
 

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

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

1. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
150 

Donacija za nakup otroških igral za 
ustanovitev »Tematskega igralnega parka« 
v občini Borovnica  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Občina Borovnica, 
Paplerjeva ulica 22, 
Borovnica (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
30.6.2016, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

2. Pogodba NAB št.: 
145/2016/07 

Izvedba notranjerevizijskega posla – 
revizije poslovanja odvisne družbe v tujini 

BDO Revizija, d.o.o., Cesta 
v Mestni log 1, Ljubljana 
(izvajalec) in  
Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik) * 
 

Podpisano dne 
8.12.2016 za obdobje 3 
mesecev 

4.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

3. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
147 

Donacija za pripravo zbornikov in 
organizacijo prireditve za 70. letnico lovske 
družine  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Lovska družina Loka pri 
Zidanem Mostu, Radež 
10B, Loka pri Zidanem 
Mostu (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, uporablja 
se od 4.12.2016 in traja 
do datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV, 
enkratno nakazilo 

4. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
146 

Donacija za namen pokrivanja stroškov 
obdaritve otrok  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Kulturno društvo Svoboda 
Zidani Most, Zidani Most 
12, Zidani Most (prejemnik 
donacije) 
 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, uporablja 
se od 4.12.2016 in traja 
do datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV, 
enkratno nakazilo 



5. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
145 

Donacija za namen izgradnje hangarja  Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Letalski klub Kočevje, Pri 
Unionu 16, Kočevje 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV, 
enkratno nakazilo 

6. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
143 

Donacija za obnovo in sanacijo objekta  Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in  
Kegljaški klub Lokomotiva 
Maribor, Kurilniška ulica 6, 
Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV, 
enkratno nakazilo 

7. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
142 

Donacija za izvedbo prireditve ob 20. 
obletnici društva  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Invalidsko društvo ILCO 
Ljubljana, Parmova ulica 
53, Ljubljana (prejemnik 
donacije)  
 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV, 
enkratno nakazilo 

8. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
148 

Donacija za organizacijo več konjeniških 
tekmovanj  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Konjeniška zveza Slovenije, 
Celovška cesta 25, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

2.500,00 EUR brez DDV, 
enkratno nakazilo 

9. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
151 

Donatorstvo Nejcu Županu za nakup 
novega električnega invalidskega vozička s 
posebnim krmilom  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Nejc Župan, Dolenje 
Vrhpolje 9, Šentjernej 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 
 

1.000,00 EUR, 
enkratno nakazilo 

10. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
155 

Donacija pri nakupu gasilske črpalke  Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Prostovoljno gasilsko 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



društvo Zgornji Kašelj , 
Kašeljska cesta 95, 
Ljubljana-Polje (prejemnik 
donacije)  
 

11. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
140 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Društvo ljubiteljev železnic 
Ilirska Bistrica, Vojkov 
drevored 7, Ilirska Bistrica 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV, 
enkratno nakazilo 

12. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
152 

Donacija za zamenjavo dotrajane gasilske 
opreme z novo  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Rakitovec, 
Rakitovec 44, Črni kal 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

13. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
153 

Donacija za zamenjavo dotrajane gasilske 
opreme z novo  

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

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

14. Pogodba o 
začasnem in 
občasnem delu 
upokojenca, št. 
10102-23/2015-5 

Opravljanje strokovnih del s področja 
upravljanja stanovanj 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(delodajalec) * in  
Katarina Juvančič, Celovška 
108, Ljubljana 
(upravičenec) 

Podpisano dne 
31.1.2017, velja od 
dneva podpisa obeh 
pogodbenih strank, 
uporablja pa se od 
1.1.2017 do 31.12.2017 
v predvidenem 
skupnem obsegu 60 ur 
na mesec 
 

8,75 EUR/uro neto oziroma 
do 6.300,00 EUR neto  



15. Aneks št. 1 
Svetovalna pogodba 
št. 26/16-O 

Strokovno svetovalne storitve s področja 
opravljanja dejavnosti naročnika in 
njegovih obveznosti v okviru 
mednarodnega sodelovanja (zmanjšanje 
obsega del in vrednosti) 

