv iz dobiËka po sklepu uprave in nadzornega sveta 538.699

BilanËni dobiËek na dan 31.12.2004 538.700

— razlika med bilanËnim dobiËkom in priznanim donosa kapitala po Koncesijski pogodbi 42.566

Preostanek bilanËnega dobiËka 496.134

Druæba je skladno z doloËbami Zakona o gospodarskih druæbah polovico Ëistega poslovnega

izida tekoËega leta razporedila v druge rezerve iz dobiËka, o razporeditvi druge polovice pa bo

odloËala skupπËina — Vlada Republike Slovenije kot edini delniËar DARS d.d.

Uprava in Nadzorni svet DARS d.d. predlagata skupπËini DARS d.d. naslednjo uporabo bilanËnega

dobiËka:

• razliko med bilanËnim dobiËkom in priznanim donosom kapitala po koncesijski pogodbi 

(za leto 2004 znaπa priznani donos kapitala 581.265 tisoË SIT) v viπini 42.566 tisoË SIT 

in preostanek bilanËnega dobiËka v viπini 496.134 tisoË SIT se razporedi po odloËitvi

skupπËine DARS d.d. v druge rezerve iz dobiËka.
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3.4. POJASNILA K RA»UNOVODSKIM IZKAZOM

3.4.1. Pojasnila k bilanci stanja DARS d.d. 

3.4.1.1. Bilanca stanja DARS d.d. na dan 31.12.20042

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

SREDSTVA 14.425.829 13.344.552

A. STALNA SREDSTVA 3.599.139 6.628.352

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 130.542 101.308

3. DolgoroËne premoæenjske pravice 130.542 101.308

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.467.818 6.526.720

1. ZemljiπËa in zgradbe 317.521 336.264

b) Zgradbe 317.521 336.264

3. Druge naprave in oprema 3.150.297 6.190.455

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 779 324

5. Druge dolgoroËne deleæi 746 231

6. Drugi dolgoroËni finanËne terjatve 34 93

B. GIBLJIVA SREDSTVA 10.823.033 6.712.250

I. Zaloge 297.011 331.447

1. Material 297.011 331.447

II. Poslovne terjatve 988.552 1.677.006

9  b) KratkoroËne poslovne terjatve 988.552 1.677.006

1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 819.004 1.597.623

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 169.548 79.383

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 9.320.764 4.054.745

4. KrakoroËne finanËne naloæbe do drugih 9.320.764 4.054.745

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 216.706 649.053

C. AKTIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 3.657 3.950

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 547.888 497.493

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 14.425.829 13.344.552

2 Skupaj sredstva in skupaj obveznosti do virov sredstev so na dan 31.12.2004 enake in znaπajo po
srednjem teËaju Banke Slovenije na dan 31.12.2004 (239,743 SIT za EUR) 60.172 tisoË EUR.

SLporociloDARS.qxd  11/19/05  3:55 PM  Page 79



80

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

A. KAPITAL 8.725.627 7.648.227

I. Vpoklicani kapital 51.000 51.000

1. Osnovni kapital 51.000 51.000

II. Kapitalske rezerve 6.279.105 6.279.105

III. Rezerve iz dobiËka 1.802.707 1.234.238

1. Zakonske rezerve 5.100 5.100

4. Druge rezerve iz dobiËka 1.797.607 1.229.138

V.  »isti poslovni izid poslovnega leta 538.700 29.770

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 54.115 54.115

1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 54.115 54.115

B. REZERVACIJE 94.282 9.578

3. Druge rezervacije 94.282 9.578

C. FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 2.277.275 2.016.029

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 2.277.275 2.016.029

3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 26.589 1.052

4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 865.046 1.218.290

8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 1.385.640 796.687

». PASIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 1.206.463 1.597.863

D. OBVEZNOSTI IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV V UPRAVLJANJU 2.122.182 2.072.853

ZA FINANCIRANJE SREDSTEV JAVNEGA PODJETJA

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 547.888 497.493
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3.4.1.2. Neopredmetena dolgoroËna sredstva

Kot neopredmetena dolgoroËna sredstva vodi druæba raËunalniπke programe. 

Preglednica stanja in sprememb neopredmetenih dolgoroËnih sredstev 

v tisoËih tolarjih Neopredmetena OS — Oprema trajno iz uporabe Skupaj

raËunalniπki programi

Nabavna vrednost

Stanje 31.12.2003 137.355 0 137.355

PoveËanja dokapitalizacija DARS d.d 1.1.2004 90.685 0 90.685

PoveËanja ob pripojitvi PVAC 1.1.2004 0 0 0

Premiki med postavkami —616 616 0

IzloËitve v letu 2004 —7.039 0 —7.039

Nabave v letu 2004 116.936 0 116.936

Stanje 31.12.2004 337.321 616 337.937

Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2003 93.436 0 93.436

PoveËanja dokapitalizacija DARS d.d. 1.1.2004 33.296 0 33.296

PoveËanja ob pripojitvi PVAC 1.1.2004 0 0 0

Premiki med postavkami —616 616 0

IzloËitve v letu 2004 —7.039 —7.039

Investicijsko vzdræevanje 0 0 0

Amortizacija v 2004 87.702 0 87.702

Stanje 31.12.2004 206.779 616 207.395

Sedanja vrednost

Stanje na dan 31.12.2003 43.919 0 43.919

Stanje na dan 1.1.2004 101.308 0 101.308

Stanje na dan 31.12.2004 130.542 0 130.542

Stanje na dan 31.12.2004 v 000 EUR 545 0 545

VeËje nabave neopredmetenih dolgoroËnih sredstev v letu 2004:

• implementacija MBS Navision v viπini 9.847 tisoË SIT,

• predvsem je druæba v letu 2004 vloæila sredstva v izboljπanje in posodobitev informacijskega

sistema: Microsoft Open Subscription 6.3 licenËna programska oprema v viπini 17.135 tisoË SIT, 

• implementacije modulov GIS DARS: klic v sili, optimalna pot, banka cestnih podatkov v viπini

22.575 tisoË SIT, 

• nabava raËunalniπkega sistema za gospodarjenje z voziπËi DTIMS kontrole porabe goriva v

viπini 12.671 tisoË SIT.

Neopredmetena dolgoroËna sredstva DARS d.d. na dan 31.12.2004 niso zastavljene kot jamstvo

za obveznosti.
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3.4.1.3. Opredmetena osnovna sredstva

Preglednica stanja in sprememb opredmetenih osnovnih sredstev.

v tisoËih tolarjih Zgradbe Oprema in drobni Oprema trajno

inventar druæbe iz uporabe Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31.12.2003 242.121 387.840 0 629.961

PoveËanja dokapitalizacija DARS d.d. 1.1.2004 111.685 12.523.032 13.007 12.647.724

PoveËanja ob pripojitvi PVAC 1.1.2004 52.299 103.916 0 156.215

Premiki med postavkami 0 —178.267 178.267 0

IzloËitve v letu 2004 0 —122.460 0 —122.460

Nabave v letu 2004 225 115.393 0 115.618

Stanje 31.12.2004 406.330 12.829.454 191.274 13.427.058

Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2003 25.134 335.265 0 360.399

PoveËanja dokapitalizacija DARS d.d.d 1.1.2004 24.028 6.391.724 10.257 6.426.009

PoveËanja ob pripojitvi PVAC 1.1.2004 20.679 100.093 0 120.772

Premiki med postavkami 0 —164.210 164.210 0

IzloËitve v letu 2004 0 —113.280 0 —113.280

Investicijsko vzdræevanej —980 —1.954 0 —2.934

Amortizacija v 2004 19.948 3.148.326 0 3.168.274

Stanje 31.12.2004 88.809 9.695.964 174.467 9.959.240

Sedanja vrednost

Stanje na dan 31.12.2003 216.987 52.575 0 269.562

Stanje na dan 1.1.2004 336.264 6.187.706 2.750 6.526.720

Stanje na dan 31.12.2004 317.521 3.133.490 16.807 3.467.818

Stanje na dan 31.12.2004 v 000 EUR 1.324 13.070 70 14.464

VeËje nabave opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2004:

• v poslovnih enotah smo zamenjali zastarelo raËunalniπko opremo in nabavili za izboljπanje

povezav med razliËnimi lokacijami nov streænik za elektronsko poπto z drugo potrebno

raËunalniπko opremo v viπini 65.814 tisoË SIT, 

• zamenjali smo fotokopirne stroje z novimi v viπini 9.356 tisoË SIT , 

• nabava ali obnovitev sredstev za potrebe upravljanja in vzdræevanja AC: repetitor na

Limbarski gori, mehanizacija in oprema delavnic: sneæna rolba, GPS sprejemniki, stroj za talno

oznaËevanje, kose, obrezovalniki, rezalec betona, delovni oder, tahometer, rezervoar,

pretoËne Ërpalke za gorivo, preπa univerzalna v viπini 12.195 tisoË SIT.

