
 

Objave informacij javnega značaja po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Št. Posel  Vrsta posla Pogodbeni stranki Datum in trajanje posla Pogodbena  
vrednost  

1. Naročilo št. 
4500080874 
 

Notarske storitve Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Notar Jernej Jeromen, Trg 
Osvobodilne fronte 13, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
11.1.2022, traja do 
31.12.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

2.999,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

2. Naročilo št. 
4500080880 

Odvetniške storitve Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in  
Odvjetnik Krtinić Jovica, 
Obala J. B. Tita 4/II, Umag, 
Hrvaška (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
11.1.2022, traja do 
31.12.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

2.999,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

3.  Naročilo št. 
4500081622 

Ureditev meje in vpis stavbe v kataster Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
ARM & GEO d.o.o., Ptujska 
cesta 8D, Ormož (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
18.1.2022, traja do 
31.3.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

1.840,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

4. Pogodba NAB št. 
13/2022/19 

Izdelava projektne dokumentacije za 
zamenjavo kretnic št. 325 in 326 železniške 
postaje Celje tovorna glavne železniške 
proge št. 30 Zidani Most – Šentilj – državna 
meja 
 

SŽ-Infrastruktura d.o.o. 
(naročnik)** in 
Stiris d.o.o., Palčje 17, 
Pivka (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
31.1.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas 30 dni od 
datuma podpisa 
 

15.200,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

5. Pogodba NAB št. 
17/2022/19 

Zajem dejanske rabe zemljišč JŽI SŽ-Infrastruktura d.o.o. 
(naročnik)** in 

Podpisano dne 
4.2.2022, velja od 
datuma podpisa, 

990,00 EUR brez DDV, 
enkratno plačilo za aplikacijo 
in 



LGB d.o.o., Ukmarjeva ulica 
4, Ljubljana (izvajalec) 
 

uporablja pa se za 
določen čas 6 mesecev 
od datuma podpisa  
 

17.400,00 EUR brez DDV 
mesečno po opravljenih 
storitvah za elaborate 
 

6. Pogodba o 
opravljanju 
odvetniških storitev 

Odvetniške storitve Slovenske železnice, d.o.o. 
(stranka)* in 
Odvetniška družba Pirc 
Musar & Lemut Strle, o.p., 
d.o.o., Likozarjeva 14, 
Ljubljana (odvetniška 
družba) 
 

Podpisano dne 
9.2.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas enega leta 
od datuma podpisa  

plačila po enotni urni 
postavki 150,00 EUR brez 
DDV in za storitve 
strokovnjaka informacijskih 
znanj po urni postavki 
130,00 EUR brez DDV 
 

7. Naročilo št. 
4500083918 

Ureditev meje in vpis stavbe v kataster Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
ARM & GEO d.o.o., Ptujska 
cesta 8D, Ormož (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
14.2.2022, traja do 
28.4.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

987,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

8. Pogodba NAB št. 
10/2022/07 
 

Izvedba revizije projekta  SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(naročnik)** in 
GM REVIZIJA d.o.o., Ulica 
Gradnikove brigade 4, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
23.2.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 1.4.2022  

1.800,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

9. Sprejeta vloga Donacija za podporo izvajanju aktivnosti 
Nogometne šole za življenje 

VV-LOG, d.o.o. 
(donator)******* in 
Društvo SMUKEC, Kidričeva 
ulica 18, Nova Gorica 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
2.3.2022, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

10. Pogodba NAB št. 
21/2022/07 

Izvedba revizije projektov Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
GM REVIZIJA d.o.o., Ulica 
Gradnikove brigade 4, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
3.3.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.4.2022 

6.250,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



11. Pogodba NAB št. 
38/2022/19 

Izdelava poročila o pregledu nevarnega 
pobočja na desni strani proge od km 
82+000 do km 84+300 na progi št. 70 in 
predlog zaščite pobočja 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(naročnik)** in 
GEOLOGIJA d.o.o. Idrija, 
Prešernova ulica 2, Idrija 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
11.3.2022, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 
čas 45 dni od datuma 
podpisa 
  

6.770,60 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

12. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-5 

Sponzorstvo moške članske košarkarske 
reprezentance 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Košarkarska zveza 
Slovenije, Leskoškova 12, 
Ljubljana (sponzoriranec) 

Podpisano dne 
11.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas enega leta 
od 1.1.2022 do 
31.12.2022 
 

20.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

13. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-3 

Sponzorstvo za razvoj in napredek tenisa Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
TZS ŠPORT d.o.o., Ameriška 
ulica 8, Ljubljana 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
14.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas enega leta 
od 1.1.2022 do 
31.12.2022 
 

15.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

14. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-2 

Sponzorstvo hokejskih reprezentanc Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Hokejska zveza Slovenije, 
Celovška cesta 25, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
14.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas enega leta 
od 1.1.2022 do 
31.12.2022 
 