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

Podpisano dne 
7.2.2017, velja od dneva 
podpisa, uporablja pa se 
od 1.10.2016 dalje za 
nedoločen čas 
 

znižanje mesečnega 
pavšala iz 47.580,00 EUR z 
DDV na 30.882,01 EUR z 
DDV  

16. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
159 

Donacija za izvedbo več športnih aktivnosti 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in 
Športno društvo Ljubljana, 
Ulica Ivane Kobilice 1, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
30.12.2016,  traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

17. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
154 

Donacija za nakup ultrazvočnega aparata 
za potrebe KO za endokrinologijo, diabetes 
in bolezni presnove  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator) * in  
Ustanova za novo 
pediatrično kliniko v 
Ljubljani, Bohoričeva ulica 
20, Ljubljana 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

18. Aneks št. 1 k 
podjemni pogodbi  
št. 10102-2/2016, 
št. 10102-1/2017-1 

Sprememba 2. člena podjemne pogodbe 
zaradi zneska plačila 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik) * in 
Mitja Vaupotič, Mestni Vrh 
55a, Ptuj (podjemnik) 
 

Podpisano dne 
3.2.2017, velja od dne 
podpisa za obdobje 
enega leta 

zvišanje mesečnih plačil  
iz 600,00 EUR neto  
na 800,00 EUR neto 

19. Aneks št. 1 k 
pogodbi o 
sponzorstvu št. 
10105-2/2016-80,  
št. 10105-2/2017-15 

Sprememba podaljšanja veljavnosti 
pogodbe in potreba po dodatnem nakazilu 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor) * in 
Hokejsko drsalno društvo 
Olimpija Ljubljana, 
Celovška cesta 25, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
15.2.2017, velja od 
dneva podpisa in traja 
do 1.7.2017 

dodatni znesek 15.000,00 
EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

20. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2017-12 

Sponzorstvo slovenskih reprezentanc v 
smučarskih skokih 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor) * in 
Smučarska zveza Slovenije 
– Združenje smučarskih 

Podpisano dne 
13.1.2017, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 

20.000,00 EUR brez DDV 
v dveh enakih obrokih 



panog, Podutiška cesta 
146, Ljubljana 
(sponzoriranec) 
 

1.1.2017 do 31.12.2017 
 

21. Pogodba o donaciji Donatorstvo za stroške pri prevozu 
invalidov 

SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(donator) **** in 
Združenje invalidov – 
Forum Slovenije, 
Linhartova cesta 1, 
Ljubljana (doniranec) 
 

Podpisano dne 
10.3.2016, traja do 
datuma nakazila 

300,00 EUR 
enkratno nakazilo 

22. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2017-14 

Sponzoriranje in izvajanje promocijskih 
aktivnosti v okviru Mednarodnega FIS 
tekmovanja otrok v alpskem smučanju za 
POKAL LOKA 11.2.-12.2.2017 v Škofji Loki in 
v Kranjski Gori 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor) * in  
Smučarski klub Alpetour 
Škofja Loka, Podlubnik 1C, 
Škofja Loka (sponzoriranec) 

Podpisano dne 
16.2.2017, uporablja pa 
se od 11.2.2017 do 
12.2.2017 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

23. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2017-17 

Sponzoriranje strelske reprezentance 
Slovenije in izvajanje promocijskih 
aktivnosti  
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Strelska zveza Slovenije, 
Dolenjska cesta 11, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
24.2.2017, uporablja pa 
se od 20.2.2017 do 
19.2.2018 

2.000,00 EUR z DDV 
enkratno plačilo 

24. Pogodba Support of Design of Tender Documents for 
Procurement of Rolling Stock in Passenger 
Traffic 

TransCare Gmbh, Danziger 
Str. 14, 65191 Wiesbaden, 
Nemčija (izvajalec) in 
Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* 
 

Podpisano dne 
13.2.2017, velja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