Opredmetena osnovna sredstva DARS d.d. na dan 31.12.2004 niso zastavljene kot jamstvo za

obveznosti.
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V skladu s 14. Ëlenom zakona o spremembah in dopolnitvah ZDARS se je druæbi s 1.1.2004

pripojilo javno podjetje PVAC. S pripojitvijo je osnovni kapital druæbe ostal nespremenjen,

bistveno pa se je poveËalo premoæenje druæbe, saj je na podlagi ZDARS Republika Slovenija

zagotovila druæbi dodatno stvarno premoæenje tako, da je prenesla druæbi v last premoæenje, 

ki sta ga imeli javni podjetji DARS in PVAC v posesti na podlagi upravljanja (dokapitalizacija).

Preneseno stvarno premoæenje predstavljajo:

• oprema in naprave, potrebni za opravljanje dejavnosti vzdræevanja avtocest;

• oprema in naprave, potrebne za opravljanje dejavnosti pobiranja cestnine;

• turistiËna in druga obvestilna signalizacija, oprema in naprave, potrebne za delovanje sistema

ABC in cestninskega sistema ter informacijskega sistema in sistema za obveπËanje.

Inventurne razlike nastale pri letnem popisu 2004:

Zaradi statusnih sprememb ter pripojitve PVAC smo morali s stvarnim popisom sredstev s

stanjem na dan 31.12.2004 uskladiti stanje sredstev na terenu. Vsa sredstva smo oznaËili z

novimi Ërtnimi kodami in ugotovili manjke v skupni knjiæni vrednosti 8.874 tisoË SIT, ki so nastali

zaradi v preteklosti neusklajenih evidenc. 

3.4.1.4. Zaloge

Med zalogami so evidentirane zaloge materiala, nadomestnih delov, drobnega inventarja in

embalaæe. Zaloge so se v primerjavi s stanjem na dan 1.1.2004 zmanjπale za 10 %. V strukturi

zalog predstavlja najveËji deleæ zaloga materiala. 

v tisoË tolarjih 31.12.2004 Deleæ v % 1.1.2004 Indeks

Material 199.468 67 249.187 80

Nadomestni deli 26.099 9 23.102 113

Drobni inventar in embalaæa 71.444 24 59.158 121

Skupaj: 297.011 100 331.447 90
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Pregled zalog po vrstah na dan 31.12.2004

v tisoË tolarjih 31.12.2004 Deleæ v %

Ostali mat. za vzdr. 62.156   21   

Mreæe,stebri,ograje 47.628   16   

ZaπËitna sredstva 37.623   13   

Cestninski listki, boni 34.805   12   

Signalizacija 28.130   9   

Posipni materiali 26.157   9   

Rezervni deli 26.099   9   

Gorivo, olja 25.288   9   

Æarnice 6.848   2   

Avtomobilske gume 2.277   1   

Skupaj: 297.011   100   

Pri letnem popisu zalog je druæba po popisu ugotovila primanjkljaje v skupni vrednosti 352 tisoË

SIT in viπke po popisu v skupni vrednosti 76 tisoË SIT.

Zaloge DARS d.d. na dan 31.12.2004 niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti. Knjigovodska

vrednost zalog ne presega nabavnih cen na dan 31.12.2004. Zaloge DARS d.d. predstavljajo

tekoËe zaloge. 

3.4.1.5. KratkoroËne poslovne terjatve 

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

KratkoroËne poslovne terjatve kupcev: 819.004 1.597.623

— terjatve za cestnino 665.825 518.673

— terjatve za povraËila za spremljajoËe dejavnosti ob AC 28.828 22.773

— kupci za zapore 114.597 92.120

— kratkoroËne terjatve do kupcev v tujini 3.847 704

— dvomljive terjatve do kupcev — 2.149

— popravek vrednosti kratkoroËnih terjatev —283 —19.551

— druge kratkoroËne terjatve 6.190 980.755

KratkoroËne poslovne terjatve do drugih: 169.548 79.383

— za dane predujme za obratna sredstva 663 773

— kratkoroËne terjatve povezane s finanËnimi prihodki 35.030 1.535

— terjatve za vstopni DDV 103.040 15.452

— druge kratkoroËne terjatve do dræavnih institucij 25.046 10.375

—ostale kratkoroËne terjatve 5.769 51.248

Skupaj kratkoroËne poslovne terjatve 988.552 1.677.006
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NajveËji del (67 %) kratkoroËnih poslovnih terjatev predstavljajo terjatve za cestnino, 10 %

terjatve za zapore na avtocestah, 12 % od vseh pa terjatve za vstopni DDV (DDV v prejetih

raËunih za vzdræevanje in upravljanje avtocest za mesec december).

KratkoroËne terjatve do dræavnih institucij prestavljajo terjatve za refundacije do Zavoda za

zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na predlog komisije za popis terjatev in obveznosti smo na dan 31.12.2004 odpisali neizterljive

terjatve do kupcev v viπini 36.125 tisoË SIT.

Terjatve DARS d.d. na dan 31.12.2004 niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti. KratkoroËne

poslovne terjatve DARS d.d. niso zavarovane in predstavljajo tekoËe terjatve druæbe.

3.4.1.6. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih

KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih se nanaπajo na:

• tolarski depoziti pri bankah v viπini 2.275.000 tisoË SIT s povpreËno roËnostjo 26 dni in

povpreËno ponderirano obrestno mero 3,65 %,

• zakladne menice Republike Slovenije v viπini 1.545.734 tisoË SIT s povpreËno roËnostjo 

28 dni in povpreËno ponderirano obrestno mero 3,55 %,

• potrdila o vlogi v viπini 5.500.000 tisoË SIT z obrestno mero 3,75 % od tega 2.500.000 tisoË

SIT z roËnostjo 182 dni in 3.000.000 tisoË SIT z roËnostjo 364 dni.

3.4.1.7. Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina

Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina znaπajo na dan 31.12.2004 216.706 tisoË SIT, od tega

je na tolarskem transakcijskem raËunu 26.700 tisoË SIT, na deviznem transakcijskem raËunu 

162.494 tisoË SIT, v blagajnah na cestninskih postajah 26.922 tisoË SIT in v blagajnah DARS d.d.

590 tisoË SIT.

3.4.1.8. ZunajbilanËna evidenca

V zunajbilanËni evidenci ima druæba v viπini 499.627 tisoË SIT evidentirana potencialna plaËila

nadomestil za uporabo stavbnih zemljiπË z zamudnimi obrestmi, plaËana obËinam. DARS d.d. ima

za neupraviËeno odvzeta denarna sredstva s transakcijskega raËuna sproæene toæbe do

posameznih obËin. Medtem so æe dospele nekatere odloËbe Ustavnega sodiπËa v prid druæbe.

48.261 tisoË SIT pa predstavljajo potencialna denarna sredstva oziroma terjatve iz naslova

vnovËenja prejetih garancij za dobro izvedbo del na podroËju upravljanja in vzdræevanja

avtocest.
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3.4.1.9. Kapital

Gibanje kapitala je razvidno iz Izkaza gibanja kapitala za obdobje od 1.1.2004 do 31.12.2004,

prikazanega v okviru pojasnil na strani 24, iz katerega so razvidni tudi razlogi za vsako

spremembo posameznih postavk kapitala. Kapital v celoti pripada premoæenju druæbe. 

Kapital odraæa lastniπko financiranje druæbe in je z vidika podjetja njegova obveznost do

lastnikov. Opredeljen je ne samo z zneski, ki so jih lastniki vloæili v podjetje, temveË tudi z zneski,

ki so nastali pri poslovanju podjetja.

Osnovni kapital druæbe DARS d.d. je opredeljen v statutu podjetja ter pomeni vloæek Republike

Slovenije kot edinega druæbenika. Osnovni kapital druæbe je 51.000 tisoË SIT in je razdeljen na

5.100 navadnih delnic. Nominalna vrednost posamezne delnice je 10.000,00 SIT. Knjigovodska

vrednost delnice na dan 31.12.2004 znaπa 1.711 tisoË SIT. IzraËunana je kot koliËnik med

celotno vrednostjo kapitala in πtevilom delnic.