20.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

15. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-8 

Sponzorstvo Fundacije Goran Dragić Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Fundacija Goran Dragić – 
Ustanova za pomoč 
otrokom in mladini, 

Podpisano dne 
15.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 

35.000,00 EUR brez DDV, in 
sicer v treh obrokih: 
1. obrok 11.600,00 EUR brez 
DDV do 1.6.2022 



Majaronova ulica 4, 
Ljubljana (sponzoriranec) 

določen čas od 1.5.2022 
do 30.9.2022 
 

2. obrok 11.600,00 EUR brez 
DDV do 1.8.2022 
3. obrok 11.800,00 EUR brez 
DDV do 1.9.2022 
 

16.  Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-4 

Sponzorstvo 30. Mednarodnega plavalnega 
mitinga Miklavž 2022 in višinskih priprav 
vrhunskih športnikov 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Plavalni klub Olimpija, 
Celovška cesta 25, 
Ljubljana (sponzoriranec) 

Podpisano dne 
15.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.5.2022 
do 31.12.2022 
 

7.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

17. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-6 

Sponzorstvo pri izvedbe priprav in 
tekmovanj na klubskem nivoju in na nivoju 
reprezentance v smučarskih skokih 
vrhunske smučarske skakalke 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Urška Bogataj s.p., Briše pri 
Polhovemu Gradcu 7, 
Polhov Gradec 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
22.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

15.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

18. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-23 

Donacija kot prispevek pri zdravljenju hude 
slabovidnosti in terapijah Ajde Pevec 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih 
Ljubljana, Jamova cesta 5, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
25.3.2022, traja do 
datuma nakazila 

20.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

19. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-27 

Donacija kot prispevek pri projektu Natura 
2020 in legendarna lokomotiva TDR »Mica« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo Natura 2020, Ulica 
Ruške čete 3, Ruše 
(prejemnik donacije) 
  

Podpisano dne 
25.3.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

20. Pogodba NAB št. 
54/2022/07 
  

Sodelovanje in pomoč pri projektu CGP 
družb v skupini Slovenske železnice 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 

Podpisano dne 
25.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 

22.000,00 EUR brez DDV 
mesečna plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 



Sistemi d.o.o., Mestni trg 7, 
Škofja Loka (izvajalec) 
 

uporablja pa se za 
določen čas 10 mesecev 
od datuma podpisa 
 

21. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-12 

Donacija kot podpora pri delovanju društva 
in nakup parkirne kartice z enoletnim 
bonusom parkiranja na parkiriščih v 
upravljanju družbe SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo upokojencev 
Slovenskih železnice, Trg 
OF 7, Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
28.3.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo in 
donacija v naravi v 
protivrednosti 480,00 EUR 

22. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-17 

Donacija v obliki finančne pomoči 
invalidom, ki živijo pod pragom socialne 
revščine 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo invalidov Ljubljana 
Moste-Polje, Ulica 
Hermana Potočnika 31, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
28.3.2022, traja do 
datuma nakazila  
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

23. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-20 

Donacija kot sofinanciranje programa 
bolnikov s parkinsonovo boleznijo 
»PingPongParkinson« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
TREPETLIKA, društvo 
bolnikov s parkinsonizmom 
in drugimi 
ekstrapiramidnimi 
motnjami, Šišenska cesta 
23, Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
28.3.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

4.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

24. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-13 

Donacija kot podpora pri izvedbi projekta 
»Mednarodni otroški pevski festival Brežice 
2022« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo za razvoj in 
ohranjanje glasbe Brežice, 
Župelevec 23, Kapele 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
29.3.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



25. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-9 

Donacija v obliki nakupa vstopnic za ogled 
tekem FIS svetovnega pokala v smučarskih 
skokih v Planici in organizacija avtobusnega 
prevoza na relaciji Lucija – Planica – Lucija 
za 138 otrok in 18 spremljevalcev  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Osnovna šola Lucija - 
Scuola elementare Lucija, 
Fazan 1, Portorož – 
Portorose (prejemnik 
donacije) 

Podpisano dne 
29.3.2022, traja do 
datuma plačila 
 

donacija v naravi  
v skupni protivrednosti do 
največ 2.958,00 EUR oz. 
do največ 1.908,00 EUR za 
stroške prevoza in 
do največ 1.050,00 EUR za 
nakup vstopnic 
 

26. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-19 

Donacija kot prispevek pri obnovi 
Planinskega doma na Resevni 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Planinsko društvo Šentjur 
pri Celju, Cesta Miloša 
Zidanška 28, Celje 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.3.2022, traja do 
datuma nakazila  

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

27. Naročilo št. 
4500087453 

Nastop glasbene skupine Mambo Kings 
 
 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
MAMBO KINGS d.o.o., 
Ladja 1K, Medvode 
(izvajalec) 

Podpisano dne 
30.3.2022, traja do 
3.6.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 
 

28. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-10 

Donacija v obliki nakupa vstopnic za ogled 
tekem FIS svetovnega pokala v smučarskih 
skokih v Planici in organizacija avtobusnega 
prevoza na relaciji Izola – Planica – Izola za 
120 otrok in 10 spremljevalcev 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Srednja šola Izola – Scuola 
media Isola, Ulica 
prekomorskih brigad 7, 
Izola - Isola  (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
23.3.2022, traja do 
datuma plačila 
 

donacija v naravi  
v skupni protivrednosti do 
največ 2.028,00 EUR oz. 
do največ 1.228,00 EUR za 
stroške prevoza in 
do največ 800,00 EUR za 
nakup vstopnic 

29. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-22 

Donacija kot prispevek k novogradnji 
gasilskega doma 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Šentlovrenc, 
Šentlovrenc 7, Velika Loka  
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.3.2022, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



30. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-24 

Donacija nerabnih tirnic za sanacijo 
zemeljskega plaza na Zbelovski Gori 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(donator)** in 
Krajevna skupnost Zbelovo, 
Zbelovo 16, Loče 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.3.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

donacija v naravi 
v knjigovodski protivrednosti 
2.000,00 EUR  

31. Pogodba NAB št. 
55/2022/07 

Vzdrževanje sistemske in aplikativne 
programske opreme spletne strani 
Slovenskih železnic 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Emigma d.o.o., Ankaranska 
cesta 5 C, Koper (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
30.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas dveh let 
 

27.480,00 EUR brez DDV v 
skupni vrednosti, od tega: 
770,00 EUR brez DDV 
mesečni pavšal za 
vzdrževanje spletne strani in 
9.000,00 EUR brez DDV po 
dejansko opravljenem 
programskem delu 
 

32. Naročilo št. 
4500080444 

Izdelava projektne naloge za geomehanske 
in hidrogeološke raziskave na območju 
gradnje nove avtobusne postaje Ljubljana, 
ki ga opredeljuje veljavni zazidalni načrt 
Potniškega centra Ljubljana 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
IRGO, Inštitut za rudarstvo, 
geotehnologijo in okolje, 
Slovenčeva 93, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
6.1.2022, traja do 
18.02.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

2.640,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

33. Naročilo št. 
4500083249 

Nadzor nad izvedbo elektroinstalacijskih 
del pri obnovi Izobraževalnega centra 
Slovenskih železnic 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Biro Lovšin d.o.o., Ob 
grabnu 26, Vodice 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
6.2.2022, traja do 
22.4.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

34. Naročilo št. 
4500083250 

Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij pri 
obnovi Izobraževalnega centra Slovenskih 
železnic 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
EMINEO, d.o.o., Cesta v 
Gorice 38, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
6.2.2022, traja do 
22.4.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

1.780,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

35. Naročilo št. 
4500083251 

Izdelava novelacije IP DAS Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 

Podpisano dne 
6.2.2022, traja do 

2.900,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska 11, 
Ljubljana (izvajalec) 

10.3.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

36. Naročilo št. 
4500083787 

Izdelava projektne naloge za  prenovo 
obstoječega objekta v EUP  JA-362 PŽ v k. 
o. Slape 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
LUZ d. d., Verovškova 64, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
11.2.2022, traja do 
7.3.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

3.200,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

37. Naročilo št. 
4500085577 

Nadzor nad izvedbo del »Vzdrževalna dela 
na tirih št. 1, 2 in 11 na območju tovorne 
postaje Ljubljana Moste in KT Ljubljana 
Moste« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(izvajalec)** 

Podpisano dne 
7.3.2022, traja do 
30.6.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

39.900,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

38. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-1 

Sponzorstvo reprezentanc v smučarskih 
skokih, organiziranje prevoza in izvajanje 
promocijskih aktivnosti 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Smučarska zveza Slovenije 
– Združenje smučarskih 
panog, Podutiška 146, 
Ljubljana (sponzoriranec) 

Podpisano dne 
22.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

20.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo in 
donacija v naravi v 
protivrednosti do največ 
1.800,00 EUR brez DDV za 
stroške prevoza 

39. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-21 

Donacija kot prispevek pri izvedbi projekta 
»tekmovanje v starih ročnih brizgah« in pri 
izvedbi 120. obletnice društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Studeno, Studeno 
100, Postojna (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
31.3.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

40. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-26 

Donacija kot prispevek za koncert Tanje 
Zupan s simfoniki – koncert ob 30 letnici 
glasbenega ustvarjanja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
TZZ d.o.o., Gostičeva cesta 
48A, Radomlje (prejemnik 
donacije)   
 

Podpisano dne 
1.4.2022, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



41. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-14 

Donacija kot podpora projektu »prihodnost 
gradimo tudi z vami« za dokončanje 
prenove gasilskega doma  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Temenica, 
Temenica 6B, Šentvid pri 
Stični (prejemnik donacije) 
   