10.000,00 EUR 
plačilo v dveh 
enakovrednih obrokih 
 

25. Pogodba Terminal Ljubljana Zalog – Development 
Concept 

TransCare Gmbh, Danziger 
Str. 14, 65191 Wiesbaden, 
Nemčija (izvajalec) in 
Slovenske železnice, 
d.o.o.* ter Adria kombi, 
d.o.o., Tivolska 50, 
Ljubljana (naročnik) 

Podpisano dne 
28.2.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

Skupna vrednost: 
70.000,00 EUR 
od tega SŽ 16.000,00 EUR; 
plačilo v dveh 
enakovrednih obrokih 



26. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2017-20 

Izvajanje promocijskih aktivnosti in pokritje 
stroškov prevoza z vlakom  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)*,  
Atletska zveza Slovenije, 
Letališka cesta 33c, 
Ljubljana (sponzoriranec) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)**** 
 

Podpisano dne 
2.3.2017, uporablja pa 
se od 27.2. do 
31.12.2017 

10.000,00 EUR z DDV in 
donacija v naravi  

27. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-19 

Donacija za izdajo brezplačne revije za 
otroke 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
SOBIVANJE – društvo za 
trajnostni razvoj, Cesta v 
Kleče 9, Ljubljana 
(prejemnik donacije)  
 

Podpisano dne 
7.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

28. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
149 

Donacija za odhod na Mednarodno ligo v 
Češko in na svetovno prvenstvo v Minsk, 
Belorusija  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Klub borilnih veščin 
Scorpion international gym, 
Župančičevo sprehajališče 
1, Novo mesto (prejemnik 
donacije)  
 

Podpisano dne 
3.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

29.  Naročilnica št. 
360.1-38/2016 

Izdelava projektne naloge, sodelovanje na 
koordinacijah in sestankih z naročnikom in 
udeleženci selitve TP v prostore VIT, 
Zaloška 
 

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

Podpisano dne 
20.6.2016, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

2.051,50 EUR brez DDV 

30.  Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-22 

Donacija za pomoč pri nakupu invalidskega 
vozička  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Društvo paraplegikov 
Podravja, Lackova 43, 2000 
Maribor (prejemnik 
donacije) 
 
 

Podpisano dne 
22.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



31. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-18 

Donacija za pomoč pri izgradnji nadstreška 
za gledalce 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Konjeniško društvo Ranč 
Prebil, Temenica 10, 
Šentvid pri Stični 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
12.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

32. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-23 

Donacija za postavitev lesene skulpture 
borca na območju Doma borcev Črnuče in 
prenovljenega železniškega prehoda v 
Črnučah 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Združenje NOB Črnuče, 
Dunajska 405, Ljubljana-
Črnuče (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
22.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

33. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-30 

Donacija za nakup novega gasilskega vozila Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Hotič, Spodnji 
Hotič 26, Litija (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
24.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

34. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-34 

Donacija za sanacijo Kosijevega doma na 
Vogarju 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Planinsko društvo 
Železničar Ljubljana, 
Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
27.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

35. Podjemna pogodba, 
št. 10102-1/2017-4 

Delo v Železniškem muzeju Slovenskih 
železnic, in sicer sodelovanje s svojimi vozili 
pri obratovanju vrtne železnice 7,25'' ter 
snemanje, postprodukcija in finalizacija 
projekta »Videopričevanja« 
 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Primož Ozvald, Vnanje 
Gorice 59, Brezovica pri 
Ljubljani (podjemnik) 

Podpisano dne 
22.3.2017, velja od 
podpisa za obdobje 
enega leta 

200,00 EUR neto 
mesečna nakazila 



36. Pogodba o 
začasnem in 
občasnem delu 
upokojenca, št. 
168.1-70/2017 

Začasno opravljanje strokovnih del v 
Sekretariatu 

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(delodajalec)*** in 
Ida Cerar, Golo 145, Ig 
(upravičenec) 

Podpisano dne 
27.3.2017, uporablja pa 
se od 1.3. do 31.7.2017 

10,50 EUR bruto za 
predvidoma 60 ur 
mesečnega dela oz. do 
3.150,00 EUR bruto na 
podlagi začasno 
opravljenega dela; 
mesečna plačila  
 

37. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-32 

Donacija za nabavo prilagojenega kombi 
vozila za prevoz invalidov do zdravnikov in 
na rehabilitacije 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
VDC, Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 59 C, Zagorje ob 
Savi (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
27.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

4.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

38. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2017-24 

Sponzoriranje članskih rokometnih 
reprezentanc, izvajanje promocijskih 
aktivnosti in pokritje stroškov prevoza z 
vlakom 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)*, 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)**** in 
Rokometna zveza 
Slovenije, Leskoškova 9e, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
24.3.2017, uporablja pa 
se od 1.5.2017 do 
1.5.2018 

10.000,00 EUR brez DDV, 
enkratno nakazilo, in 
5.000,00 EUR brez DDV za 
prevozne storitve  

39. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-29 

Donacija Alešu Juvancu za sedem tednov 
dolgo pot s kolesom čez Severno Ameriko 

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

Podpisani dne 
28.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

40. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
144 

Donacija za pripravo zbornikov in 
organizacijo prireditve za 60. obletnico 
zveze 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Kraška gasilska zveza 
Sežana, Bazoviška cesta 13, 
Sežana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
30.12.2016, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

41. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 

Sponzoriranje slovenske moške članske A-
reprezentance in izvajanje promocijskih 

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

Podpisano dne 
29.3.2017, uporablja pa 

10.000,00 EUR brez DDV, 
enkratno plačilo,  



10105-2/2017-27 aktivnsti Košarkarska zveza 
Slovenije, Leskoškova 12, 
Ljubljana (sponzoriranec) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)**** 
 

se od 1.3. do 
31.12.2017 
 

ter prevozni stroški 

42. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-31 
 

Donacija za pomoč pri nakupu nove 
gasilske opreme in pri delovanju društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Tomišelj, Tomišelj 
16, Ig (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
28.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

4.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

43. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-25 

Donacija pri kritju stroškov tekem v okviru 
mednarodnega prvenstva »Erste Bank 
Youth Stars League« za mladinske selekcije 
hokejistov do 20 let 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Hokejsko društvo – mladi – 
Jesenice, Ledarska ulica 4, 
Jesenice (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
15.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

44. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-21 

Donacija za nakup novega gasilskega vozila 
HTRV-1 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Sevnica, Kvedrova 
c. 25, Sevnica (prejemnik 
donacije) 

Podpisano dne 
20.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

45. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2017-26 

Sponzorstvo pri izvedbi projekta »Poletni 
tabor Uroš Zorman za otroke in 
mladostnike« v Savudriji in izvajanje 
promocijskih aktivnosti v obdobju od 23.6. 
do 30.6.2017 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Športno društvo Uroš 
Zorman, Jakčeva ulica 31, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
3.4.2017, velja z dnem 
podpisa in traja do 
izpolnitve obveznosti 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo  

46. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-33 

Donacija za podporo dogodku 7. 
Tradicionalnega teka dveh dežel 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Športno društvo Ponca, 
Rateče 97A, Rateče-Planica 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
3.4.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



47. Pogodba o delu, št. 
363-P-307/17 

Opravljanje strokovnih del s področja 
knjigovodstva kupcev 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Mojca Ciber, Mejačeva 
ulica 11, Borovnica 
(podjemnik) 
 

Podpisano dne 
5.4.2017, velja z dnem 
podpisa, uporablja pa se 
od 6.4. do 30.6.2017 
 

7,10 EUR bruto na uro 
mesečna plačila 

48. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-35 

Donacija za prevoz potnikov oz. 
udeležencev na in iz 24. pohoda po 
Jurčičevi poti iz smeri od Ljubljane do 
Višnje Gore, iz Ivančne Gorice do Ljubljane, 
iz Novega mesta v Višnjo Goro in iz Ivančne 
Gorice v Novo mesto, dne 4.3.2017 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Občina Ivančna Gorica, 
Sokolska ulica 8, Ivančna 
Gorica in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)**** 
 