V skladu s 14. Ëlenom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o druæbi za avtoceste v

Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: ZDARS—A, Ur. l. RS, πt. 126/2003) se je druæbi s 1.1.2004

pripojilo javno podjetje Podjetje za vzdræevanje avtocest, d.o.o. (v nadaljevanju: PVAC). V

sodnem registru Okroænega sodiπËa v Celju je bila pripojitev vpisana dne 13.1.2004. 

S pripojitvijo je osnovni kapital druæbe ostal nespremenjen, bistveno pa se je poveËalo

premoæenje druæbe, saj je na podlagi ZDARS Republika Slovenija zagotovila druæbi dodatno

stvarno premoæenje tako, da je prenesla druæbi v last premoæenje, ki sta ga imeli javni podjetji

DARS in PVAC v posesti na podlagi upravljanja. Na tej podlagi se je poveËal lastni kapital druæbe

in knjigovodska vrednost delnic. Preneseno stvarno premoæenje predstavljajo:

• oprema in naprave, potrebni za opravljanje dejavnosti vzdræevanja avtocest;

• oprema in naprave, potrebne za opravljanje dejavnosti pobiranja cestnine;

• turistiËna in druga obvestilna signalizacija, oprema in naprave, potrebne za delovanje sistema

ABC in cestninskega sistema ter informacijskega sistema in sistema za obveπËanje.

Prenos stvarnega premoæenja iz prejπnjega odstavka se je opravil na podlagi sklepa vlade

Republike Slovenije. Druæba je izkazala zneske kot kapitalske rezerve. 

Stanje postavk kapitala na dan 31.12.2003 in 1.1.2004 se torej razlikuje za znesek prenosa

dodatnega stvarnega premoæenja v last druæbe DARS d.d. v viπini 6.743.718 tisoË SIT.

»isti poslovni izid v poslovnem letu zanaπa 1.077.399 tisoË SIT. »e bi upoπtevali sploπno

prevrednotenje kapitala za ohranjanje kupne moËi kapitala v evrih (kumulativna rast teËaja evra 

v letu 2004 je znaπala 1,28 %), bi Ëisti dobiËek poslovnega leta znaπal 979.501 tisoË SIT (brez

upoπtevanja vpliva na obraËun davka od dobiËka); Ëe pa bi upoπtevali sploπno prevrednotenje

kapitala s 3,2 % rastjo cen æivljenjskih potrebπËin v letu 2004, bi imela druæba Ëisti dobiËek v

viπini 832.655 tisoË SIT (brez upoπtevanja vpliva na obraËun davka od dobiËka).

Polovico Ëistega poslovnega izida ustvarjenega v letu 2004 v viπini 538.699 tisoË SIT, je druæba

na podlagi sklepa uprave ob soglasju nadzornega sveta razporedila v druge rezerve iz dobiËka.

Uprava druæbe in nadzorni svet bosta skupπËini predlagala, da se bilanËni dobiËek v viπini
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538.700 tisoË SIT razporedi na naslednji naËin: razliko med bilanËnim dobiËkom in priznanim

donosom kapitala po koncesijski pogodbi (za leto 2004 znaπa priznani donos kapitala 

581.265 tisoË SIT) v viπini 42.566 tisoË SIT in preostanek bilanËnega dobiËka v viπini 

496.134 tisoË SIT se razporedi po odloËitvi skupπËine DARS d.d. v druge rezerve iz dobiËka.

Ustanovne delnice dajejo polno pravico do udeleæbe pri upravljanju druæbe, pravico do dela

dobiËka (dividende) ter pravico do ustreznega dela preostalega premoæenja ob likvidaciji ali

steËaju druæbe. Naslednje emisije delnic so lahko na podlagi sklepa skupπËine o njihovi izdaji

izdane na prinosnika ali na ime, lahko so redne ali prednostne. Pri spremembi kapitala se deleæ

glasov, ki jih ima ustanovitelj v skupπËini druæbe, ne sme zniæati pod 51 %.

3.4.1.10. DolgoroËne rezervacije

DolgoroËne rezervacije so oblikovane za:

a) pokrivanje amortizacije poËitniπkih objektov v viπini 12.245 tisoË SIT. V letu 2004 je podjetje

dodatno oblikovalo dolgoroËne rezervacije iz sredstev napitnin v viπini nabavne vrednosti

osnovnih sredstev za poËitniπke objekte v viπini 3.407 tisoË SIT in bodo sluæile za pokrivanje

amortizacije poËitniπkih objektov z opremo v celotni æivljenjski dobi. V letu 2004 smo

zmanjπali zgoraj navedene rezervacije za stroπke amortizacije v viπini 741 tisoË SIT. 

b) Poravnavo potencialne obveznosti iz naslova prodanih elektronskih tablic za vraËilo kupnine

kupcem ob morebitnem vraËilu elektronskih tablic v viπini 82.038 tisoË SIT (kupci

elektronskih tablic imajo sedem let moænost vrnitve elektronske tablice).

3.4.1.11. KratkoroËne poslovne obveznosti 

v tisoË tolarjih 31.12.2004

KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev 865.046

— KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev v dræavi 858.763

— KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev v tujini 4.004

— KratkoroËne obveznosti za nezaraËunano blago in storitve 2.279

KratkoroËne obveznosti do delavcev 350.615

KratkoroËne obveznosti do dræave 1.001.560

— obveznosti za davek od dobiËka 353.489

— obveznosti za obraËunani DDV 500.345

— obveznosti za davke in prispevke izplaËevalca 72.367

— obveznosti po odloËbi DURS 75.359

KratkoroËne obveznosti do drugih 33.465

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi zadræanih sredstev 26.589

Skupaj: 2.277.275

Obveznosti druæbe do dobaviteljev se nanaπajo na tekoËe obveznosti iz poslovanja za dejavnost

upravljanja in vzdræevanja avtocest.
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Obveznosti druæbe do delavcev predstavlja obraËunane decembrske plaËe ter nadomestila plaË

in povraËila stroπkov v zvezi z delom zaposlenim v druæbi, izplaËane v januarju.

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi zadræanih sredstev se nanaπajo na zadræana

sredstva pri izstavljenih situacijah za vzdræevanje cest. 

3.4.1.12. Pasivne Ëasovne razmejitve

v tisoË tolarjih 31.12.2004

Vnaprej vraËunani stroπki 768.378

KratkoroËne odloæeni prihodki 438.085

Skupaj: 1.206.463

Med obveznostmi druæbe se nahajajo vnaprej vraËunani stroπki oziroma odhodki, ki se nanaπajo na: 

• vkalkulirano delovno uspeπnost na podlagi pogodb o zaposlitvi in pripojitvenega dogovora po

zakljuËnem raËunu 2004 v znesku 203.000 tisoË SIT,

• vnaprej vraËunane stroπke soli v viπini 100.000 tisoË SIT — v letu 2004 ni bilo sklenjene

pogodbe za nabavo soli zaradi zahtevanih revizij javnega razpisa. Ker pa je soljenje nujno

zaradi varnosti v prometu si je DARS d.d. izposodil sol pri dobaviteljih. Poraba izposojene soli

ni bila knjiæena med stroπke, ker je bila nabava soli opravljena v letu 2005. Zato je DARS d.d.

vnaprej vraËunal stroπke soli za leto 2004 v viπini porabljene izposojene soli.

• Vnaprej vraËunane stroπke za potencialne obveznosti iz delovnih sporov, katerim uprava

nasprotuje v viπini 17.618,

• vnaprej vraËunane stroπke za nadure zaposlenih, ki so bile opravljene v letu 2004 pri prehodu

na nov informacijski sistem in letnem popisu sredstev in obveznosti v viπini 19.019 tisoË SIT,

• vnaprej vraËunane stroπke reorganizacije druæbe DARS d.d. v viπini 19.736 tisoË SIT,

• vnaprej vraËunane stroπke nadzornega inæenirja za dela, ki so bila opravljena v letu 2004 in

bodo zaraËunana DARS d.d. v letu 2005 v viπini 222.910 tisoË SIT,

• vnaprej vraËunane stroπke za informatizacijo poslovanja za dela, ki so bila opravljena v letu

2004 in bodo zaraËunana DARS d.d. v letu 2005 v viπini 96.197 tisoË SIT ,

• vnaprej vraËunane stroπke za potencialne obveznosti, ki izhajajo iz sklenitve nove podjetniπke

kolektivne pogodbe v viπini 88.655 tisoË SIT.

