
 

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 

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

Podpisano dne 
4.2.2022, velja od 

datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas 6 mesecev 

od datuma podpisa  
 

990,00 EUR brez DDV, 
enkratno plačilo za aplikacijo 

in 
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 

Podpisano dne 

3.3.2022, velja od 

6.250,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 



GM REVIZIJA d.o.o., Ulica 
Gradnikove brigade 4, 

Ljubljana (izvajalec) 
 

datuma podpisa in traja 
do 30.4.2022 

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, 

Majaronova ulica 4, 
Ljubljana (sponzoriranec) 

Podpisano dne 
15.3.2022, velja od 

datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.5.2022 

do 30.9.2022 
 

35.000,00 EUR brez DDV, in 
sicer v treh obrokih: 

1. obrok 11.600,00 EUR brez 
DDV do 1.6.2022 
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 

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

 

Podpisano dne 

25.3.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 

določen čas 10 mesecev 
od datuma podpisa 

 

22.000,00 EUR brez DDV 

mesečna plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

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 oz. do 
izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

 
 

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 

Podpisano dne 

29.3.2022, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 

enkratno nakazilo 



Društvo za razvoj in 
ohranjanje glasbe Brežice, 

Župelevec 23, Kapele 
(prejemnik donacije) 
 

 

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 
izpolnitve pogodbenih 

obveznosti 
 
 

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 
Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska 11, 

Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

6.2.2022, traja do 
10.3.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila 
 

2.900,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

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 

Podpisano dne 
31.3.2022, traja do 
datuma nakazila 

 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



100, Postojna (prejemnik 
donacije) 

 
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 

Podpisano dne 

8.3.2022, traja do 
31.3.2022 oz. do 

2.800,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 



Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska ulica 

11, Ljubljana (izvajalec) 
 

zaključka izvedbe 
naročila 

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 
Teniško društvo Slovan, 

Gortanova ul. 21, Ljubljana 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 

1.4.2022, 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 

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 
občasnem delu 
upokojenca, 

št. 101-1/2022-14 

Strokovna dela s področja disciplinskih 

postopkov 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(delodajalec)* in 
David Merc, Ul. Jožeta 
Mlakarja 3, Limbuš 

(upravičenec) 
 

Podpisano dne 

21.4.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se od 

1.3.2022 do 30.4.2022 
 

urna postavka 14,95 EUR 

bruto,  
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, 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(naročnik)* in 

Podpisano dne 

5.5.2022, velja od 

46.400,00 EUR brez DDV v 

skupni vrednosti, od tega 



Jedro sistema storitev mobilnosti 1 PR-MO-
05 in 

Validacija Potniškega prometa PR-MO-61 

Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 

Ljubljana (izvajalec) 
 

datuma podpisa in traja 
do 7.10.2022 

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 
manipulatorja – prekladalca kontejnerjev 

za potrebe KT Maribor Tezno 

SŽ-Tovorni promet, 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 31.7.2022 

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

Podpisano dne 

19.5.2022, traja do 
23.12.2022 oz. do 

4.970,00 EUR brez DDV 

plačila po dejansko 
opravljenih storitvah   



STIGO d.o.o., Cesta 
španskih borcev 14, 

Ljubljana-Polje (izvajalec) 
 

zaključka izvedbe 
naročila 

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 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(sponzor)* in 

Podpisano dne 

25.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 

2.000,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 



železniškega prometa, ki bo potekal 
21.4.2022 ter promocija sponzorja 

DRC, Družba za raziskave v 
cestni in prometni stroki 

Slovenije, d.o.o., 
Masarykova cesta 14, 
Ljubljana (sponzoriranec) 

 

uporablja pa se za 
določen čas od 6.4.2022 

do 30.5.2022 

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 
Po medvedovih stopinjah, ki bo 23.4.2022 
ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(sponzor)*, 
Turistično športno društvo 
PO MEDVEDOVIH 

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

(prevoznik)****(1) 
 

Podpisano dne 

27.5.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 

določen čas od 
15.4.2022 do 30.5.2022 

donacija v naravi v 

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

 

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  
INFONET MEDIA d.o.o., 
Stegne 11B, Ljubljana 

(izvajalec) 
 

Podpisano dne 

28.2.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se od 

1.3.2022 do 31.12.2022 
 

20.000,00 EUR brez DDV 

plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

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 

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 

Podpisano dne 

6.6.2022, velja od 

28.100,00 EUR brez DDV 

 

http://www.pozareport.si/


 Center poslovne odličnosti 
Ekonomske fakultete, 

Univerze v Ljubljani, 
Kardeljeva ploščad 17, 
Ljubljana (izvajalec) 

 

datuma podpisa in traja 
do zaključne analize  

96. Naročilo št. 

4500092468 

Parcelacija Slovenske železnice, d.o.o. 

(naročnik)* in 
GEOGRAD d.o.o., Tbilisijska 
ulica 59, Ljubljana 

(izvajalec) 
 

Podpisano dne 

8.6.2022, traja do 
30.6.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila 

838,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

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 

100. Pogodba o 

sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-38 

Sponzorsko sodelovanje pri financiranju 

plesnega programa in promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(sponzor)* in 
Plesni klub Samba Pa Ti 
Trbovlje, Trg Franca Fakina 

4, Trbovlje (sponzoriranec) 

Podpisano dne 

30.3.2022, 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 



101. Pogodba NAB št. 
92/2022/08 

Izvedba projektiranja objekta nove glavne 
avtobusne postaje Ljubljana s poslovnimi 

prostori in parkirno hišo na območju 
Potniškega centra Ljubljana 
 

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

BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI, 
projektiranje, d.o.o., 
Dunajska cesta 49, 

Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
23.6.2022, velja od 

datuma podpisa, 
uporablja pa se do 
zaključka izvedbe vseh 

pogodbenih del 
 

2.684.000,00 EUR brez DDV 
mesečna plačila glede na 

odstotek opravljenih del  

102. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-67 

Donacija kot prispevek za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Ženski nogometni klub ŽNK 

Olimpija Ljubljana, Jarška 
cesta 63, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 

 

Podpisano dne 
7.7.2022, traja do 
datuma nakazila 

 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

103. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-80 

Donacija kot prispevek za delovanje 

mladinskega pogona 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)* in 
Nogometni klub Tabor 
Sežana, Kosovelova ulica 

1C, Sežana (prejemnik 
donacije) 

 

Podpisano dne 

7.7.2022, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 

enkratno nakazilo 

104. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-79 

Donacija kot prispevek za organizacijo 
poslovne konference NATURA 2020 ZA 

ČISTI PLANET in tehnična kulturna 
dediščina TDR LOKOMOTIVA MICA, ki bo 
potekala dne 27.9.2022 

 

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

Društvo Natura 2020, Ulica 
Ruske čete 3, Ruše 
(prejemnik donacije) 

 

Podpisano dne 
7.7.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

105. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-64 

Donacija kot prispevek za organizacijo 100. 

obletnice Zveze ZŠAM Slovenije in izvajanje 
aktivnosti razvijanja prometne kulture – 
med udeleženci v prometu pri prečkanju 

železniških tirov 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)* in 
Zveza ZŠAM Slovenije, 
Letališka cesta 16, Ljubljana 

(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 

7.7.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

10.000,00 EUR brez DDV 

enkratno nakazilo 

106. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-77 

Donacija v materialu kot prispevek za 

izdelavo lesenega prevoznega čebelnjaka in 
ureditev učilnice na prostem 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(donator)** in 

Podpisano dne 

7.7.2022, traja do 

donacija v naravi 

v knjigovodski protivrednosti 
240,00 EUR 



ŠC Krško-Sevnica, Cesta 
krških žrtev 131, Krško 

(prejemnik donacije) 
 

izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

 

107. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-70 

Donacija kot prispevek za organizacijo 

dogodka Čarobni dan Tivoli 2022 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)* in 
ZAVOD ZAUPANJE, 

Ljubljana, Brnčičeva ulica 
13, Ljubljana - Črnuče  
(prejemnik donacije) 

 

Podpisano dne 

7.7.2022, traja do 
datuma nakazila 

 

2.500,00 EUR brez DDV 

enkratno nakazilo 

108. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-71 

Donacija kot pomoč pri snemanju 
dokumentarnih oddaj in predstavitev 

skupine SŽ ter organizacija izletov za 
zaposlene v okviru Vodnega kroga v bližini 

železniške infrastrukture 

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

CV KONCEPT d.o.o., Dole 
pri Škofljici 2B, Škofljica 

(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
8.7.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

109. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-69 

Donacija kot prispevek za izvedbo projekta 

»Z muzejskim potniškim vagonom v 
preteklost« 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)* in 
Društvo za ohranjanje 

dediščine Prleški železničar, 
Osluševci 48, Podgorci  
(prejemnik donacije) 

 

Podpisano dne 

9.7.2022, traja do 
datuma nakazila 

 

1.500,00 EUR brez DDV 

enkratno nakazilo 

110. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-63 

Donacija kot prispevek za planinski tabor 
Kolpa 2022 - Marindol 

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

Planinski klub Jelenček 
Maribor, Stephensonova 

ulica 2, Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
11.7.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

630,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

111. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-65 

Donacija v materialu kot prispevek za 
obnovo dela nekdanje ozkotirne proge 
Poljčane – Slovenske Konjice – Zreče  

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(donator)** in 
Občina Zreče, Cesta na 

Roglo 13B, Zreče 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
11.7.2022, traja do 
izpolnitve pogodbenih 

obveznosti 
 

donacija v naravi 
v knjigovodski protivrednosti 
273,00 EUR 



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

Donacija kot prispevek za nakup violine 
hčerki Karin Antunović 

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

Dragan Antunović, Ulica 
Padlih borcev 10, 
Prestranek (prejemnik 

donacije) 
 

Podpisano dne 
11.7.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

113. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-60 

Donacija za 40 let delovanja društva in 
obnovo fasade gasilskega doma 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 

društvo Lokev, Lokev 5G, 
Lokev (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
11.7.2022, traja do 
datuma nakazila 

 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

114. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-66 

Donacija kot prispevek za spodbujanje 
aktivnosti v naravi in razvoj športne 

dejavnosti 

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

Goriški golf klub, Bazoviška 
ulica 4, Nova Gorica 
(prejemnik donacije) 

 

Podpisano dne 
12.7.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

115. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-81 

Donacija v obliki organizacije izvedbe 

premika lokomotive 86 NHM in plačila 
stroškov pri premiku iz postaje Ljubljana 
Šiška v občino Borovnica 

 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)*,  
SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(izvajalec)***(1) in 

Občina Borovnica, 
Paplerjeva ulica 22, 
Borovnica (prejemnik 

donacije) 
 

Podpisano dne 

12.7.2022, traja do 
izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

 

donacija v naravi 

v protivrednosti do največ 
7.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo(1) 

 

116. Aneks št. 1 (2022) k 
pogodbi o 
opravljanju 

odvetniških storitev, 
št. 101-1/2022-17 

Pravne storitve  Slovenske železnice, d.o.o. 
(stranka)* in 
Odvetniška pisarna Jadek & 

Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 
Ljubljana (odvetniška 
pisarna) 

 

Podpisano dne 
12.7.2021, velja od 
datuma podpisa in traja 

do izpolnitve 
pogodbenih obveznosti 
oz. do porabe sredstev 

ocenjena vrednost 
povečana na 50.000,00 EUR 
brez DDV 



117. Pogodba o donaciji, 
št. 1015-2/2022-75f 

Donacija kot prispevek za zamenjavo 
dotrajanega stavbnega pohištva v 

Kosijevem domu na Vogarju 

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

Planinsko društvo 
Železničar Ljubljana, 
Kolodvorska ulica 11, 

Ljubljana (prejemnik 
donacije) 

 

Podpisano dne 
13.7.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

118. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-61 

Donacija v materialu kot prispevek za 
potrebe posodobitve skakalnih centrov  

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(donator)** in 

Smučarska zveza Slovenije 
– Združenje smučarskih 
panog, Podutiška cesta 

146, Ljubljana (prejemnik 
donacije) 

 

Podpisano dne 
13.7.2022, traja do 

izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 
 

donacija v naravi 
v knjigovodski protivrednosti 

cca. 1.000,00 EUR 

119. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-74 

Donacija v obliki plačila nastalih stroškov 
pri izvedbi 120 let železniške proge in 270 

let Prvačke pleh muzike 

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

Krajevna skupnost 
Prvačina, Prvačina 48, 

Prvačina (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
14.7.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

120. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-56 

Donacija kot prispevek za Tekmovanje v 
tretji državni ligi, rekreacijo članov in za 
izvedbo proslave jubileja 70 let delovanja 

kluba 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Železniško kegljaško 

društvo Lokomotiva, 
Zaloška cesta 217, 

Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
15.7.2022, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 
 

121. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-78 

Donacija v materialu kot prispevek za 
izgradnjo ograde 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(donator)** in 
Ljubiteljski konjeniški klub 

Litija, Loška ulica 4, Litija 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
15.7.2022, traja do 
izpolnitve pogodbenih 

obveznosti 
 

donacija v naravi 
v knjigovodski protivrednosti 
320,00 EUR 



122. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-68 

Donacija kot prispevek za pomoč pri 
gradnji novega gasilskega doma 

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

Prostovoljno gasilsko 
društvo Temenica, 
Temenica 6B, Šentvid pri 

Stični (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
17.7.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

123. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-62 

Donacija kot prispevek za izgradnjo 
ribogojnice za gojitev mladic 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Ribiška družina Jesenice, 

Zgornji Plavž 12A, Jesenice 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
21.7.2022, traja do 
datuma nakazila 

 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

124. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-76 

Donacija kot prispevek za ureditev 
notranjih prostorov gasilskega doma in 

nakup novega gasilskega vozila 

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

Prostovoljno gasilsko 
društvo Divača, Kraška 
cesta 67, Divača (prejemnik 

donacije) 
 

Podpisano dne 
22.7.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

125. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-58 

Donacija kot prispevek za izvedbo 70. 
obletnice društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 

društvo Radohova vas, Selo 
pri Radohovi vasi 4, Šentvid 
pri Stični (prejemnik 

donacije) 
 

Podpisano dne 
26.7.2022, traja do 
datuma nakazila 

 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

126. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-57 

Donacija kot prispevek za gradnjo novega 
gasilskega doma 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 

društvo Tomišelj, Tomišelj 
16, Ig (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
15.7.2022, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 
 

127. Aneks 1 k pogodbi 
NAB št. 17/2022/19 

Zajem dejanske rabe zemljišč JŽI – 
podaljšanje roka izvedbe pogodbenih del 

SŽ-Infrastruktura d.o.o. 
(naročnik)** in 

Podpisano dne 
2.8.2022, velja od 

pogodbena vrednost se ne 
spreminja 



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

 

datuma podpisa, 
uporablja pa se za 

določen čas do 
31.12.2022  
 

 

128. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-59 

Donacija kot prispevek pri nakupu oblačil 
članov in članic kluba 

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

Železničarski 
namiznoteniški klub 
Maribor, Engelsova ulica 6, 

Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
1.8.2022, velja do 

datuma nakazila 
 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

129. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-72 

Donacija kot podpora pri organizaciji 
evropskega veteranskega prvenstva v 

veslanju Bled 2022 v obliki plačila 
parkirnine 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 