Podpisano dne 
1.4.2022, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

42. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-7 

Sponzorstvo za delovanje kluba in razvoj 
ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Nogometni klub Brinje 
Grosuplje, Ob 
Grosupeljščici 19, Grosuplje 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
1.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 30.6.2022 
 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

43. Naročilo št. 
4500087723 

Nudenje strokovne pomoči pri CGP Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Moda MI & LAN d.o.o., 
Gornji Petrovci 40B, 
Petrovci (izvajalec) 

Podpisano dne 
4.4.2022, traja do 
31.10.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

9.990,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

44. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-30 

Sponzorsko sodelovanje pri pripravah in 
izvedbi tekmovanj Eme Kozin v letu 2022 in 
promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
CFS SPORTS d.o.o., 
Hrenova ulica 4, Ig 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
4.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

45. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-43 

Sponzorsko sodelovanje Sekcij managerk, 
mentorski mreži sekcije managerk, klubskih 
dogodkih sekcije managerk, sodelovanje 
pri priznanju Artemida in sodelovanje pri 
managerskem kongresu v letu 2022 ter 
promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Združenje managerjev 
Slovenije, d.o.o.,  Dimičeva 
ulica 13, Ljubljana 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
4.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

10.000,00 EUR brez DDV 
plačilo v dveh enakovrednih 
obrokih 



46. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-29 

Sponzorsko sodelovanje pri izvedbi priprav 
in tekmovanj na klubskem nivoju ter 
promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Judo klub "Z' Dežele" 
Sankaku Celje, Lopata 12, 
Celje (sponzoriranec) 

Podpisano dne 
4.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

47. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-33 

Sponzorsko sodelovanje pri pripravah in 
udeležbi Barcelona cup 2022 v mesecu 
aprilu ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Nogometni klub Aluminij 
Kidričevo, Kajuhova ulica 
16, Kidričevo 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
6.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.4.2022 
do 30.4.2022 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

48. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-41 

Sponzorsko sodelovanje pri financiranju 
organizacije pri projektu Umag Trophy 
2022 ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Nogometni klub Rudar 
Trbovlje, Rudarska cesta 6, 
Trbovlje (sponzoriranec) 

Podpisano dne 
7.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.3.2022 
do 31.3.2022 
 

250,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

49. Pogodba NAB št. 
58/2022/08 

Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, 
PIZ, IP)  za investicijo  »Ureditev območja 
Slape« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska ulica 
11, Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 
7.4.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.9.2022  
 

18.500,00 EUR brez DDV v 
skupni vrednosti, od tega: 
3.400,00 EUR ob izdelavi 
DIIP, 
9.400,00 EUR ob izdelavi PIZ 
in  
5.700,00 EUR ob izdelavi IP 
 

50. Pogodba o 
medsebojnem 
sodelovanju,  
št. 101-1/2022-13 

Zakup oglasnega prostora in oglaševanje v 
okviru projektnega sodelovanja v oddaji 
Juro na Planetu  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Planet TV, televizijska 
dejavnost, d.o.o., Stegne 
19, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
23.3.2022, velja od 
datuma podpisan, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.4.2022 
do 31.12.2022 
 

15.000,00 EUR brez DDV v 
skupni vrednosti, od tega: 
7.000,00 EUR brez DDV za TV 
oglaševanje in 
8.000,00 EUR brez DDV za 
projektno sodelovanje 



51. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-25 

Donacija za organizacijo Gasilske 
olimpijade 2022 v Celju 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Gasilska zveza Slovenije, 
Tržaška cesta 221, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
8.4.2022, traja do 
datuma nakazila 

60.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

52. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-32 

Sponzorsko sodelovanje pri razvoju in 
podpori teniških programov akademije 
Grega Žemlja ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Društvo TA Grega Žemlja, 
Kidričeva cesta 14, Kranj 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
11.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

53. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-28 

Sponzorsko sodelovanje pri izvedbi priprav 
in tekmovanj na klubskem nivoju za Pio 
Lavrič ter promocija sponzorja  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Teniški klub Domžale, 
Kopališka cesta 5, Domžale 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
12.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

54. Pogodba o 
opravljanju 
odvetniških storitev, 
št. 101-1/2022-12 
 

Opravljanje pravnih zadev pri izvedbi 
postopka natečaja za revitalizacijo 
Železniškega muzeja Slovenskih železnic  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(stranka)* in 
Odvetniška pisarna Sluga, 
Odvetnik David Sluga, 
Cigaletova ulica 1, Ljubljana 
(odvetniška pisarna) 
 

Podpisano dne 
8.3.2022,  velja od 
datuma podpisa in traja 
do zaključka izvedbe 
naročila 

14.000,00 EUR brez DDV 
plačilo v dveh obrokih, in 
sicer: 
8.400,00 EUR brez DDV in 
5.600,00 EUR brez DDV 

55. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-11 

Donacija kot podpora pri izvedbi projekta 
»Misli na srce« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo študentov 
medicine Slovenije, 
Korytkova ulica 2, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
28.3.2022, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