Obseg kratkoroËno odloæenih prihodkov v viπini 438.085 tisoË SIT predstavlja razmejitev priliva

cestnine oz. naloæenega dobroimetja od potencialnih prihodkov, ki bodo nastali πele pri fiziËnih

prehodih oz. vnovËitvi dobroimetja. — neporabljeno dobroimetje.

3.4.1.13. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev druæbe

V bilanci premoæenja druæbe se pojavljajo obveznosti do dræave iz naslova uporabe sredstev 

v upravljanju za financiranje sredstev druæbe. V isti viπini je v bilanci dræavnega premoæenja

izkazana terjatev dræave do druæbe. Obveznost druæbe do dræave je na dan 31.12.2004 znaπala

2.122.182 tisoË SIT. 
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3.4.2. Pojasnila k bilanci stanja lastnine Republike Slovenije v upravljanju DARS d.d. 

3.4.2.1. Bilanca stanja lastnina Republike Slovenije v upravljanju DARS d.d. na dan 31.12.20043

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

SREDSTVA 938.880.725 860.800.939

A. STALNA SREDSTVA 932.309.184 857.174.368

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 0 8

3.DolgoroËne premoæenjske pravice 0 8

II. Opredmetena osnovna sredstva 932.309.184 856.281.487

1. ZemljiπËa in zgradbe 823.678.082 710.070.360

a) ZemljiπËa 177.973 177.973

b) Zgradbe 823.500.109 709.892.386

3. Druge naprave in oprema 1.363.200 90.950

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 107.267.902 146.120.177

b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 107.267.902 146.120.177

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 0 892.873

6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve 0 892.873

B. GIBLJIVA SREDSTVA 4.449.359 1.553.718

II. Poslovne terjatve 4.402.171 1.223.740

b) KratkoroËne poslovne terjatve 4.402.171 1.223.740

1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 630.596 1.223.704

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 3.771.575 36

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 15.642 301.353

4. KrakoroËne finanËne naloæbe do drugih 15.642 301.353

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 31.546 28.625

». TERJATVE IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV V UPRAVLJANJU

ZA FINANCIRANJE SREDSTEV V LASTI JAVNEGA PODJETJA 2.122.182 2.072.853

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 80.284.354 96.620.928

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 938.880.725 860.800.939

B. REZERVACIJE 294.214 401.384

3. Druge rezervacije 294.214 401.384

C. FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 938.586.418 860.399.473

a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 916.251.952 842.582.408

1. DolgoroËna banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju 282.865.782 229.168.562

2. DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic 13.430.000 0

3. DolgoroËne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od dræave 615.146.449 608.628.205

4. DolgoroËne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od obËine 4.519.688 4.496.524

5. DolgoroËne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od drugih 290.033 289.117

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 22.334.466 17.817.064

2. KratkoroËna banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju 10.367.319 5.749.818

3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.174.542 1.024.391

4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 8.997.892 9.938.860

8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 1.794.713 1.103.995

». PASIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 93 83

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 80.284.354 96.620.928

3 Skupaj sredstva in skupaj obveznosti do virov sredstev so na dan 31.12.2004 enake in znaπajo po
srednjem teËaju Banke Slovenije na dan 31.12.2004 (239,743 SIT za EUR) 3.916.197 tisoË EUR.
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3.4.2.2. Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v upravljanju

Preglednica stanja in sprememb opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev lastnine 

Republike Slovenije v upravljanju DARS d.d.

v tisoË tolarjih ZemljiπËa Avtoceste Zgradbe

(zg.,sp. ustroj, objekti)

Nabavna vrednost

Stanje 31.12.2003 177.973 784.791.585 9.112.404

PoveËanja ob pripojitvi PVAC 1.1.2004 — 46.369 1.431.499

Zmanjπanja — dokapitalizacija DARS d.d. 1.1.2004 — —3.497.555 —58.310

Popravki otvoritvenega stanja — —

Neposredno poveËanja — investicije — — —

prenos naloæb — 117.522 5.047

prenos z investicij v teku — 115.892.099 1.454.626

Prenosi na druge uporabnike — —25.277 —

premiki med postavkami — — —

Stanje 31.12.2004 177.973 897.324.743 11.945.267

Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2003 — 161.848.510 1.501.430

PoveËanja ob pripojitvi PVAC 1.1.2004 6.164 593.378

Zmanjπanja — dokapitalizacija DARS d.d. 1.1.2004 —1.085.651 -12.574

Odpisi v letu 2004 — 22.748.515 693.713

Prenos naloæb —954.197 —

Investicijsko vzdræevanje — —2.283.040 —

Prenosi na druge uporabnike —1.622 —

Premiki med postavkami — — —

Stanje 31.12.2004 180.278.679 2.775.948

Sedanja vrednost

Stanje na dan 31.12.2003 177.973 622.943.076 7.610.974

Stanje na dan 1.1.2004 177.973 620.571.376 8.403.360

Stanje na dan 31.12.2004 177.973 717.046.064 9.169.319

Stanje na dan 31.12.2004 v EUR4 742 2.990.895 38.246

4 Za preraËun je uporabljen srednji teËaj Banke Slovenije na dan 31.12.2004 — 239,7430 SIT za EUR.
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Drugi uporabniki Avtoceste Druga oprema Opredmetena osnovna Neopredmetena Skupaj

v gradnji na AC sredstva trajno zunaj uporabe dolgoroËna sredstva

80.917.651 146.114.181 18.561 — — 1.021.132.355

— 5.996 238.798 229.182 84 1.951.928

— — —18.561 — — —3.574.426

— 5 44.253 — — 44.257

— 96.838.924 1.345.073 — — 98.183.997

— — —1.076.766 — — —954.197

16.367.075 —135.691.204 1.042.564 — — —934.839

— — — — — —25.277

— — —121.030 121.113 —84 0

97.284.726 107.267.902 1.472.892 350.295 0 1.115.823.798

— — 15.584 — — 163.365.524

— 152.719 224.310 75 976.647

— — —15.584 — —1.113.809

— — 82.882 — 23.525.111

— —954.197

— — 0 — —2.283.040

— —1.622

— — —113.575 113.650 —75 0

— 122.027 337.961 0 183.514.614

80.917.651 146.114.181 2.977 — — 857.766.832

80.917.651 146.120.177 86.078 4.872 8 856.281.495

97.284.726 107.267.902 1.350.865 12.335 0 932.309.184

405.788 447.429 5.635 51 0 3.888.786
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Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 1.1.2004 se razlikuje od stanja na dan

31.12.2003 za prenos sredstev na podjetje DARS d.d. (dokapitalizacija sredstev DARS d.d. 

v skladu z zakonom o DARS) in za poveËanje sredstev v upravljanju ob pripojitvi Podjetja za

vzdræevanje avtocest d.o.o.

3.4.2.3. KratkoroËne poslovne terjatve 

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 630.596 1.223.704

KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 3.771.575 36

— za obresti na avista sredstva 0 23

— obresti od depozitov 0 13

— terjatve za vstopni DDV 3.771.575 0

Skupaj kratkoroËne poslovne terjatve: 4.402.171 1.223.740

KratkoroËne poslovne terjatve so se v primerjavi s preteklim letom poveËale zaradi

preoblikovanja podjetja v navadno delniπko druæbo in poslediËno vstopa v sistem davka na

dodano vrednost. 

Pregled kratkoroËnih poslovnih terjatev do kupcev: 

Firma v tisoË tolarjih

MOL 426.699

OdloËba o vraËilu odπkodnine zaradi spremembe namembnosti 119.792

OdloËba o vraËilu odπkodnine zaradi spremembe namembnosti 51.339

Alea Group Æalec 3.346

Verdel — terjatev od prodaje lesne mase z avtocestne trase 24.040

SCT, zahtevek za povrnitev odπkodnine 5.379

Skupaj: 630.596

Za kratkoroËne poslovne terjatve lastnine Republike Slovenije v upravljanju DARS d.d. ni

oblikovnih nobenih popravkov vrednosti.