SŽ - ŽIP, d.o.o., Kolodvorska 
ulica 11, Ljubljana 
(izvajalec)(1) in 

Veslaška zveza Slovenije, 
Župančičeva cesta 9, Bled  

(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
15.7.2022, velja do 

izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 
 

donacija v naravi  
v knjigovodski protivrednosti 

4.500,00 EUR(1) 

130. Pogodba NAB št. 

151/2022/19 

Izdelava študije »Raziskava in analiza stanja 

učinkovitosti upravljavca JŽI pri izvajanju 
storitev OGJS s primerjavo najmanj treh 
tujih izvajalcev« 

 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** in 
Prometni institut Ljubljana 
d.o.o., Kolodvorska ulica 

11, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

4.8.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.9.2022 

30.378,00 EUR z DDV 

enkratno plačilo 

131. Naročilo št. 
4500097090 

Izdelava energetskih izkaznic Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
NAI Significa d.o.o., 

Vošnjakova ulica 1, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
16.8.2022, traja do 
31.8.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 

600,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

132. Pogodba NAB št. 
154/2022/07 

Zasnova oglaševalske in komunikacijske 
kampanje na temo »Vlak – najbolj 

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

Podpisano dne 
17.8.2022, velja od 

34.700,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



trajnostna, varna in tradicionalna oblika 
prevoza tovora in potnikov« 

 

GR8 CONSULTING d.o.o., 
Leskoškova cesta 10, 

Ljubljana (izvajalec) 
 

datuma podpisa in traja 
do izpolnitve vseh 

pogodbenih obveznosti 

133. Naročilo št. 

3/01701/2022/07 

Izdelava investicijskega projekta SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** in 
CSA d.o.o., Italijanska ulica 

8, Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

19.8.2022, traja do 
21.9.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 
 

28.200,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

134. Pogodba št. 00403-
3/2022-167 

Svetovalne storitve s področja razvoja 
kadrov 

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

storitve d.o.o., Vilharjeva 
ulica 50, Ljubljana 

(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
1.9.2022, velja od 
datuma podpisa do 

izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

40.000,00 EUR brez DDV 
plačila v več obrokih do 
porabe sredstev 

135. Naročilo št. 

4500081361 

Notarske storitve Slovenske železnice, d.o.o. 

(naročnik)* in 
Notar Jernej Jeromen, Trg 

Osvobodilne fronte 13, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano 17.1.2022, 

traja do 4.2.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila 

69,36 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

136. Naročilo št. 
4500081676  
 

 

Storitev prevajanja SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(naročnik)*** in 
Lingua-soft d.o.o., 

Frankopanska 5A, Zagreb, 
Hrvaška (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
18.1.2022, traja do 
31.12.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 

25.000,00 HRK  
plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

137. Naročilnica št. 
19/2022 

Izračun denarnega nadomestila stroškov 
prevoznikov, ki nastanejo prevoznikom 

zaradi motenj v železniškem prometu in so 
posledica izvajanja investicijskih del na JŽI v 
letu 2021 

 

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

Prometni institut Ljubljana 
d.o.o. (izvajalec)******** 

Podpisano dne 
31.1.2022, traja dva 

meseca od podpisa oz. 
do zaključka izvedbe 
naročila 

17.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



138. Naročilo št. 
4500079878 

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

Notar Jernej Jeromen, Trg 
Osvobodilne fronte 13, 
Ljubljana (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
11.2.2022, traja do 

31.12.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

5.000,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 

opravljenih storitvah 

139. Naročilo št. 

4500084252 

Odvetniške storitve Slovenske železnice, d.o.o. 

(naročnik)* in 
Odvjetnica Petra Ogrizek, 
Utješinovićeva 2/I, 10000 

Zagreb, Hrvaška (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

17.2.2022, traja do 
31.12.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila 

132,82 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

140. Naročilo št. 

4500086134 

Vlaki 3. faza – Novelacija (dopolnitev IP) SŽ-Potniški promet, d.o.o. 

(naročnik)**** in 
Prometni institut Ljubljana 

d.o.o. (izvajalec)******** 

Podpisano dne 

15.3.2022, traja do 
22.4.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 
 

4.500,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

141. Naročilo št. 
4500088094 

Svetovanje in strokovna pomoč SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(naročnik)**** in 

Rok Rupnik s.p., Notranjska 
cesta 49A, Logatec 
(izvajalec) 

 

Podpisano dne 
7.4.2022, traja do 

31.3.2023 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

23.880,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 

opravljenih storitvah 

142. Naročilnica št. 
88/2022 

Izdelava strokovnega mnenja za odpravo 
pojava vlake neznanega izvora v javnih 

sanitarijah na železniški postaji Maribor 

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

GI ZRMK d.o.o., Dimičeva 
ulica 12, Ljubljana 

(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
12.4.2022, traja en 

mesec od podpisa oz. 
do zaključka izvedbe 

naročila 

1.470,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

143. Naročilnica št. 

90/2022 

Vrednotenje nevarnih lastnosti in ocena 

dopustnosti odlaganja odpadkov – 
odpadnih lesenih železniških pragov 
 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** in 
Eurofins Erico Slovenija 
d.o.o., Koroška cesta 58, 

Velenje (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

12.4.2022, traja dva 
meseca od datuma 
podpisa oz. do zaključka 

izvedbe naročila  

1.832,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 



144. Naročilo št. 
4500088859 

 

Meritve hrupa v okolju, ki nastajajo zaradi 
pretovora blaga na lokacijah, ki so v lasti 

oziroma upravljanju družbe SŽ-Tovorni 
promet 
 

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

Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano, 
Prvomajska ulica 1, 

Maribor (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
19.4.2022, traja do 

5.8.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

2.661,40 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

145. Podizvajalska 
pogodba št. 22-NPI-
03 

Pomoč pri izdelavi tehničnega dela DIIP-ov 
in IP-jev za ukrepe v okviru obnavljanja 
javne železniške infrastrukture v RS 

Prometni institut Ljubljana 
d.o.o. (naročnik)******** 
in 

MIND inženiring d.o.o., 
Ljutomerska cesta 38, 
Ormož (podizvajalec) 

 

Podpisano dne 
12.5.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 

30 dni oz. do izpolnitve 
pogodbenih obveznosti 

32.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

146. Naročilo št. 

4500091874 

Projektiranje, inženiring Prometni institut Ljubljana 

d.o.o. (naročnik)******** 
in 
SUPERMARKET d.o.o., 

Dunajska cesta 106, 
Ljubljana (izvajalec) 

 

Podpisano dne 

1.6.2022, traja do 
30.6.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila 

1.990,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

147. Naročilo št. 
4500091875 

Notarske storitve SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(naročnik)**** in 

Notar Jernej Jeromen, Trg 
Osvobodilne fronte 13, 
Ljubljana (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
1.6.2022, traja do 

10.6.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

180,95 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

148. Naročilo št. 

4500092687 

Projektiranje, inženiring Prometni institut Ljubljana 

d.o.o. (naročnik)******** 
in 
EDGE CASE SOLUTION 

d.o.o., Španska ulica 9, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

10.6.2022, traja do 
30.6.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila 

8.500,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

149. Naročilo št. 
4500092791 

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

Podpisano dne 
13.6.2022, traja do 

35,55 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



Leemeta d.o.o., 
Podjavorškova ulica 1, Celje 

(izvajalec) 
 

17.6.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila 

150. Naročilo št. 

4500093261 

Pomoč pri izvedbi meritev ter tehnično 

svetovanje, pomoč pri analizi podatkov, 
kamera s pripadajočim kablom 

 