Podpisano dne 
24.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

donacija v naravi 

49. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-37 

Donacija za razvoj novih gasilskih aktivnosti Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Murska Sobota, 
Cankarjeva ulica 75, 
Murska Sobota (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
10.4.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

50. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-39 

Donacija za doprinos k realizaciji 
ustanovitve Muzeja slovenske 
osamosvojitve  
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Združenje za vrednote 
slovenske osamosvojitve, 
Zaloška cesta 65, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
14.4.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

51. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2016-
157 

Donacija za nakup daril ter prevoz z 
muzejskim »božičkovim« vlakom na relaciji 
Jesenice - Bohinjska Bistrica - Jesenice za 
155 otrok iz socialno ogroženih družin  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Društvo Ejga Jesenice, 
Cesta Cirila Tavčarja 7, 
Jesenice (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)**** 

Podpisano dne 
30.12.2016, velja z 
dnem podpisa, 
uporablja pa se od 
4.12.2016 do izpolnitve 
obveznosti 

931,55 EUR brez DDV za 
darila in 
3.242,01 EUR brez DDV za 
stroške prevoza 
 
 



52. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-16 

Donatorstvo izdaje brošure »Prvo 
desetletje Razvojnega društva Stena iz 
Dragonje« 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Razvojno društvo Stena iz 
Dragonje – Associazione 
per lo sviluppo Stena di 
Dragonja, Dragonja 60, 
Sečovlje – Sicciole 
(prejemnik donacije) in 
SŽ-Železniška tiskarna 
Ljubljana, d.d., Hladilniška 
pot 28, Ljubljana (tiskarna) 
 

Podpisano dne 
18.4.2017, velja z dnem 
podpisa in traja do 
izpolnitve obveznosti 

1.352,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

53. Naročilo št. 
7/00020/2017/06 

Izdelava investicijske dokumentacije za 
implementacijo informacijskega sistema za 
podporo transportno logističnih dejavnosti 
skupine Slovenske železnice 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Kings d.o.o., Kuzmičeva 
ulica 5, Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 
27.1.2017, traja do 
30.4.2017 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

14.158,80 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

54. Naročilo št.  
1/00028/2017/07 

Cenitev  SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(naročnik)*** in 
ABECEDA SVETOVANJE 
d.o.o., Stegne 21C, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
6.2.2017, traja do 
3.5.2017 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

10.800,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

55. Pogodba NAB št. 
20/2017/07 

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

Podpisano dne 
21.2.2017,  velja od dne 
podpisa za obdobje 120 
delovnih dni  
 

19.950,00 EUR brez DDV 
plačilo v dveh 
enakovrednih obrokih 

56. Naročilo št. 
1/00069/2017/07 

Cenitev SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(naročnik)*** in 
Cenilna družba d.o.o., 
Vošnjakova ulica 1, 
Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 
15.3.2017, traja do 
3.5.2017 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 
 

9.600,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



57. Dogovor o 
opravljanju 
odvetniških storitev, 
št. 10805-21/2017-3 

Dogovor o sodelovanju glede izvajanja 
odvetniških storitev pri projektu »Nabava 
voznih sredstev železniškega potniškega 
prometa« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(stranka-naročnik)* in  
Odvetniška družba Vesna 
Cukrov o.p., d.o.o., 
Trdinova ulica 4, Ljubljana 
(odvetniška družba) 
 

Podpisano dne 
3.4.2017,  velja z dnem 
podpisa in traja do 
zaključka projekta 

165,00 EUR na uro brez 
DDV  

58. Pogodba NAB št. 
53/2017/07 

Izdelava procesnega pisna in 
informacijskega memoranduma družbe SŽ-
Tovorni promet, d.o.o. in Fersped, d.o.o. 
 

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(naročnik)*** in 
KPMG poslovno 
svetovanje, d.o.o., Železna 
cesta 8A, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
3.4.2017, velja z dnem 
podpisa in traja do 
zaključka izvedbe 
pogodbenih del 

12.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

59. Naročilo št. 
7/00103/2017/07 

Ocenitev družbe Fersped, d.o.o. za 
računovodsko poročanje 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
ABECEDA SVETOVANJE 
d.o.o., Stegne 21 C, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
21.4.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

1.200,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

60. Pogodba NAB št. 
21/2017/07 

Svetovanje pri procesu izbire strateškega 
partnerja SŽ-Tovorni promet, d.o.o. in 
Fersped, d.o.o. 
 