Terjatev do Mestne obËine Ljubljana je bila v celoti poplaËana v letu 2005, medtem ko pa je

terjatev na podlagi OdloËbe o vraËilu odπkodnine zaradi spremembe namembnosti do Mestne

obËine Murska sobota in proraËuna Republike Slovenije na podlagi pravnomoËne odloËbe

Upravnega sodiπËa v letu 2005 odpisana in bo poveËala stroπek gradnje avtocest.
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3.4.2.4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

kratkoroËni tolarski depozit pri Banki Celje 15.642 14.975

kratkoroËni tolarski depozit pri Abanki — 50.000

naloæba v devizne certifikate pri Abanki — 236.378

Skupaj KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih: 15.642 301.353

KratkoroËni tolarski depozit se nanaπa na sredstva rezervirana za odπkodnine na podlagi

razlastitev. Depozit je bil obrestovan po 5 % letni obrestni meri.

3.4.2.5. Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina 

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

Tolarski transkacijski raËuni 23.184 3.395

IzloËena sredstva — poπtne nakaznice 1.515 37

Devizni transkacijski raËuni 6.848 25.192

Skupaj denarna sredstva: 31.546,17 28.625

Denarna sredstva za investicije so zaËasno neangaæirana namenska sredstva, ki se vodijo na

posebnem transakcijskem raËunu. IzloËena sredstva za poπtne nakaznice so sredstva, ki jih

upraviËenci πe niso dvignili na poπti. Sredstva na deviznih transakcijskih raËunih so predvsem

neporabljena sredstva od Ërpanja investicijskih kreditov. 

3.4.2.6. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev v lasti druæbe 

V bilanci dræavnega premoæenja se pojavljajo terjatve dræave (sredstev v upravljanju) do druæbe

iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev v lasti druæbe. V isti viπini je v

bilanci premoæenja druæbe izkazana obveznost druæbe do dræave iz naslova uporabe sredstev v

upravljanju za financiranje sredstev druæbe. Terjatev dræave do druæbe je na 31.12.2004 znaπala

2.122.182 tisoË SIT. 

V skupni bilanci stanja se medsebojna razmerja ne prikazujejo, ker se medsebojno pobotajo.
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3.4.2.7. ZunajbilanËna evidenca

V zunajbilanËni evidenci v podbilanci sredstev v upravljanju so evidentirana:

• potencialna denarna sredstva oziroma terjatve iz naslova vnovËenja prejetih garancij za

dobro izvedbo del oziroma garancij za odpravo napak v garancijski dobi ter drugih vrednotnic

od izvajalcev del. Na dan 31.12.2004 so potencialna sredstva iz tega naslova znaπala 

79.078.492 tisoË SIT.

• in potencialne obveznosti iz naslova toæbenih zahtevkov v viπini 1.205.862 tisoË SIT.

3.4.2.8. DolgoroËne rezervacije

Pod postavko dolgoroËne rezervacije vodi druæba obveznosti iz naslova prodanih elektronskih tablic 

do 31.12.2003. Oblikovane so v viπini sofinanciranja elektronskih tablic s strani uporabnikov do polne

nabavne cene in se nanaπajo na obveznosti za vraËilo kupnine ob morebitnem vraËilu elektronskih

tablic. Popravljene so za 14,29 % letno amortizacijo, ki je v preteklih letih predstavlja vir za nakup

novih elektronskih tablic in je prikazana med obveznostmi iz dela cestnin za naloæbe v osnovna

sredstva v letu 2004 pa predstavlja vir za gradnjo avtocest. Na dan 31.12.2004 znaπajo 

294.214 tisoË SIT in so za 27 % manjπe kot na dan 31.12.2003.

3.4.2.9. DolgoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih

sredstev v upravljanju

Podjetje DARS d.d. v svojem imenu in za raËun dræave, v skladu z ZDARS in pogodbo o izvajanju

naroËila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim

inæeniringom, najame posojila z namenom financiranja izgradnje in obnavljanja avtocest.

Obveznosti iz najetih posojil so zavarovane s poroπtvom Republike Slovenije ter po vsebini

predstavljajo obveznost dræave.

Obrestne mere in naËini obraËuna obresti za najeta posojila so pogodbeno doloËene ter

predstavljajo poslovno skrivnost.

DolgoroËne finanËne obveznosti se v celoti nanaπajo na gradnjo avtocest.

v tisoË tolarjih 31.12.2004 struktura 1.1.2004 2004/2003

DolgoroËno dobljena posojila pri domaËih bankah 106.080.846 40 79.449.584 150

DolgoroËno dobljena posojila pri tujih bankah 171.155.736 58 145.809.476 117

DolgoroËno dobljena posojila pri tujih podjetjih 5.629.200 2 3.909.502 144

Skupaj: 282.865.782 100 229.168.562 123
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Najeta posojila DARS so zavarovana s poroπtvom Republike Slovenije, na podlagi sklenjenih

pogodb med RS in posojilodajalci.

Stanje dolgoroËnega dela glavnice iz banËnih posojil po posameznih posojilodajalcih:

Posojilodajalec 31.12.2004 v tisoË SIT Prevrednotenje

Konzorcij bank 96.492.253 —

Hypo Alpe Adria Bank 5.991.479 valutna klavzula

Hypo Alpe Adria Bank 3.597.114 —

Evropska banka za obnovo in razvoj 1.869.095 USD

Evropska investicijska banka 126.154.844 EUR

Kreditanstalt für Wiederaufbau 43.131.796 EUR

Avtovie Venete S.p.A. 5.629.200 EUR

Skupaj: 282.865.782

a) Posojila Konzorcija bank

DARS je pri domaËih bankah (BanËni konzorcij za sofinanciranje izgradnje avtocest v RS) v

obdobju 1996 in 2004 najel 7 posojil. V letu 2004 je DARS izvedel refinanciranje prvih πestih

posojil pri Konzorciju bank, s katerim je spremenil obrestno mero in dinamiko odplaËil.

DolgoroËne obveznosti do Konzorcija bank ter roki odplaËil posojil:

Vrsta Obdobje odplaËila v tisoË tolarjih

I od 2002 do 2016 28.700.430

II od 2004 do 2019 10.614.957

III od 2007 do 2019 16.797.365

IV od 2008 do 2020 8.253.592

V od 2007 do 2020 9.513.966

VI od 2009 do 2021 7.898.547

VII od 2012 do 2024 14.713.395

Skupaj: 96.492.253
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b) Posojila Hypo Alpe Adria Bank

V letih 2003 in 2004 je DARS najel dve posojili pri Hypo Alpe Adria Bank, ki sta bili v celoti

Ërpani v letu 2004. 

DolgoroËne obveznosti do Hypo Alpe Adria Bank ter roki odplaËil posojil:

Vrsta Obdobje odplaËila v tisoË tolarjih

I od 2011 do 2023 5.991.479

II od 2012 do 2024 3.597.114

Skupaj: 9.588.593

c) Posojilo Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD)

Posojilo Evropske banke za obnovo in razvoj je bilo v letu 2004 odplaËano v znesku 

2.651.308,44 USD, konËna zapadlost posojila je leta 2009.

d) Posojila Evropske investicijske banke (EIB)

Posojila Evropske investicijske banke so bila v letu 2004 odplaËana v znesku 20.493.999,97

EUR ter poveËana za nova Ërpanja v viπini 143.050.202,30 EUR. KonËne zapadlosti posojil so

med leti 2014 in 2027.

DolgoroËne obveznosti do Evropske investicijske banke ter roki odplaËil posojil:

Vrsta Obdobje odplaËila v tisoË tolarjih v EUR

A, B, C od 2000 do 2014, 2015, 2016 14.423.706 60.163.200,12

II od 2003 do 2018 25.972.158 108.333.333,35

III od 2004 do 2019 37.759.522 157.499.999,99

IV od 2005 do 2019 35.801.621 149.333.333,30

V od 2007 do 2027 12.197.836 50.878.800,00

Skupaj: 126.154.844 526.208.666,76
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f) Posojila Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Stanje posojil Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) se v letu 2004 iz naslova Ërpanj oziroma

odplaËil ni spremenilo.

DolgoroËne obveznosti do Kreditanstalt für Wiederaufbau ter roki odplaËil posojil:

Vrsta Obdobje odplaËil kreditov v tisoË tolarjih v EUR

I od 2005 do 2014 10.766.491 44.908.470,23

II od 2006 do 2017 20.378.155 85.000.000,00

III od 2009 do 2020 11.987.150 50.000.000,00

Skupaj: 43.131.796 179.908.470,23

g) Posojilo Autovie Venete (AVV)

Posojilo DARS pri Autovie Venete je pridobljeno na podlagi memoranduma o soglasju med Vlado

Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za

povezavo s slovenskega avtocestnega omreæjem z italijanskim.