Prometni institut Ljubljana 

d.o.o. (naročnik)******** 
in 

DEWESOFT d.o.o., Gabrsko 
11A, Trbovlje (izvajalec) 

Podpisano dne 

20.6.2022, traja do 
29.7.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 
 

2.500,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

151. Naročilo št. 
4500093500 

Izdelava elaborata statične presoje in 
predloga sanacije za objekt 
vlakospremnega osebja v Mariboru 

SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(naročnik)**** in 
AZ Projekt, d.o.o., 

Kamniška ulica 41, 
Ljubljana (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
22.6.2022, traja do 
10.10.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 

15.400,00 EUR brez DDV 
plačilo v dveh različnih 
obrokih 

152. Naročilo št. 
4500094911 

Storitve prevajanja in lektoriranja SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(naročnik)**** in 

Aikwit d.o.o., Ljubljanska 
cesta 84, Horjul (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
11.7.2022, traja do 

11.8.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila  
 

225,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

153. Pogodba št. 

140/2022/MM 

Izvajanje strokovnega nadzora nad 

strojnimi deli na projektu 2TDK, strokovna 
podpora pri nadzoru nad izvedbo 
hidrantnega omrežja (strojni del) 

 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** in 
Tomaž Sekulič s.p., 
Stanetova ulica 17, Velenje 

(izvajalec) 
 

Podpisano dne 

12.7.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do izpolnitve 

pogodbenih obveznosti 

15.000,00 EUR brez DDV 

plačila po dejansko 
opravljenih storitvah 

154. Naročilo št. 
4500095373 

Nadzor nad geološko-geomehanskimi in 
hidrološkimi preiskavami za objekt nove 
avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti v 

Ljubljani v treh fazah 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
SLP, d.o.o. Ljubljana, Ulica 

Gradnikove brigade 4, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
18.7.2022, traja do 
4.8.2023 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 

7.000,000 EUR brez DDV 
plačilo v treh ne 
enakovrednih obrokih 

155. Naročilnica št. 
164/2022 

Storitve prevajanja SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(naročnik)** in 

Podpisano dne 
29.7.2022, traja do 

478,80 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



AUTENTICIS, Snježana 
Bianka Nappi s.p., Šolska 

ulica 34, Koper – 
Capodistria (izvajalec) 
 

zaključka izvedbe 
naročila 

156. Donatorska 
pogodba št. 70101-

1/2022-35 

Donacija odsluženega vagona SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(donator)*** in 

Zavod Vizija varnosti, 
Dolenjska cesta 242B, 
Ljubljana (prejemnik 

donacije) 
 

Podpisano dne 
17.8.2022, traja do 

izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

donacija v naravi 
v knjigovodski protivrednosti 

0,00 EUR 

157. Naročilo št. 

4500097155 

Nadzor nad izvedbo elektroinstalacijskih 

del pri obnovi Izobraževalnega centra 
Slovenskih železnic, II. del 

 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(naročnik)* in 
Brio Lovšin d.o.o., Ob 

grabnu 26, Vodice 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 

17.8.2022, traja do 
15.12.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 

3.230,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

158. Naročilo št. 
4500097156 

Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij pri 
obnovi Izobraževalnega centra Slovenskih 

železnic, II. del 

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

EMINEO d.o.o., Cesta v 
Gorice 38, Ljubljana 
(izvajalec) 

 

Podpisano dne 
17.8.2022, traja do 

15.8.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

3.230,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

159. Naročilo št. 
179/2022 

Ureditev meje in parcelacija na območju 
k.o. Divača 

 

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

GEOBI, geodetske storitve, 
d.o.o., Delavska cesta 24, 

Šenčur (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
23.8.2022, traja 6 

mesecev od uvedbe v 
delo oz. do zaključka 

izvedbe naročila 

5.650,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

160. Naročilo št. 

4500097684 
 

Storitve prevajanja Prometni institut Ljubljana 

d.o.o. (naročnik)******** 
in 
AMIDAS d.o.o., Ukmarjeva 

ulica 2, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

25.8.2022, traja do 
31.8.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila 

1.480,73 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 



161. Naročilo št. 
4500098111 

 

Izdelava energetske izkaznice Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročilo)* in 

Energetska izkaznica, 
d.o.o., Jurčičeva ulica 8, 
Maribor (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
30.8.2022, traja do 

30.9.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

369,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

162. Naročilo št. 

4500098776 

Izdelava elaborata statistične presoje in 

izvedbenega načrta sanacije za objekt 
Tovorno skladišče Kranj s popisom del in 
projektantskim predračunom 

 

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 

(naročilo)*** in 
SORA Inženiring, d.o.o., 
Sorška cesta 22, Škofja 

Loka (izvajalec) 

Podpisano dne 

7.9.2022, traja do 
15.10.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 

naročila 
 

1.750,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

163. Naročilo št. 

4500098816 
 

Dosnetje geodetskega posnetka in 

uskladitev s sosednjimi geodetskimi 
posnetki 

 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(naročilo)* in 
GEO-SVET, d.o.o., Matilda 

Marinčič s.p., Taborska 
cesta 4, Grosuplje 
(izvajalec) 

 

Podpisano dne 

7.9.2022, traja do 
14.10.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 

1.300,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

164. Naročilnica št. 

198/2022 

Storitve prevajanja – tolmačenje SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** in 
Nataša Logar s.p., 
tolmačenje, Izvidniška 17, 

Pobegi (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

15.9.2022, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

 

540,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

165. Naročilo št. 

4500099807 

Vzpostavitev funkcionalnosti prikaza 

reklamnih sporočil na spletnem portalu na 
vlakovnih kompozicijah, vzdrževanje 

strojne in programske opreme ter 
delovanje nadgrajene uporabniške 
platforme na vlakovnih kompozicijah 

Siemens, Pendolino in Stadler za obdobje 
od septembra do decembra 2022 
 

SŽ-Potniški promet, d.o.o. 

(naročnik)**** in 
NETKO d.o.o., Primožičeva 

ulica 1, Ljubljana-Črnuče 
(izvajalec) 

Podpisano dne 

21.9.2022, traja do 
31.12.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 

16.560,00 EUR brez DDV 

mesečna plačila v enakih 
obrokih 

166. Pogodba NAB št. 
168/2022/08 

Izdelava projektne dokumentacije za 
izvedbo (PZI) za objekte na zemljišču v lasti 

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

Podpisano dne 
28.9.2022, velja od 

139.320,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



družb v skupini Slovenske železnice v 
Ljubljani, območje Slape 

LUZ d.d., Verovškova 64, 
Ljubljana (izvajalec) 

datuma podpisa in traja 
do 3.12.2022 oz. do 

izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 
 

167. Pogodba NAB št. 
174/2022/08 

Izdelava projektne izvedbene 
dokumentacije za ureditev predorov 

Križiški, Jurgovec in Ležeški na progi št. 50 
Ljubljana-Sežana-d.m. 