56. Pogodba o 
poslovnem 
sodelovanju, št. 
10805-19/2022 
 

Zakup oglasnega prostora na televiziji ter 
izvedba oglaševanja po predhodno 
dogovorjenim terminskim planom 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
RTV SLOVENIJA, 
Kolodvorska ulica 2, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
28.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se od 
1.4.2022 do 31.12.2022  

25.080,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

57. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-37 
 

Sponzorsko sodelovanje pri nakupu 
rabljenih koncertnih zvonov ter promocija 
sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Društvo Rudarska godba 
Hrastnik, Cesta padlih 
borcev 1, Hrastnik 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
1.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

58. Pogodba, 
št. 101-1/2022-2 
 

Opravljanje programskih storitev Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Dotline d.o.o., Cesta krških 
žrtev 30, Krško (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
14.1.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.2.2022 
do 1.2.2024 
 

400,00 EUR brez DDV 
mesečno za 10 ur, 
urna postavka 45 EUR brez 
DDV za vsako nadaljnjo uro  

59. Naročilo št. 
4500083209 

Analiza sponzorstev za leto 2021 
 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Zavod za informacijsko 
družbo, Dražgoška ulica 47, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
4.2.2022, traja do 
4.2.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

750,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

60. Naročilo št. 
3/00517/2022/19 

Izdelava investicijskega projekta 
 
 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(naročnik)** in 
Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska ulica 
11, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
8.3.2022, traja do 
31.3.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

2.800,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

61. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-35 

Sponzorsko sodelovanje pri razvoju in 
podpori programov tehniškega kluba 
Slovan ter promocija sponzorja  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 

Podpisano dne 
1.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



Teniško društvo Slovan, 
Gortanova ul. 21, Ljubljana 
(sponzoriranec) 
 

določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 

62. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-39 
 

Sponzorsko sodelovanje pri financiranju 
nakupa inštrumentov ter promocija 
sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Kulturno umetniško 
društvo Delavska godba 
Trbovlje, Trg svobode 9, 
Trbovlje (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
6.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

63. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-31 

Sponzorsko sodelovanje pri pripravi na 
dogodek in izvedba dogodka ICTS 2022 – 
20th International conference on transport 
science – 20. Mednarodno posvetovanje o 
prometni znanosti ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Slovensko društvo za 
znanost v prometu – 
Associazone Slovena per lo 
sviluppo scientifico nei 
transporti, Pot 
pomorščakov 4, Portorož 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
8.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.5.2022 
do 31.5.2022 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

64. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-42 

Sponzorsko sodelovanje pri financiranju 
izdaje priročnika »Motorno vozilo« v letu 
2022 ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
TZS d.d., Ljubljana, Lepi pot 
6, Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
12.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

3.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

65. Pogodba o 
sponzorstvu, 
št.10105-2/2022-40 

Sponzorsko sodelovanje pri financiranju 
programa v klubu in promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Namiznoteniški klub 
Hrastnik, Cesta 1. maja 76, 
Hrastnik (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
12.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

250,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



66. Pogodba o 
poslovnem 
sodelovanju 5-06-
2022-010, št. 10805-
19/2022 
 

Zakup oglasnega prostora na televiziji ter 
izvedba oglaševanja po predhodno 
dogovorjenim terminskim planom  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
PRO PLUS d.o.o., Kranjčeva 
ulica 26, Ljubljana 
(izvajalec) 

Podpisano dne 
13.4.2022, velja z 
datumom podpisa, 
uporablja pa se od 
1.4.2022 do 31.12.2022 

30.000,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

67. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-34 

Sponzorsko sodelovanje pri financiranju 
priprav in tekmovanj za Mašo Virant ter 
promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Igor Virant s.p., Podgorje 
61F, Kamnik 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
14.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.4.2022 
do 31.12.2022 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

68. Aneks št. 2 k 
pogodbi o delu št. 
108-4/2020-7 

Svetovanje in pomoč pri uporabi aplikacij 
ter redno vzdrževanje in odprava napak v 
aplikacijah – podaljšanje pogodbe 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Matej Ločniškar, Videm 
18C, Dol pri Ljubljani 
(podjemnik) 
 

Podpisano dne 
16.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
16.4.2022 do 15.4.2023 
 

urna postavka 30,00 EUR 
neto,  
vendar v skupnem znesku 
največ 6.000,00 EUR neto  

69. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-16 
 

Donacija kot podpora pri izvedbi projekta 
Praznujmo skupaj domovinski dan 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo SKUD – Mati 
Domovina – FSDP, Parmova 
ulica 43, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
5.4.2022, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

70. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-18 

Donacija kot prispevek pri obnovi 
gasilskega doma 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Vrbje, Vrbje 48, 
Žalec (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
19.4.2022, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

71. Pogodba o 
začasnem in 

Strokovna dela s področja disciplinskih 
postopkov 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(delodajalec)* in 