Obveznosti iz posojila Autovie Venete so se v letu 2004 poveËale za nova Ërpanja v viπini

6.962.772,52 EUR. Prvi obrok vraËila glavnice zapade v plaËilo dve leti po zaËetku odprtja

avtocestnega odseka Vipava — Razdrto.

3.4.2.10. DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic

Obveznice DARS 1. emisije (DRS1)

DARS je v letu 2004 izdal obveznice 1. emisije z oznako DRS1, v skupni nominalni vrednosti

13.430.000 tisoË SIT. Glavnica v celoti zapade v letu 2024. Z obveznicami se trguje na prostem

trgu Ljubljanske borze.

Podjetje DARS d.d. v svojem imenu in za raËun dræave, v skladu z ZDARS in pogodbo o izvajanju

naroËila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim

inæeniringom, izda obveznice z namenom financiranja izgradnje in obnavljanja avtocest.

Obveznosti iz izdanih obveznic so zavarovane s poroπtvom Republike Slovenije ter po vsebini

predstavljajo obveznost dræave.
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3.4.2.11. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od dræave

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004 Indeks

1. Dolg. obv. iz prenesenih avtocest v upravljanje 252.768.309 280.231.709 90

2. Dolg. vir iz zbranih namenskih sredstev za gradnjo avtocest 283.897.323 260.397.323 109

3. Dolg. vir iz dela cestnin za gradnjo avtocest 25.558.861 25.558.861 100

4. Dolg. vir iz dela cestnin za investicijsko vzdræevanje 14.678.955 14.678.955 100

5. Dolg. vir iz dela cestnin za naloæbe v osnovna sredstva 5.751.195 5.751.195 100

6. Dolg. vir iz dela cestnin za plaËilo obresti od prejetih posojil 0 4.998.200 0

7. Dolg. vir iz dela cestnin za odplaËilo glavnice 15.225.809 15.225.809 100

8. Dolg. vir iz prejetih obresti od danih depozitov in prejetih 

a vista obresti za sredstva na izloËenem raËunu 704.546 614.292 115

9. Dolg. vir iz prejetih sredstev iz naslova povraËil zavarovalnic 

za povzroËeno πkodo na avtocestah 196.581 196.581 100

10. Dolg. viri iz prejetih sredstev iz naslova Koncesijske pogodbe 15.232.780 — —

11. DolgoroËni viri iz vplaËanega preseæka pri izdaji obveznic 195.435 — —

12. Dolg. obv. za sredstva dobljena v upravljanje iz pripojitve PVAC 936.656 975.281 96

Skupaj: 615.146.449 608.628.205 101

DolgoroËne obveznosti iz prenesenih avtocest v upravljanje so sestavljene iz prevrednotenih

izvirnih vrednosti avtocest prenesenih v upravljanje na druæbo ob njeni ustanovitvi, zmanjπane

za prevrednotene kumulativne popravke vrednosti (amortizacijo) aktiviranih avtocest in

poveËane za uËinke revalorizacije s koeficientom rasti cen æivljenjskih potrebπËin (v letih 1994

do 2001). Spremembe v letu 2004 se nanaπajo na:

• prenos sredstev na DARS d.d. (dokapitalizacija) v viπini 2.460.617 tisoË SIT, 

• zmanjπanje za obraËunano amortizacijo sredstev v upravljanju v viπini 23.442.228 tisoË SIT, 

• na prenos sredstev na druge upravljavce v viπini 23.655 tisoË SIT, 

• na uËinek prevrednotenje prejetih dolgoroËnih tujih in domaËih posojil, deviznih sredstev na

transakcijskih raËunih ter naloæb v tuji valuti (4.104.686 tisoË SIT) in

• na odpravo rezervacij za prodane elektronske tablice (107.169 tisoË SIT).

Obveznosti iz zbranih namenskih sredstev za gradnjo avtocest so se v letu 2004 poveËale za

23.500 tisoË SIT.

DolgoroËni viri iz prejetih sredstev iz naslova Koncesijske pogodbe so bili v letu 2004 oblikovani 

v viπini 17.254.258 tisoË SIT in zmanjπani za odplaËila obresti od prejetih posojil v viπini 

2.021.477 tisoË SIT. OdplaËila obresti od prejetih posojil v viπini 4.998.200 tisoË SIT pa so

zmanjπevala v preteklih letih oblikovan vir iz naslova cestnine za poplaËilo obresti iz najetih

posojil.
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DolgoroËni viri iz vplaËanega preseæka pri izdaji obveznic je nastal pri emisiji obveznic DRS 1 in

predstavlja preseæek vplaËanega zneska nad nominalnim zneskom. 

3.4.2.12. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od obËine

DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od obËine so oblikovane v

viπini sofinanciranja gradnje avtocest s strani lokalnih skupnosti in javnih podjetij za izgradnjo

komunalnih vodov.

PoveËanje v letu 2004 se nanaπajo valorizacijo in zamudne obresti terjatve za sofinancerski

prispevek Mestne obËine Ljubljana v viπini 23.163 tisoË SIT.

3.4.2.13. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od drugih

Obveznosti iz drugih naslovov oblikovane v preteklih letih se nanaπajo na prodano lesno maso in

zemljiπËa, poveËanja v letu 2004 pa na zaraËunano sluænost na zemljiπËih in na odprodajo

osnovnih sredstev v upravljanju.

3.4.2.14. KratkoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo  opredmetenih osnovnih

sredstev v upravljanju

KratkoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev

v upravljanju predstavljajo del glavnice dolgoroËnih posojil, ki zapadejo v plaËilo v letu 2005.

31.12.2004 v tisoË SIT 31.12.2004 (v tuji valuti v tisoË) 1.1.2004 v tisoË SIT

Evropska banka za obnovo in razvoj 467.274 2.651 USD 502.071

Evropska investicijska banka I 1.437.020 5.994 EUR 1.418.722

Evropska investicijska banka II 2.077.773 8.667 EUR 2.051.316

Evropska investicijska banka III 2.797.002 11.667 EUR 735.436

Evropska investicijska banka IV 2.557.259 — —

Kreditanstalt für Wiederaufbau I 633.323 — —

Konzorcij bank I 289.903 — 500.212

Konzorcij bank II 107.766 — 542.062

Skupaj: 10.367.319 — 5.749.818
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3.4.2.15. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi zadræanih sredstev

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi na podlagi predujmov se izkazujejo

zadræana sredstva (varπËine) kot garancija za dobro izvedbo del in odpravo napak v

garancijski dobi, v kolikor izvajalci ne predloæijo ustreznih banËnih garancij, ali drugih

finanËnih zavarovanj za dobro izvedbo del oziroma za odpravo napak v garancijski

dobi. Zadræana sredstva po sklenjenih pogodbah z izvajalci pripadajo graditeljem in se

nakaæejo, ko graditelji izpolnijo pogodbeno obveznost in dostavijo investitorju zahtevano

dokumentacijo. 

Na dan 31.12.2004 obveznosti na podlagi zadræanih sredstev znaπajo 1.174.542 tisoË SIT

in so za 15 % viπje kot konec preteklega leta kar je posledica poveËane gradnje avtocest.

3.4.2.16. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004 Indeks

KratkoroËne obveznosti do domaËih dobaviteljev 8.409.012 9.571.223 88

KratkoroËne obveznosti do tujih dobaviteljev 463.702 120 —

KratkoroËne obveznosti iz naslova odπkodnin 125.178 367.517 34

Skupaj: 8.997.892 9.938.860 91

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev se nanaπajo na πe neplaËane nezapadle

gradbene situacije za izvedena in obraËunana dela pri gradnji avtocest domaËim in tujim

dobaviteljem ter na obveznosti iz naslova odπkodnin pri pridobivanju zemljiπË.

Pregled obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2004

v tisoË tolarjih 31.12.2004 Deleæ v %

SCT d.d. 3.802.603 42

PRIMORJE d.d. 1.354.588 15

SGP Kranj d.d. 514.641 6

IMPRESA GRASSETTO S.P.A. 463.582 5

PREVENT GRADNJE NGR d.d. 397.928 4

Ostali dobavitelji 2.464.550 27

Skupaj: 8.997.892 100
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3.4.2.17. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih

KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih predstavljajo nateËene obresti na dan 

31.12.2004 za banËna posojila in obveznice, najeta oziroma izdana za nabavo opredmetenih

osnovnih sredstev. 

v tisoË tolarjih 31.12.2004 1.1.2004

Obresti od dolgoroËnih posojil 1.502.776 1.103.995

Obresti od obveznic — DRS I 291.937 —

Skupaj: 1.794.713 1.103.995
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3.4.3. Dodatna razkritja postavk v poslovnem izidu DARS d.d.