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

Projektiranje in svetovanje 
Jurij Čadež s.p., Vojkova 
ulica 12, Postojna ter 

IRGO Consulting d.o.o., 
Slovenčeva 93, Ljubljana 
(izvajalca) 

 

Podpisano dne 
29.9.2022, velja od 

datuma podpisa in traja 
do 5.3.2023 oz. do 
izpolnitve pogodbenih 

obveznosti 

108.800,00 EUR brez DDV 
plačilo v štirih ne 

enakovrednih obrokih 

168. Naročilnica št. 

207/2022 

Storitve prevajanja - tolmačenje SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** in 
Nataša Logar s.p., 
tolmačenje, Izvidniška 17, 

Pobegi (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

29.9.2022, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

200,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

169. Aneks št. 1 k 
pogodbi NAB št. 
69/2022/07 

Definiranje politike transfernih cen in 
implementacija politike transfernih cen – 
dodatna dela 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Odvetniška pisarna Senica 

& partnerji, d.o.o., 
Barjanska cesta 3, Ljubljana 
(izvajalec) 

Podpisano dne 
3.10.2022, velja od 
datuma podpisa in se 

izvaja 12 mesecev od 
podpisa pogodbe oz. do 
izpolnitve vseh 

pogodbenih obveznosti 
 

pogodbena vrednost se zviša 
iz 47.000,00 EUR brez DDV 
na 57.000,00 EUR brez DDV  

 
 

170. Pogodba o 
svetovanju, št. 201-
10/2020-32 

Svetovanje pri projektu »Vrednotenje 
delovnih mest, prenova plačnega sistema 
in izdelava kadrovskega načrta družb v 

skupini« 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
MM Svetovanje, družba za 

poslovno svetovanje, 
d.o.o., Sp. Besnica, Trata 7, 
Zg. Besnica (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
3.10.2022, velja od 
datuma podpisa, 

uporablja pa se od 1.10. 
za obdobje dveh 
mesecev 

39.000,00 EUR brez DDV  
mesečna plačila po dejansko 
opravljenem delu 



171. Naročilo št. 
4500100752 

 

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

AAS d.o.o., Ljubljana, 
Slovenska cesta 47, 
Ljubljana (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
4.10.2022, traja do 

8.5.2023 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila  

2.000,00 EUR brez DDV 
plačila po dejansko 

opravljenih storitvah 

172. Naročilnica št. 

222/2022 
 

Odvetniške storitve SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** in 
Odvetniška družba Zdolšek, 
Miklošičeva 5, Ljubljana 

(izvajalec) 
 

Podpisano dne 

7.10.2022, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila  

10.000,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

173. Pogodba NAB št. 

182/2022/08-TP 

Izvedba preverjanja izračuna ogljičnega 

odtisa za podjetje SŽ – Tovorni promet, 
d.o.o. 

 

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 

(naročnik)*** in 
BUREAU VERITAS, d.o.o., 

Linhartova cesta 49A, 1000 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

10.10.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 

do 10.04.2023 oz. do 
izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

 

3.627,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

174. Pogodba NAB št. 

182/2022/08-PP 

Izvedba preverjanja izračuna ogljičnega 

odtisa za podjetje SŽ – Potniški promet, 
d.o.o. 

SŽ-Potniški promet, d.o.o. 

(naročnik)**** in 
BUREAU VERITAS, d.o.o., 
Linhartova cesta 49A, 1000 

Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

10.10.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 10.04.2023 oz. do 

izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 
 

3.627,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

175. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-92 

Donacija v obliki finančne pomoči pri 
dogodku »Praznik kozjanskega jabolka« v 

mesecu oktobru  

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

KOZJANSKI PARK, Podsreda 
45, Podsreda (prejemnik 
donacije) 

 

Podpisano dne 
12.10.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

176. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-93 

Donacija v obliki organizacije in nakupa 
kart za ogled nogometne tekme v 

ljubljanskih Stožicah in organizaciji 
avtobusnega prevoza Izola – Ljubljana – 

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

Srednja šola Izola – Scuola 
media Isola, Ulica 

Podpisano dne 
14.10.2022, traja do 

datuma nakazila oz. do 

donacija v naravi  
v protivrednosti do največ 

1.046,64 EUR brez DDV, od 
tega 415,00 EUR brez DDV za 



Izola za 34 dijakov in 6 spremljevalcev, dne 
24.9.2022 

 

Prekomorskih brigad 7, 
Izola – Isola (prejemnik 

donacije) 
 

izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

 

avtobusni prevoz in 631,64 
EUR brez DDV za nakup kart  

177. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-87 
 

Donacija v obliki finančne pomoči pri 

delovanju društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)* in 
Društvo vodnikov 

reševalnih psov Slovenije, 
Vojkova cesta 19, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 

15.10.2022, traja do 
datuma nakazila 

 

15.000,00 EUR brez DDV 

enkratno nakazilo 

178. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-88 

Donacija v obliki finančne pomoči za 
ohranjanje in vzdrževanje železniške 
dediščine  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
DRUŽINA GOMULKA 203 – 

združenje za spodbujanje 
ohranjanja železniške 

tehniške dediščine, 
Podnart 44, Podnart 
(prejemnik donacije) 

 

Podpisano dne 
16.10.2022, traja do 
datuma nakazila 

 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

179. Aneks št. 1 k 

pogodbi NAB št. 
166/2021/08 

Izdelava pobude za izvedbo postopka 

lokacijske preveritve Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje Potniškega centra 
Ljubljana za projekt: Avtobusna postaja 

Ljubljana (Gradnja nove glavne avtobusne 
postaje Ljubljana s poslovnimi prostori in 
parkirno hišo) – dodatna dela 

 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(naročnik)* in 
URBI, oblikovanje prostora, 
d.o.o., Trnovski pristan 2, 

Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

17.10.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.06.2023 

7.125,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

180. Pogodba o donaciji 

št. 10105-2/2022-86 

Donacija v obliki finančne pomoči pri 

delovanju kluba 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)* in 
Kegljaški klub Lokomotiva 
Maribor, Kurilniška ulica 6, 

Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 

20.10.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

5.000,00 EUR brez DDV 

enkratno nakazilo 



181. Pogodba o donaciji 
št. 10105-2/2022-89 

Donacija v obliki finančne pomoči pri 
delovanju kluba 

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

Košarkarski klub Hrastnik, 
Log 3, Hrastnik (prejemnik 
donacije) 

 

Podpisano dne 
20.10.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

182. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-91 

Donacija v obliki finančne pomoči pri 

delovanju društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Zgornji Kašelj, 

Kašeljska cesta  95, 
Ljubljana – Polje 
(prejemnik donacije) 

 

Podpisano dne 

20.10.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

1.500,00 EUR brez DDV 

enkratno nakazilo 

183. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-94 

Donacija za izdajo pesniške zbirke 

  

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)* in 
Matevž Hribar, Iztokova 
ulica 16, Medvode 

(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 

20.10.2022, traja do 
datuma nakazila 
 

10.000,00 EUR neto 

enkratno nakazilo 

184. Naročilo št. 
4500102788 

Projektiranje – arhitekturni posnetek Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Đulijano Zuliani, Beliči 32 A, 

51215 Kastav, Hrvaška 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
27.10.2022, traja do 
25.11.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila  

3.320,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

185. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 

10105-2/2022-84 

Sponzorsko sodelovanje pri izvedbi 
Novoletnih koncertov Pihalnega društva 

Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora, 
ki bosta 27. in 28. decembra 2022, ter 
promocija sponzorja 

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

Kulturno društvo – Pihalni 
orkester Jesenice – 
Kranjska Gora, Trg Toneta 

Čufarja 4, Jesenice  
(sponzoriranec) 
 

 

Podpisano dne 
2.11.2022, velja od 

datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 

1.11.2022 do 
31.12.2022 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



186. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-90 

Donacija v obliki finančne pomoči pri 
delovanju kluba za sezono 2022/2023 

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

Žensko košarkarsko 
društvo Ježica, Savlje 6, 
Ljubljana (prejemnik 

donacije) 
 

Podpisano dne 
17.10.2022, velja od 

datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 

1.10.2022 do 30.6.2023 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

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

Sponzorstvo za sodelovanje na dogodku 
11. Ljubljana Forum z naslovom »Mesta 
leta 2023«, ki bo 6. in 7. oktobra na 