Podpisano dne 
21.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 

urna postavka 14,95 EUR 
bruto,  



občasnem delu 
upokojenca, 
št. 101-1/2022-14 

David Merc, Ul. Jožeta 
Mlakarja 3, Limbuš 
(upravičenec) 
 

uporablja pa se od 
1.3.2022 do 30.4.2022 
 

vendar v skupnem znesku 
največ do 2.691,00 EUR 
bruto 

72. Pogodba NAB št. 
69/2022/07 

Definiranje politike transfernih cen in 
implementacija politike transfernih cen 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Odvetniška pisarna Senica 
& partnerji, d.o.o., 
Barjanska cesta 3, Ljubljana 
(izvajalec) 

Podpisano dne 
21.4.2022, velja z 
datumom podpisa in se 
izvaja 12 mesecev od 
podpisa oz. do 
izpolnitve vseh 
pogodbenih obveznosti 
 

47.000,00 EUR brez DDV v 
skupni vrednosti, od tega 
35.250,00 EUR brez DDV za 
prvi del naročila in 
11.750,00 EUR brez DDV za 
drugi del naročila 
 

73. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-15 

Donacija kot podpora pri izvedbi projekta 
Tečaj varne vožnje in organizacija 
humanitarnih dogodkov 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Motoristični klub »BRM«, 
Prapretno 7, Radeče 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
22.4.2022, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

74. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 10105-2/2022-36 

Sponzorsko sodelovanje pri pripravah in 
udeležbi na svetovnem prvenstvu in 
mednarodnih tekmah ter promocija 
sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Karate klub Ljubljana, 
Žebretova ulica 49, 
Ljubljana-Polje 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
25.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 

3.000,00 EUR brez DDV  
enkratno plačilo 

75. Pogodba NAB št. 
76/2022/08 

Izdelava investicijske dokumentacije za 
projekte: 
CRM Mobilnost PR-MO-40 in CRM TIS, 
Jedro sistema storitev mobilnosti 1 PR-MO-
05 in 
Validacija Potniškega prometa PR-MO-61 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
5.5.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 7.10.2022 

46.400,00 EUR brez DDV v 
skupni vrednosti, od tega 
12.000,00 EUR brez DDV za 
prvi projekt 
17.200,00 EUR brez DDV za 
drugi projekt 
17.200,00 EUR brez DDV za 
tretji projekt 
 

76. Pogodba NAB št. 
77/2022/08 

Izdelava investicijske dokumentacije DIIP in 
IP za investicijo Nabava kontejnerskega 

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(naročnik)*** in 

Podpisano dne 
5.5.2022, velja od 

7.800,00 EUR brez DDV v 
skupni vrednosti, od tega 



manipulatorja – prekladalca kontejnerjev 
za potrebe KT Maribor Tezno 

Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

datuma podpisa in traja 
do 31.7.2022 

2.400,00 EUR brez DDV za 
DIIP in 
5.400,00 EUR brez DDV za IP 

77. Pogodba NAB št. 
80/2022/19 

Izdelava DIIP-ov ter IP-jev za ukrepe v 
okviru obnavljanja javne železniške 
infrastrukture v Republiki Sloveniji v letu 
2022 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(naročnik)** in 
Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
9.5.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
35 dni oz. največ 45 dni 
od datuma podpisa 

168.000,00 EUR brez DDV v 
skupni vrednosti, od tega 
70.000,00 EUR brez DDV za 
izdelavo DIIP in 
98.000,00 EUR brez DDV za 
izdelavo IP 
 

78. Naročilo št. 
4500090426 

Ureditev meje in vpis stavbe v kataster Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in  
ARM & GEO d.o.o., Ptujska 
cesta 8D, Ormož (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
13.5.2022, traja do 
30.6.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

1.530,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

79. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 10105-2/2022-47 

Sponzorsko sodelovanje pri financiranju 
logističnega kongresa v mesecu aprilu 2022 
ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Slovensko logistično 
združenje, Dimičeva ulica 
13, Ljubljana 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
18.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
15.3.2022 do 30.5.2022 
 

5.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

80. Naročilo št. 
4500090806 

Promocija dogodkov SŽ Muzej Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
STIGO d.o.o., Cesta 
španskih borcev 14, 
Ljubljana-Polje (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
19.5.2022, traja do 
23.12.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

4.970,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 
opravljenih storitvah   

81. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št.  10105-2/2022-53 

Sponzorsko sodelovanje pri realizaciji 
tradicionalnega dogodka Festival cvička, ki 
bo potekal od 27.5. – 29.5.2022 in 
promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Zavod za šport, kulturo, 
turizem in mladino Novo 
mesto, Novi trg 5, Novo 
mesto (sponzoriranec)  

Podpisano dne 
20.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
15.5.2022 do 15.6.2022 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