3.4.3.1. Izkaz poslovnega izida druæbe Dars d.d. za obdobje od 1.1. do 31.12.20045

v tisoË tolarjih leto 2004 leto 2003

»isti prihodki od prodaje 34.585.025 9.688.556

Prihodki od cestnin 27.843.154 9.090.518

Prihodki od zakupnin 469.804 419.936

Prihodki od zapor in prekomernih obremenitev 230.871 178.102

Prihodki od sluænosti 1.905 —

Prihodki po agentski pogodbi 5.555.580 —

Drugi prihodki od prodaje 483.711 —

Drugi poslovni prihodki 187.505 2.606

Stroπki blaga, materiala in storitev —24.847.000 —8.801.391

a) Stroπki materiala —1.493.172 —47.268

b) Stroπki storitev —6.099.570 —8.754.122

c) Dajatev po koncesijski pogodbi —17.254.258 —

Stroπki dela —5.227.846 —765.600

a) Stroπki plaË —3.773.176 —550.428

b) Stroπki socialnega in pokojninskega zavarovanja —616.170 —90.848

c) Drugi stroπki dela —838.500 —124.324

Odpisi vrednosti —3.283.847 —64.848

a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki

pri neopredmetenih dolg. sr. in opredmetenih OS —3.266.937 —64.848

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih —16.910 0

Drugi poslovni odhodki —317.678 —45.299

FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 345.113 76.097

c) Drugi finanËni prihodki iz obresti in kratk. terjatev 345.113 76.097

FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti —13.517 —4.440

c) Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti —13.517 —4.440

»isti poslovni izid iz rednega delovanja 1.427.755 85.682

Izredni prihodki 3.487 1.717

a) Izredni prihodki DARS d.d. 3.487 1.717

Izredni odhodki —354 —29.776

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popr. kapitala —354 —29.776

Poslovni izid zunaj rednega delovanja 3.133 —28.059

Davek iz dobiËka 353.489 —

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja 1.077.399 57.623

5 Podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 niso primerljivi s podatki za leto 2003 zaradi pripojitve PVAC, d.o.o. k DARS d.d. in 
ker sta s 1.1.2004 zaËeli veljat pogodba o izvajanju naroËila za opravljanje nalog zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim
inæeniringom in drugih povezanih nalog po NPIA RS — agentska pogodba in koncesijska pogodba za upravljanje in vzdræevanje avtocest v
Republiki Sloveniji, ki prihodke od pobiranja cestnine obravnavata na drugaËen naËin kot ga je prejπnje pogodbeno razmerje z dræavo.
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3.4.3.2. »isti prihodki od prodaje

Prihodki od pobiranja cestnine so v letu 2004 znaπali 27.843.154 tisoË SIT in predstavljajo 81 %

vseh prihodkov od prodaje ter so za 15 % viπji od planiranih. Zajemajo tudi 831.367 tisoË SIT

kratkoroËno odloæenih prihodkov v viπini neporabljenih sredstev na cestninskih medijih iz leta

2003. Cestnina je s preoblikovanjem DARS d.d. v gospodarsko druæbo postala storitev, na katero

se obraËunava davek na dodano vrednost. 

Prihodkom od cestnine sledijo prihodki po agentski pogodbi, ki prestavljajo 16% Ëistih prihodkov

od prodaje. Prihodki izvirajo iz pogodbenega razmerja z Republiko Slovenijo (Pogodba o

izvajanju naroËila za opravljanje nalog zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim

inæeniringom in drugih povezanih nalog po NPIA RS). Za izvrπevanje naroËila po tej pogodbi je

Republika Slovenija dolæna plaËati DARS d.d. nadomestilo za opravljanje nalog v viπini 5,49 % od

vrednosti del gradnje in obnove avtocest, ki jih doloËa LP ROAC. MeseËne akontacije

nadomestila se plaËujejo na osnovi vrednosti del iz LP ROAC, dokonËen obraËun nadomestila pa

se opravi na podlagi dejansko realiziranih vrednosti del iz vsakoletnega poroËila Dræavnemu

zboru o realizaciji LP ROAC. PlaËilo za izvrπevanje naroËila se poveËa ali zmanjπa skladno s

pogodbenimi doloËili o stroπkovni nagradi in kazni. Ti prihodki se v skladu s pogodbenimi doloËili

zaraËunavajo Ministrstvu za promet in se pokrivajo iz namenskega raËuna za gradnjo avtocest.

Prihodki od zakupnin (povraËil za spremljajoËe dejavnosti ob avtocestah), ki nastanejo z

oddajanjem pravice do uporabe zemljiπË ob avtocestah v zakup za izvajanje servisnih dejavnosti

s podroËja gostinstva in postavitev bencinskih Ërpalk s servisi, so se poveËali za 15 % glede na

leto 2003. Cene so doloËene z razpisi. 

Drugi prihodki od prodaje predstavljajo: 

• prihodke, ki izvirajo iz konsolidacije stanj PVAC d.o.o. in DARS d.d. ob pripojitvi v viπini 

396.110 tisoË SIT,

• prihodki od porabe in odprave rezervacij 50.554 tisoË SIT,

• prihodki od vlek, pluæenja, reπevanja prometnih nezgod v viπini 15.224 tisoË SIT,

• prihodki iz naslova najemnin iz poËitniπkih kapacitet 7.535 tisoË SIT,

• prihodki od prodaje materiala 6.400 tisoË SIT,

• ostali prihodki v viπini 5.072 tisoË SIT,

• prihodki iz naslova izdelave razpisne dokumentacije 1.792 tisoË SIT in 

• prihodki od najemnin za stanovanja 1.024 tisoË SIT.

»isti prihodki od prodaje so v celoti ustvarjeni na domaËem trgu.

3.4.3.3. Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki v viπini 187.505 tisoË SIT izhajajo iz plaËanih odπkodnin zavarovalnic za

odpravo nastale πkode na avtocestnih odsekih in objektih.
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3.4.3.4. Stroπki in poslovni odhodki

Pregled stroπkov upravljanja in vzdræevanja avtocest:

v tisoË tolarjih 2004 Struktura v %

Stroπki materiala 1.493.172 4

Stroπki storitev 23.353.828 69

Stroπki dela 5.227.846 16

Amortizacija 3.255.976 10

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolg. sr. in opredmetenih OS 10.961 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 16.910 0

Drugi poslovni odhodki 317.678 1

Skupaj poslovni odhodki 33.676.371 100

Vkalkulirana delovna uspeπnost po zakljuËnem raËunu za leto 2004 je vkljuËena v druge

poslovne odhodke. Druæba predvideva izplaËilo uspeπnosti v viπini 203.000 tisoË SIT πele po

sprejetem zakljuËnem raËunu na podlagi Pravilnika o sploπnih doloËbah o plaËah, nadomestilih,

drugih osebnih prejemkih ter povraËilih stroπkov v zvezi z delom. Pri predvidenem izplaËilu

uspeπnosti so upoπtevane tudi doloËila iz pogodb o zaposlitvi in pogodb z delavci s posebnimi

pooblastili in odgovornostmi ter po individualnih pogodbah.

v tisoË tolarjih 2004 Struktura v %

Stroπki materiala: 1.493.172 6

— Stroπki materiala 568.521 2

— Stroπki energije 405.565 2

— Odpis drobnega inventarja 372.543 1

— Drugi stroπki materiala 146.543 1

Stroπki storitev: 23.353.828 94

— Stroπki nadzornega inæenirja 3.731.989 15

— Stroπki vzdræevanja osnovnih sredstev 810.146 3

— Najemnine 175.313 1

— Stroπki plaËilnega prometa 203.667 1

— Dajatev po koncesijski pogodbi 17.254.258 69

— Drugi stroπki storitev 1.178.455 5

Skupaj: 24.847.000 100
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69 % vseh poslovnih odhodkov predstavljajo stroπki storitev. V okviru stroπkov materiala in storitev

pa 69 % le teh predstavljajo stroπki dajatev po koncesijski pogodbi, ki jo druæba plaËuje dræavi na

osnovi podeljene koncesije po koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdræevanje avtocest v Republiki

Sloveniji. DARS d.d. za izkljuËno pravico upravljati in vzdræevati avtoceste v Republiki Sloveniji plaËa

koncesijsko dajatev. Koncesijska dajatev se plaËuje v obliki meseËnih akontacij, po zakljuËku

poslovnega leta pa se opravi poraËun glede na letni obraËun koncesijske dajatve.