Ljubljanskem gradu ter promocija 
sponzorja  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Inštitut GFS, Cesta na 

Kurešček 46, Ig 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
21.10.2022, velja od 
datuma podpisa, 

uporablja pa se za 
določen čas od 10.9. do 
31.12.2022 

 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

188. Pogodba o 

sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-83 

Sponzorsko sodelovanje pri izvedbi 

projekta »Domovinski dan – praznujmo 
skupaj« ter promocija sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(sponzor)* in 
Društvo SKUD – Mati 
Domovina – FSDP, Parmova 

ulica 43, Ljubljana 
(sponzoriranec) 

 

Podpisano dne 

24.10.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 

določen čas od 1.9. do 
31.12.2022 

2.000,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

189. Aneks št. 1 k 
pogodbi 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 – 
spremembe obveznosti sponzoriranja in 

povečanje finančnih sredstev 

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

Urša Bogataj s.p., Briše pri 
Polhovemu Gradcu 7, 
Polhov Gradec 

(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
14.11.2022, velja od 

datuma podpisa za čas 
trajanja pogodbe 

pogodbena vrednost se zviša 
s 15.000,00 EUR brez DDV  

na 30.000,00 EUR brez DDV  

190. Naročilo št. 
4500104341 

Strokovno mnenje o stanju stanovanjskega 
objekta s predlaganimi interventnimi 
ukrepi 

 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Project PA d.o.o., Majorja 

Lavriča ulica 2, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
17.11.2022, traja do 
25.11.2022 oz. do 

zaključka izvedbe 
naročila 

1.450,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

191. Pogodba o 
začasnem in 

Dela s področja teoretičnega usposabljanja, 
preverjanja strokovne usposobljenosti in 

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

Podpisano dne 
4.1.2022, velja od 

urna postavka 11,44 EUR 
bruto oz.  



občasnem delu 
upokojenca, št. 101-

1/2021-38 

redna ter izredna izpopolnjevanja za 
osebje, ki opravlja za varnost kritične 

naloge 
 

Ferid Murtić, Dole pri 
Krašcah 7A, Moravče 

(upravičenec) 

datuma podpisa, 
uporablja pa se od 1.1. 

do 31.12.2022, v 
skupnem obsegu 60 ur 
na mesec 

 

do 8.235,53 EUR bruto 
mesečna nakazila  

 

192. Pogodba o 

začasnem in 
občasnem delu 
upokojenca, št. 101-

1/2021-37 

Dela s področja teoretičnega usposabljanja, 

preverjanja strokovne usposobljenosti in 
redna ter izredna izpopolnjevanja za 
osebje, ki opravlja za varnost kritične 

naloge 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(delodajalec)* in 
Viktor Hrovatin, Pod 
Taborom 8, Sežana 

(upravičenec) 

Podpisano dne 

4.1.2022, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se od 1.1. 

do 31.12.2022, v 
skupnem obsegu 60 ur 
na mesec 

 

urna postavka 11,44 EUR 

bruto oz.  
do 8.235,53 EUR bruto 
mesečna nakazila 

193. Naročilnica št. 

239/2022 

Prevajanje potniških najav iz slovenskega 

jezika v tuje jezike 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** 
Amidas d.o.o., Ukmarjeva 
ulica 2, Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

6.10.2022, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

 

182,25 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

194. Krovna pogodba za 

izvedbo revizijskih 
storitev v obdobju 
2022 – 2024, 

Pogodba NAB št. 
203/2022/07 
 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 2022 

– 2024 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(naročnik)* in 
Deloitte Revizija d.o.o., 
Celovška cesta 165, 

Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

4.11.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
za določen čas treh let 

vrednost po ceniku je 

določena za vsako družbo v 
ločenih pogodbah 

195. Naročilo št. 
4500103385 

Dosnetje geodetskega posnetka ter 
uskladitev s sosednjimi geodetskimi 

posnetki – dodatna dela 

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

GEO-SVET, d.o.o., Matilda 
Marinčič s.p., Taborska 
cesta 4, Grosuplje 

(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
7.11.2022, traja do 

30.11.2022 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

330,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

196. Naročilnica št. 

262/2022 

Davčno svetovanje na področju obračuna 

dohodnine pri osebnih prejemkih -terenski 
dodatek (priprava predloga pritožbe) 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** 

Podpisano dne 

8.11.2022, traja do 

2.200,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo  



 Simič & Partnerji, davčno 
svetovanje, d.o.o., 

Parmova ulica 53, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

zaključka izvedbe 
naročila 

197. Pogodba o 
poslovnem 

sodelovanju, št. 
10111-1/2022-7 

Izmenjava vsebin in promocijsko 
oglaševanje v različnih medijih 

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

MEDIA PARTNER 
AGENCIJA, d.o.o., Vevška c. 
52, Ljubljana-Polje 

(izvajalec)  

Podpisano dne 
16.11.2022, velja od 

datuma podpisa, 
uporablja pa se od 
2.11.2022 do 

31.12.2022 
 

30.000,00 EUR brez DDV 
mesečna plačila po dejansko 

opravljenem delu 

198. Naročilnica št. 

322/2022 
 

Izobraževanje na temo »infrastruktura 

odnosov« 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(naročnik)** 
PI CENTER ZDRAVJA, Borut 

Puljić s.p., Podvrh 106b, 
Braslovče (izvajalec) 
 

Podpisano dne 

24.11.2022, traja do 
zaključka izvedbe 

naročila 

400,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

199. Pogodba o 
poslovnem 

sodelovanju, št. 
10111-2/2022-7 

Zakup oglasnega prostora na televiziji ter 
izvedba oglaševanja 

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

RTV SLOVENIJA, 
Kolodvorska ulica 2, 
Ljubljana (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
30.11.2022, velja od 

datuma podpisa, 
uporablja pa se od 
31.12.2022 do 

31.1.2023 
 

30.000,00 EUR brez DDV 
mesečna plačila po dejansko 

opravljenem delu 

200. Pogodba o 

poslovnem 
sodelovanju, št. 

10111-2/2022-8 

Oglaševalske aktivnosti v medijih radia Slovenske železnice, d.o.o. 

(naročnik)* in 
INFONET MEDIA d.o.o., 

Stegne 11B, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 

30.11.2022, velja od 
datuma podpisa, 

uporablja pa se od 
1.1.2023 do 31.3.2023 

25.150,00 EUR brez DDV 

mesečna plačila po dejansko 
opravljenem delu 

201. Pogodba o 
poslovnem 
sodelovanju, št. 

10111-2/2022-9 

Zakup oglasnega prostora na televiziji ter 
izvedba oglaševanja akcije VLAK JE ZA VSE 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
PRO PLUS d.o.o., Kranjčeva 

ulica 26, Ljubljana 
(izvajalec) 

Podpisano dne 
6.12.2022, velja od 
datuma podpisa, 

uporablja pa se od 

75.000,00 EUR brez DDV 
mesečna plačila po dejansko 
opravljenem delu 



 1.11.2022 do 
31.12.2022 

 
202. Pogodba o nastopu, 

št. 10111-1/2022-10 
Nastop na prireditvi Srečanje železničarjev 
dne 22.12.2022 

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

Mambo Kings, Ladja 1K, 
Medvode (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
7.12.2022, velja od 

datuma podpisa do 
izpolnitve pogodbenih 

obveznosti 
 

4.000,00 EUR neto 
enkratno plačilo 

203. Pogodba o nastopu 

št. 58/2022 oz. 
10111-1/2022-9 

Nastop na prireditvi Srečanje železničarjev 

dne 22.12.2022 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(organizator)* in 
POTREBUJEŠ d.o.o., Gabrje 
66, Dobrova (izvajalec) 