82. Pogodba o 
sponzorstvu,           
št. 10105-2/2022-45 

Sponzorsko sodelovanje pri financiranju 11. 
mednarodne konference Notranja revizija 
4.0: človek, stroj in notranja revizija, ki bo 
potekala 26. in 27.5.2022 ter promocija 
sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Združenje notranjih 
revizorjev IIA – Slovenski 
inštitut, Dunajska cesta 
106, Ljubljana 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
23.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
11.5.2022 do 10.6.2022 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

83. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 10105-2/2022-52 

Sponzorsko sodelovanje in pomoč pri 
financiranju in izvedbi kolesarskega 
podviga Aleša Juvanca po treh celinah 
Evropa – Azija – Afrika v razdalji 9000 km 
ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Društvo Vandranje, Hribi 
42, Škofljica 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
23.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.8.2022 
do 31.12.2022 
 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

84. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 10105-2/2022-49 

Sponzorsko sodelovanje pri izvedbi 6. 
Evropske fizikalne olimpijade, ki bo 
potekala od 20. do 24.5.2022 ter promocija 
sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Društvo matematikov, 
fizikov in astronomov 
Slovenije, Jadranska ulica 
19, Ljubljana 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
24.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 5.5.2022 
do 10.6.2022 

4.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

85. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-44 

Sponzorsko sodelovanje pri realizaciji 
strokovnega posveta Nadgradnja 
slovenskega železniškega omrežja in 
železniškega prometa, ki bo potekal 
21.4.2022 ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
DRC, Družba za raziskave v 
cestni in prometni stroki 
Slovenije, d.o.o., 
Masarykova cesta 14, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
25.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 6.4.2022 
do 30.5.2022 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

86. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-48 

Sponzorsko sodelovanje pri organizaciji 
prevoza z vlakom na relaciji Ljubljana – 
Kočevje – Ljubljana in plačilo stroškov 
prevoza udeležencev pri izvedbi projekta 
Vzdržljivostnega pohoda po Roški pešpoti 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)*, 
Turistično športno društvo 
PO MEDVEDOVIH 

Podpisano dne 
27.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 

donacija v naravi v 
protivrednosti 2.871,16 EUR 
brez DDV 
enkratno plačilo(1) 
 



Po medvedovih stopinjah, ki bo 23.4.2022 
ter promocija sponzorja 

STOPINJAH, Rožna ulica 39, 
Kočevje (sponzoriranec) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)****(1) 
 

določen čas od 
15.4.2022 do 30.5.2022 

87. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-46 

Sponzorsko sodelovanje in financiranje 
igralskega festivala Kranj – KRAFFT, ki bo 
potekal med 14. in 19.6.2022 ter promocija 
sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)*, 
Filmsko društvo KRAFFT, 
Škrlovec 1, Kranj  
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
27.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
30.5.2022 do 4.7.2022 
 

3.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

88. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-54 

Sponzorsko sodelovanje pri izvedbi 
ekskurzije za do 35 otrok in do 4 
spremljevalce v Fieso, ki bo potekala 
14.6.2022, ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)*, 
Osnovna šola Pivka, Prečna 
ulica 3, Pivka  
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
30.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.6.2022 
do 30.6.2022 
 

do največ 1.500,00 EUR brez 
DDV 
enkratno plačilo 

89. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-55 

Sponzorsko sodelovanje pri delovanju in 
razvoju kluba ter promociji sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)*, 
Nogometni klub Žalec, 
Aškerčeva ulica 15, Žalec 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
30.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.1.2022 
do 31.12.2022 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

90. Pogodba o 
poslovnem 
sodelovanju,  
št. 108-19/2022-1 

Oglaševalske aktivnosti v medijih na spletu 
www.pozareport.si po predhodno 
dogovorjenim terminskim planom 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in  
LANAKA MEDIA d.o.o., 
Hacquetova ulica 1A, 
Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 
14.2.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se od 
1.1.2022 do 31.12.2022 
 

15.000,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

91. Pogodba o 
poslovnem 
sodelovanju,  
št. 10111-2/2022-1 

Oglaševalske aktivnosti v medijih radia po 
predhodno dogovorjenim terminskim 
medija planom 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in  

Podpisano dne 
28.2.2022, velja od 
datuma podpisa, 

20.000,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

http://www.pozareport.si/


INFONET MEDIA d.o.o., 
Stegne 11B, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

uporablja pa se od 
1.3.2022 do 31.12.2022 
 

92. Pogodba o 
sponzorju, št. 
10105-2/2022-51 

Sponzorsko sodelovanje pri financiranju 
vzgojno izobraževalne brošure Otroška 
pobarvanka – moji vzorniki 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)*, 
IV ZALOŽBA d.o.o., Pivolska 
c. 1, Spodnje Hoče, Hoče 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
2.6.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.5.2022 
do 30.9.2022 
 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

93. Naročilo, št. 
4500091851 

Ureditev meje in parcelacija Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
ARM & GEO d.o.o., Ptujska 
cesta 8D, Ormož (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
2.6.2022, traja do 
31.8.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