Stroπki nadzornega inæenirja predstavljajo 15 % stroπkov materiala in storitev in se nanaπajo na

stroπke inæenirja za podroËje gradnje in obnavljanja ter vzdræevanja avtocest.

RazËlenitev stroπkov po funkcionalnih skupinah:

v tisoË tolarjih 2004

stroπki vzdræevanje AC in nadzornega inæenirja 18.146.369

stroπki prodaje 10.890.792

stroπki uprave 4.639.210

Skupaj 33.676.371

3.4.3.4.1. Stroπki dela

Stroπki dela predstavljajo 16 % vseh poslovnih odhodkov DARS d.d.

V DARS d.d. je bilo na dan 31.12.2004 zaposlenih 1095 delavcev. V povpreËju je bilo v letu 2004

zaposlenih 1015 delavcev (na podlagi delovnih ur).

V letu 2004 smo v DARS d.d. izplaËevali plaËe na podlagi Sploπne kolektivne pogodbe za

gospodarske dejavnosti in Zakona o izvajanju dogovora o politiki plaË za obdobje 2002—2004 

(Ur. List RS 59/02) ter Podjetniπke pogodbe. 

V letu 2004 je povpreËna plaËa DARS d.d. znaπala (v tisoË tolarjih):

PovpreËna bruto plaËa Leto 2004

DARS d.d. 298

Republika Slovenija 268
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Pregled prejemkov po doloËilu 16. toËke 65. Ëlena zakona o gospodarskih druæbah v letu 2004:

v tisoË tolarjih πt. prejemkov v tisoË tolarjih

Individualne pogodbe:

»lani uprave 3 58.035

Drugi delavci — zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 47 510.866

Skupaj: 50 568.901

Nadzorni svet:

»lani Nadzornega sveta — zunanji 4 2.783

»lani Nadzornega sveta — delavci DARS d.d. 2 795

Skupaj: 6 3.578

Dodatna razkritja prejemkov Ëlanov uprave in Ëlanov Nadzornega sveta:

Vrsta prejemka v tisoË tolarjih Predsednik uprave Namestnik predsednika uprave »lan uprave

od 1.1. do 2.12.2004 od 1.1. do 31.12.2004 od 1.1. do 31.12.2004

PlaËa 16.627 18.477 18.994

Regres 194 195 194

IzplaËilo delovne uspeπnosti za leto 2003 po zakljuËnem raËunu 1.096 1.113 1.145

SKUPAJ IZPLA»ILA 17.917 19.785 20.333

Bonitete 367 1.316 986

Vrsta prejemka v tisoË tolarjih

SEJNINE in potni stroπki 3.595

predsednik Nadzornega sveta 866

Ëlani Nadzornega sveta 2.729

OSTALI STRO©KI 2.704

reprezentanca 678

izobraæevanja 694

listine, pridobitev mnenj 1.159

ostali stroπki 173

SKUPAJ 6.299

Zahtevki zaposlenih, ki izhajajo iz delovnih sporov, ter jim uprava DARS d.d. nasprotuje so

razkriti v okviru pojasnil postavke pasivnih Ëasovnih razmejitev.
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3.4.3.5. FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 

FinanËni prihodki v viπini 345.113 tisoË SIT so posledica nalaganja kratkoroËnih viπkov likvidnih

sredstev DARS d.d. pri bankah v obliki tolarskih in deviznih depozitov ali deviznih certifikatov ter

naloæb v vrednostne papirje.

3.4.3.6. FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti

FinanËni odhodki v viπini 13.517 tisoË SIT izvirajo iz negativnih teËajnih razlik (10.962 tisoË SIT) in odhodkov

za zamudne obresti (2.825 tisoË SIT).

3.4.3.7. Davek od dobiËka

Davek od dobiËka je obraËunan po Zakonu o davku od dobiËka pravnih oseb. Osnova za obraËun

davka od dobiËka je celotni dobiËek, poveËan za davËno nepriznane stroπke in zmanjπan za

zakonsko dovoljene olajπave. Od tako dobljene osnove je obraËunana obveznost za davek od

dobiËka v viπini 25 %. Celotni dobiËek, ugotovljen v izkazu poslovnega izida je zmanjπan za

obveznost za davek od dobiËka za obraËunsko obdobje in dobimo Ëisti dobiËek obraËunskega

obdobja.

v tisoË tolarjih 2004

Prihodki 35.121.130

Odhodki —33.690.242

Celotni dobiËek 1.430.888

DavËno nepriznani stroπki 246.533

DavËna osnova I 1.677.421

DavËna osnova II 1.677.421

Investicijska olajπava —91.462

Investicijska rezerva —164.227

Druge olajπave —7.774

DavËna osnova III 1.413.958

Davek od dobiËka 25 % 353.489
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»isti poslovni izid obraËunskega obdobja

v tisoË tolarjih 2004

Poslovni izid iz rednega delovanja 1.427.755

Poslovni izid zunaj rednega delovanja 3.133

CELOTNI DOBI»EK 1.430.888

Davek od dobiËka 353.489

»ISTI POSLOVNI IZID OBRA»UNSKEGA OBDOBJA 1.077.399

3.4.4. RaËunovodski kazalniki6

v tisoË tolarjih vrednost 31.12.2004 vrednost 1.1.2004 31.12.2004 1.1.2004

stopnja lastniπkosti financiranja v %

kapital 8.725.626 7.648.227 0,92 0,88

obveznosti do virov sredstev 951.184.373 872.072.637

stopnja dolæniπkosti financiranja v %

dolgovi 942.493.895 864.424.410 99,09 99,12

obveznosti do virov sredstev 951.184.373 872.072.637

stopnja dolgoroËnosti financiranja v %

kapital + dolgoroËni dolgovi 925.366.074 850.230.635 97,29 97,5

obveznosti do virov sredstev 951.184.373 872.072.637

stopnja kratkoroËnosti financiranja v %

kratkoroËni dolgovi (skupaj s kratkoroËnimi P»R) 25.818.298 21.431.040 2,71 2,46

obveznosti do virov sredstev 951.184.373 872.072.637

stopnja osnovnosti investiranja v %

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 935.777.002 862.808.206 98,38 98,94

sredstva 951.184.373 872.072.637

6 RaËunovodski kazalniki so izraËunani za skupno podjetje DARS d.d. Za primerjalno leto niso zaradi
neprimerljivosti prikazani kazalniki, ki imajo podlago v izkazu poslovnega izida.
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v tisoË tolarjih vrednost 31.12.2004 vrednost 1.1.2004 31.12.2004 1.1.2004

stopnja dolgoroËnosti investiranja v %

osn. sred.+dolg.finan.nal.+dolg.poslovne terj. 935.908.323 863.802.719 98,39 99,05

sredstva 951.184.373 872.072.637

gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki 34.772.530 103,25

poslovni odhodki 33.676.371

stopnja delovne stroπkovnosti posl. prihodkov

stroπki dela 5.227.846 15,03

poslovni prihodki 34.772.530

stopnja materialne stroπkovnosti posl. prihodkov

stroπki materiala 1.493.172 4,29

poslovni prihodki 34.772.530

3.4.5. Dogodki po datumu sestavitve raËunovodskih izkazov

DARS je dne 26.4.2005 izdal obveznice 2. emisije z oznako DRS2, v skupni nominalni vrednosti

14.800.000 SIT. Dospetje obveznic je 20 let od dneva izdaje, obresti pa se plaËujejo letno, po 4,5 %

kuponski obrestni meri. Obveznice bodo naknadno uvrπËene na prosti trg Ljubljanske borze.

Terjatev do Mestne obËine Ljubljana je bila v celoti poplaËana v letu 2005, medtem ko pa je

terjatev na podlagi OdloËba o vraËilu odπkodnine zaradi spremembe namembnosti do Mestne

obËine Murska sobota in proraËuna Republike Slovenije na podlagi pravnomoËne odloËbe

Upravnega sodiπËa v letu 2005 odpisana in bo poveËala stroπek gradnje avtocest.
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