Podpisano dne 

7.12.2022, velja od 
datuma podpisa do 
izpolnitve pogodbenih 

obveznosti 
 

4.200,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

204. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-98 

Donacija kot finančna pomoč pri projektu 
12 serijskih oddaj popotovanje slovenske 
družine iz Slovenije do Grčije in nazaj z 

vlakom in kolesom v letu 2023 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Produkcijska skupina 

MANGART d.o.o., Celovška 
cesta 150, Ljubljana 

(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.12.2022, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

205. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-
102 

Donacija kot finančna pomoč za pripravo 

na mednarodno tekmovanje iz 
arbitražnega prava 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)* in 
Univerza v Mariboru, 
Pravna fakulteta, 

Mladinska ulica 9, Maribor 
(prejemnik donacije) 

 

Podpisano dne 

7.12.2022, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 

enkratno nakazilo 

206. Naročilo št. 
4500106076 

Najem 2 skupin za animacijo in razdelitev 
daril na Božičkovem vlaku (vsaka skupina 1 

Božiček in 2 škrata) 
 

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

SKOKEC, Maja Novak s.p., 
Zabretova ulica 15F, 
Ljubljana (izvajalec) 

 

Podpisano dne 
8.12.2022, traja do 

zaključka izvedbe 
naročila 

3.300,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



207. Pogodba NAB št. 
246/2022/08 

Izdelava prometne študije variant poteka 
prog javnega potniškega prometa na 

širšem območju nove avtobusne postaje 
Ljubljana 
 

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

Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo, Jamova cesta 

2, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
8.12.2022, velja 60 

koledarskih dni od 
prejema naročila oz. 
ocenjeno do 13.2.2023 

31.161,10 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

 
 

208. Pogodba o 
poslovnem 
sodelovanju, št. 

10111-2/2022-10 

Zakup oglasnega prostora na televiziji ter 
izvedba oglaševanja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
TV 3 d.o.o., Šmarska cesta 

5A, Koper (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
9.12.2022, velja od 
datuma podpisa, 

uporablja pa se od 
1.12.2022 do 15.1.2023 
 

18.000,00 EUR brez DDV 
mesečna plačila po dejansko 
opravljenem delu 

209. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-97 

Donacija kot finančna pomoč pri delovanju 
kluba za razvoj otrok od 6 do 17 let 

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

Košarkarski klub Litija, Ulica 
Mire Pregljeve 1, Litija 
(prejemnik donacije) 

 

Podpisano dne 
9.12.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

210. Pogodba NAB št. 

204/2022/07-EP, 
Pogodba o 
revidiranju 

računovodskih 
izkazov za leta 2022, 
2023 in 2024 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 

2022-2024 

SŽ EP d.o.o. 

(naročnik)******** in 
Deloitte Revizija d.o.o., 
Dunajska cesta 165, 

Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

9.12.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.6.2025 

 

skupna vrednost revizije 

računovodskih izkazov 
družbe in konsolidiranih 
računovodskih izkazov 

skupine: 
za leto 2022: 8.000,00 EUR 
brez DDV, 

za leto 2023: 8.400,00 EUR 
brez DDV, 

za leto 2024: 8.820,00 EUR 
brez DDV 
 

211. Pogodba NAB št. 
204/2022/07-TP, 
Pogodba o 

revidiranju 
računovodskih 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 
2022-2024 

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

Dunajska cesta 165, 
Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 
12.12..2022, velja od 
datuma podpisa in traja 

do 30.6.2025 
 

vrednost revizije 
računovodskih izkazov 
družbe 

za leto 2022: 16.700,00 EUR 
brez DDV, 



izkazov za leta 2022, 
2023 in 2024 

za leto 2023: 17.535,00 EUR 
brez DDV, 

za leto 2024: 18.412,00 EUR 
brez DDV 
 

212. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-

100 

Donacija kot finančna pomoč pri nakupu 
dveh letnih kart IJPP za dva člana kluba 

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

Futsal klub SILIKO, Tržaška 
cesta 9, Vrhnika (prejemnik 
donacije) 

 

Podpisano dne 
12.12.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

2.017,60 EUR  
enkratno nakazilo 

213. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2022-96 

Donacija kot prispevek pri akciji Podari 
življenje, za zdravljenje Urbana Miroševiča 

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

Društvo Palčica 
Pomagalčica in dobrodelni 

škratki, Glem 26, Marezige 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
12.12.2022, traja do 

datuma nakazila 
 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

214. Naročilnica št. 
322/2022 

Prevoz tipiziranih sporočil (fonogramov) SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(naročnik)** 

Prevajanje in tolmačenje, 
Julia Balint Čeh s.p., Ob 
Grosupeljščici 1B, 

Grosuplje (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
13.12.2022, traja do 

zaključka izvedbe 
naročila 

65,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

215. Pogodba o 

sponzorstvu, št. 
10105-2/2022-95 

Sofinanciranje izdaje in tiska knjige 

»Železniški tiri – zgornji ustroj in elementi 
trase« 

Prometni institut Ljubljana 

d.o.o. (sponzor)******** 
in Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za pomorstvo in 
promet, Pot pomorščakov 
4, Portorož-Portorose 

(sponzoriranec) 

Podpisano dne 

13.12.2022, velja od 
datuma podpisa, 

uporablja pa se za 
določen čas od 
1.10.2022 do 

31.12.2022 
 

1.000,00 EUR brez DDV 

enkratno plačilo 

216. Pogodba NAB št. 

204/2022/07-ŽIP, 
Pogodba o 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 

2022-2024 

SŽ-ŽIP, d.o.o. 

(naročnik)******** in 

Podpisano dne 

13.12.2022, velja od 

skupna vrednost za revizijo 

računovodskih 



revidiranju 
računovodskih 

izkazov za leta 2022, 
2023 in 2024 

Deloitte Revizija d.o.o., 
Dunajska cesta 165, 

Ljubljana (izvajalec) 

datuma podpisa in traja 
do 30.6.2025 

 

izkazov družbe, za revizijo 
konsolidiranih 

računovodskih izkazov 
skupine ter za revizijo 
porabe sredstev v skladu z 

Zakonom o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov: 
za leto 2022: 16.600,00 EUR 
brez DDV, 

za leto 2023: 17.430,00 EUR 
brez DDV, 
za leto 2024: 18.300,00 EUR 

brez DDV 
 

217. Pogodba NAB št. 
204/2022/07-PI, 
Pogodba o 

revidiranju 
računovodskih 

izkazov za leta 2022, 
2023 in 2024 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 
2022-2024 

Prometni institut Ljubljana 
d.o.o. (naročnik)******** 
in 

Deloitte Revizija d.o.o., 
Dunajska cesta 165, 

Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 
14.12.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 

do 30.6.2025 

vrednost revizije 
računovodskih izkazov 
družbe 

za leto 2022: 6.700,00 EUR 
brez DDV, 

za leto 2023: 7.035,00 EUR 
brez DDV, 
za leto 2024: 7.387,00 EUR 

brez DDV 
 

218. Pogodba NAB št. 

204/2022/07-ŽT, 
Pogodba o 

revidiranju 
računovodskih 
izkazov za leta 2022, 

2023 in 2024 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 

2022-2024 

SŽ-Železniška tiskarna 

Ljubljana d.d., 
(naročnik)******** in 

Deloitte Revizija d.o.o., 
Dunajska cesta 165, 
Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

14.12.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 

do 30.6.2025 

vrednost revizije 

računovodskih izkazov 
družbe 

za leto 2022: 6.000,00 EUR 
brez DDV, 
za leto 2023: 6.300,00 EUR 

brez DDV, 
za leto 2024: 6.615,00 EUR 
brez DDV 

 



219. Pogodba NAB št. 
204/2022/07-ŽGP, 

Pogodba o 
revidiranju 
računovodskih 

izkazov za leta 2022, 
2023 in 2024 

 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 
2022-2024 

SŽ-ŽGP Ljubljana d.d., 
(naročnik)******** in 

Deloitte Revizija d.o.o., 
Dunajska cesta 165, 
Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 
15.12.2022, velja od 

datuma podpisa in traja 
do 30.6.2025 

skupna vrednost za revizijo 
računovodskih 

izkazov družbe, za revizijo 
konsolidiranih 
računovodskih izkazov 

skupine in za revizijo poročila 
o razmerjih s povezanimi 

družbami v skladu z 545. 
členom ZGD-1: 
za leto 2022: 17.500,00 EUR 

brez DDV, 
za leto 2023: 18.376,00 EUR 
brez DDV, 

za leto 2024: 19.294,00 EUR 
brez DDV 

 
220. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-99 
Donacija za tisk knjige Poezija v športu Slovenske železnice, d.o.o. 