1.770,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

94. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-50 

Sponzorsko sodelovanje pri organizaciji 
prevoza in pogostitve na vlaku  
ICS na relaciji Ljubljana – Maribor – 
Ljubljana ter plačilo stroškov prevoza in 
pogostitve na vlaku do 30 udeležencev pri 
izvedbi projekta »Net 0«, ki bo 6.9.2022, 
ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)*, 
Inštitut za strateške rešitve, 
Parmova ulica 14, Ljubljana 
(sponzoriranec) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)****(1) 
 

Podpisano dne 
6.6.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
25.5.2022 do 30.9.2022 

donacija v naravi 
v protivrednosti do največ 
3.500 EUR brez DDV 
enkratno plačilo(1) 

95. Pogodba o 
izobraževanju 
zaposlenih  

Priprava in izvedba izobraževalnega 
programa »Poslovna akademija 2022-2023 
za Slovenske železnice«  
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Center poslovne odličnosti 
Ekonomske fakultete, 
Univerze v Ljubljani, 
Kardeljeva ploščad 17, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
6.6.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do zaključne analize  

28.100,00 EUR brez DDV 
 

96. Naročilo št. 
4500092468 

Parcelacija Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 

Podpisano dne 
8.6.2022, traja do 
30.6.2022 oz. do 

838,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



GEOGRAD d.o.o., Tbilisijska 
ulica 59, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

zaključka izvedbe 
naročila 

97. Naročilo št. 
4500092946 

Ureditev meje in parcelacija Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
GEOGRAD d.o.o., Tbilisijska 
ulica 59, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
14.6.2022, traja do 
31.8.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

806,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

98. Naročilo št. 
4500093946 

Geodetske storitve Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
GEODETSKI URED MATAIJA 
d.o.o., Barboj 36C, Umag, 
Hrvaška (izvajalec) 

Podpisano dne 
29.6.2022, traja do 
5.8.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

9.500,00 HRK brez DDV 
enkratno plačilo 

99. Naročilo št. 
4500093947 

Geodetske storitve Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
GEODETSKI URED MATAIJA 
d.o.o., Barboj 36C, Umag, 
Hrvaška (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
29.6.2022, traja do 
5.8.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

24.000,00 HRK brez DDV 
enkratno plačilo 

  

 

Opomba - podatki o družbah SŽ: 

* Slovenske železnice, d.o.o. , Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana 

TRR: SI56 0292 3001 9346 887, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 

TRR: SI56 2900 0000 1861 966, pri UniCredit Banka Slovenija, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana 

TRR: SI56 3000 0008 0067 134, pri Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana 

TRR: SI56 0451 5000 2873 357, pri Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor 

TRR: SI56 1010 0005 6288 998, pri Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, Koper 

TRR: SI56 0310 0100 3514 667, pri SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana 

TRR: SI56 0700 0000 1805 260, pri Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj (ZAPRT) 



TRR: SI56 1010 0000 0049 950, pri Banka Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper (ZAPRT) 

TRR: SI56 0600 0105 9383 471, pri Banka Celje, d.d., GPL Trdinova 4, Ljubljana  (Vodnikova 2, Celje) (ZAPRT)  

TRR: SI56 2420 3900 4106 262, pri Raiffeisen Bank d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor (ZAPRT) 

**  SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana 

 TRR: SI56 0292 3025 9545 562, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 

***       SŽ-Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana 

 TRR: SI56 0292 3025 9545 756, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 

 TRR: SI56 2900 0005 0329 568, pri UniCredit Banka Slovenija, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana 

 TRR: SI56 1010 0005 8279 341, pri Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, Koper 

 TRR: SI56 3000 0000 9122 595,  pri Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana 

 TRR: SI56 1010 0004 9970 515, pri Banka Koper, d.d., Pristaniška ul. 14, Koper (ZAPRT) 

 TRR: SI56 0600 0010 0150 277, pri Banka Celje, d.d., GPL Trdinova 4, Ljubljana  (Vodnikova 2, Celje) (ZAPRT) 

****  SŽ-Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana 

            TRR: SI56 0292 3025 9545 659, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 

           TRR: SI56 2900 0005 0940 183, pri UniCredit Banka Slovenija, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana 

*****  Fersped, d.o.o., Parmova ul. 37, 1000 Ljubljana 

 TRR: SI56 0292 3001 7301 254, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 

 TRR: SI56 2900 0000 3036 442, pri UniCredit Banka Slovenija, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana 

****** SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana 

 TRR: SI56 0292 1001 8534 804, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 

 TRR: SI56 2900 0005 1713 467, pri UniCredit Banka Slovenija, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana 

 

*******  VV-LOG, špedicija in transport, d.o.o., Ankaranska cesta 6 B, 6000 Koper – Capodistria 

 TRR: SI56 0223 9025 8620 912, pri NLB, Trg republike 2, Ljubljana 

 TRR: SI56 3000 0001 1338 269, pri Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana 

 