(donator)*, 

Esad Babačić – književnik, 
Beethovnova ulica 14, 

Ljubljana (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Železniška tiskarna 

Ljubljana d.d., Hladilniška 
pot 28, Ljubljana 
(tiskarna)(1) 

 

Podpisano dne 
15.12.2022, traja do 

izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo(1) 

221. Pogodba o donaciji, 

št. 10105-2/2022-
101 

Donacija nerabnih tirnic za sanacijo nasipa 

pri vhodu strelišča 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 

(donator)** in 
Strelsko društvo Tone 
Bostič Zidani Most, Zidani 

Most 26, Zidani Most 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 

15.12.2022, traja do 
izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

 

donacija v naravi 

v knjigovodski protivrednosti 
789,60 EUR 



222. Pogodba o 
povezovanju 

dogodka, št. 10111-
1/2022-11 

Priprava in moderiranje dogodka dne 
22.12.2022 na prireditvi Srečanje 

železničarjev« 

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

Bernarda Žarn s.p., Anže 
30, Brestanica (moderator) 
 

Podpisano dne 
15.12.2022, velja od 

datuma podpisa, 
uporablja pa se do 
izpolnitve predmeta 

pogodbe 
 

1.500,00 EUR brez DDV  
enkratno plačilo 

223. Pogodba NAB št. 
204/2022/07-VV-
LOG,  

Pogodba o 
revidiranju 
računovodskih 

izkazov za leta 2022, 
2023 in 2024 

 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 
2022-2024 

VV-LOG d.o.o., 
(naročnik)******* in 
Deloitte Revizija d.o.o., 

Dunajska cesta 165, 
Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 
18.12.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 

do 30.6.2025 

vrednost revizije 
računovodskih izkazov 
družbe 

za leto 2022: 8.000,00 EUR 
brez DDV, 
za leto 2023: 8.400,00 EUR 

brez DDV, 
za leto 2024: 8.820,00 EUR 

brez DDV 
 

224. Pogodba NAB št. 

204/2022/07-VIT,  
Pogodba o 

revidiranju 
računovodskih 
izkazov za leta 2022, 

2023 in 2024 
 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 

2022-2024 

SŽ-VIT, d.o.o., 

(naročnik)****** in 
Deloitte Revizija d.o.o., 

Dunajska cesta 165, 
Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

19.12.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 

do 30.6.2025 

vrednost revizije 

računovodskih izkazov 
družbe 

za leto 2022: 16.700,00 EUR 
brez DDV, 
za leto 2023: 17.535,00 EUR 

brez DDV, 
za leto 2024: 18.412,00 EUR 
brez DDV 

 
225. Pogodba NAB št. 

204/2022/07-PP, 
Pogodba o 
revidiranju 

računovodskih 
izkazov za leta 2022, 
2023 in 2024 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 

2022-2024 

SŽ-Potniški promet d.o.o. 

(naročnik)**** in 
Deloitte Revizija d.o.o., 
Dunajska cesta 165, 

Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

19.12.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.6.2025 

 

skupna vrednost za revizijo 

računovodskih 
izkazov družbe in revizijo 
ustreznosti sodil ter 

pravilnosti njihove 
uporabe:  
za leto 2022: 17.000,00 EUR 

brez DDV, 



za leto 2023: 17.850,00 EUR 
brez DDV, 

za leto 2024: 18.742,00 EUR 
brez DDV 
 

226. Pogodba o 
začasnem in 

občasnem delu 
upokojenca, št. 
20103-8/2022-1 

Opravljanje strokovnih del s področja 
upravljanja stanovanj 

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

Katarina Juvančič, Celovška 
108, Ljubljana 
(upravičenec) 

Podpisano dne 
20.12.2022, velja od 

datuma podpisa, 
uporablja pa se od 1.1. 
do 31.12.2023, v 

skupnem obsegu 60 ur 
na mesec 
 

 

urna postavka 12,83 EUR 
bruto oz.  

do 9.237,96 EUR bruto 
mesečna nakazila 

227. Pogodba NAB št. 

204/2022/07-INFRA,  
Pogodba o 
revidiranju 

računovodskih 
izkazov za leta 2022, 

2023 in 2024 
 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 

2022-2024 

SŽ-Infrastruktura, d.o.o., 

(naročnik)** in 
Deloitte Revizija d.o.o., 
Dunajska cesta 165, 

Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

21.12.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.6.2025 

skupna vrednost za revizijo 

računovodskih 
izkazov družbe in za revizijo 
ustreznosti sodil ter 

pravilnosti njihove 
uporabe: 

za leto 2022: 16.800,00 EUR 
brez DDV, 
za leto 2023: 17.640,00 EUR 

brez DDV, 
za leto 2024: 18.522,00 EUR 
brez DDV 

 
228. Pogodba NAB št. 

204/2022/07-
FERSPED,  
Pogodba o 

revidiranju 
računovodskih 
izkazov za leta 2022, 

2023 in 2024 
 

Izvajanje revizijskih storitev v obdobju 

2022-2024 

FERSPED, d.o.o., 

(naročnik)***** in 
Deloitte Revizija d.o.o., 
Dunajska cesta 165, 

Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 

22.12.2022, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.6.2025 

vrednost revizije 

računovodskih izkazov 
družbe 
za leto 2022: 17.000,00 EUR 

brez DDV, 
za leto 2023: 17.850,00 EUR 
brez DDV, 

za leto 2024: 18.743,00 EUR 
brez DDV 



229. Aneks št. 2 k 
pogodbi NAB št. 

17/2022/19 

Zajem dejanske rabe zemljišč javne 
železniške infrastrukture – podaljšanje roka 

izvedbe 

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

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

Podpisano dne 
22.12.2022, velja od 

datuma podpisa in traja 
do 31.12.2022 
 

pogodbena vrednost se ne 
spreminja 

  

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 KBM, 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 

 

********  Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana 

 TRR: SI56 0400 1004 9671 361, pri Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor 

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0292 3001 7891 790, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 

SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0292 3001 1998 361, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 

TRR: SI56 0310 0100 3137 434, pri SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana  

TRR: SI56 0400 1004 8040 791, pri Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor 

TRR: SI56 3000 0001 0640 451, pri N Banka d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana 

Kamnolom Verd, d.o.o., Verd 145, 1360 Vrhnika 

SI56 0292 3005 1892 230, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 

SI56 0310 0100 3137 531, pri SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana 

SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., Hladilniška pot 28, Ljubljana, 1000 Ljubljana  

SI56 0400 1004 9107 985, pri Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor 

SŽ EP Logistika, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0292 2026 3890 920, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana 