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(naročnik)* in 
PwC SVETOVANJE d.o.o., 
Cesta v Kleče 15, Ljubljana 
(izvajalec) 

Podpisano dne 
24.4.2017, velja z dnem 
podpisa in traja do 
zaključka izvedbe 
pogodbenih del 

32.400,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

61. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-40 

Donacija za organizacijo športnih 
prireditev, seminarjev, opravljanje licenc 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Fight klub Šentjernej, 
Turopolje 15, Šentjernej 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
25.4.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

62. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-41 

Donacija za pomoč družini Kristijana Repka 
iz Izole 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
LIONS KLUB IZOLA/ISOLA, 
Dobrava 1A, Izola/Isola 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
3.5.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



63. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-44 

Donacija za organizacijo dogodkov 
vseslovenskega pomena in delovanje 
društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Slovensko kulturno 
umetniško društvo – Mati 
Domovina – Festival 
slovenske domoljubne 
pesmi, Parmova ulica 43, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
9.5.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.500,00 EUR  
enkratno nakazilo 

64. Naročilo št. 
7/00088/2017/06 

Razvoj aplikacije za SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
ADACTA D.O.O., 
Verovškova 55A, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
6.4.2017, traja do 
14.7.2017 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

19.477,00 EUR 
enkratno plačilo 

65. Ankes št. 3 k 
pogodbi NAB-
192/2015/06/INV 

Implementacija modula SAP HCM – 
sprememba izvedbenih rokov projekta 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik) * in 
Avtenta, napredne 
poslovne rešitve, d.o.o., 
Stegne 19, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
14.2.2017, velja z dnem 
podpisa do 10.3.2017 za 
izvedbo vseh storitev od 
prevzema v poskusno 
obdobje produkcije in 
do 10.6.2017 za izvedbo 
poskusnega obdobja 
produkcije 
 

 

66. Aneks št. 3 k 
pogodbi  NAB-3-
2015-06-INV 

Uvedba integriranega poslovnega 
informacijskega sistema z implementacijo 
nekaterih SAP modulov in z integracijo z 
nekaterimi SAP moduli že v uporabi za 
podjetji SŽ-Železniško gradbeno podjetje 
d.d. in Kamnolom Verd d.o.o. – sprememba 
izvedbenih rokov projekta 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik) * in 
Avtenta, napredne 
poslovne rešitve, d.o.o., 
Stegne 19, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
21.2.2017, velja z dnem 
podpisa do 28.2.2017 za 
izvedbo vseh storitev od 
prevzema v poskusno 
obdobje produkcije in 
do 31.5.2017 za izvedbo 
poskusnega obdobja 
produkcije  
 

 



67. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-50 

Donacija za nakup avtomatskega 
eksternega defibrilatorja  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zdravstveni dom Celje, 
Gregorčičeva ulica 5, Celje 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
17.5.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR  
enkratno nakazilo 

68. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2017-52 

Sponzoriranje in oglaševanje sponzorja v 
okviru športnega dogodka Dirka čez 
Ameriko RAAM 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Športno društvo KOLOS, 
Dolenja vas 14c, Zagorje ob 
Savi (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
18.5.2017, velja za 
obdobje od podpisa do 
31.12.2017 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

69. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-42 

Donacija v obliki prevoza na relaciji Brežice 
– Homec pri Kamniku – Brežice za 24 
potnikov dne 8.5.2017 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)*,  
Ozara Slovenija, nacionalno 
združenje za kakovost 
življenja, Ljubljanska ulica 
9, Maribor (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)**** 
 

Podpisano dne 
16.5.2017, traja do 
datuma plačila 

donacija v naravi v 
vrednosti 285,12 EUR z 
DDV 
 

70. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-48 

Donacija za vzgojo mladih športnikov in 
nemoteno delovanje kluba 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*,  
Železničarski 
namiznoteniški klub 
Maribor, Engelsova 6, 
Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
16.5.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

71. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-47 

Donacija za zamenjavo dotrajane gasilske 
opreme  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Rakitovec, 
Rakitovec 44, Črni Kal 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
17.5.2017, traja do 
datuma nakazila 

4.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



72. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-45 

Donacija za izdajo knjige o slovenskih 
domoljubnih pesmih 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Slovensko kulturno 
umetniško društvo – Mati 
Domovina – Festival 
slovenske domoljubne 
pesmi, Parmova ulica 43, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
11.5.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR  
enkratno nakazilo 

73. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-49 

Donacija za delovanje društva ter 
izobraževanje o etiki in morali 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Inštitut za etiko in vrednote 
Jože Trontelj, Rimska cesta 
22, Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
25.5.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

74. Naročilo št. 
7/00122/2017/06 

Pripravljalni projekt na področju 
dokumentarnih in arhivskih sistemov 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Mikrografija, d.o.o., 
Foersterjeva ulica 10, Novo 
mesto (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
10.5.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

16.700,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

75. Naročilo št. 
7/00128/2017/07 

Sodni prevod pogodbe za OGJS sredstva Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Alkemist d.o.o., Celovška 
cesta 32, Ljubljana 
(izvajalec) 

Podpisano dne 
11.5.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

636,29 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

76. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-43 

Vožnja z Muzejskim vlakom na relaciji 
Sežana – Nova Gorica – Sežana, dne 
24.5.2017 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*,  
CUEV Strunjan CAEV 
Strugnano, Strunjan 140, 
Portorož (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)**** 

Podpisano dne 
22.5.2017, traja do 
datuma plačila 

donacija v naravi  
v skupni vrednosti 5.000,00 
EUR z DDV 
 



77. Pogodba, št. 10805-
21/2017-5 

Svetovanje pri vodenju in nadziranju 
projekta prenove informacijskega sistema 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Poslovno svetovanje, Aleš 
Groznik s.p., Kopališka ulica 
8, Višnja Gora (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
25.5.2017, ,  velja  za čas 
izvedbe projekta oz. od 
dneva podpisa do 
31.12.2018 

500,00 EUR brez DDV 
mesečno za človek dan, 
mesečni obseg je 2 človek 
dneva,  
vendar skupna vrednost ne 
sme presegati 20.000,00 
EUR brez DDV 
 

78. Pogodba, št. 10805-
21/2017-6 

Svetovanje pri vodenju in nadziranju 
projekta prenove informacijskega sistema 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
ITAD, Revizija in 
svetovanje, d.o.o., Spodnji 
Brnik 93, Cerklje na 
Gorenjskem (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
15.5.2017, velja  za čas 
izvedbe projekta oz. od 
dneva podpisa do 
31.12.2018 

500,00 EUR brez DDV 
mesečno za človek dan, 
mesečni obseg je 2 človek 
dneva,  
vendar skupna vrednost ne 
sme presegati 20.000,00 
EUR brez DDV 
 

79. Pogodba, št. 10805-
21/2017-7 

Svetovanje pri vodenju in nadziranju 
projekta prenove informacijskega sistema 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Sapsan Poslovno 
svetovanje Rok Rupnik s.p., 
Notranjska 49a, Logatec 
(izvajalec) 

Podpisano dne 
15.5.2017, velja  za čas 
izvedbe projekta oz. od 
dneva podpisa do 
31.12.2018 

500,00 EUR brez DDV 
mesečno za človek dan, 
mesečni obseg je 2 človek 
dneva,  
vendar skupna vrednost ne 
sme presegati 20.000,00 
EUR brez DDV 
 

80. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-51 

Donacija za delovanje društva in 
organizacijo finalnega turnirja U-17 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarsko društvo Ježica, 
Savlje 6, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
5.6.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

81. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-28 

Donacija za delovanje in izvedbo 
seminarjev pod naslovom Mobilnost 
delavcev in pravični sistem socialne 
varnosti ter Delavec 4.0 – tehnološke 
inovacije in kaj to pomeni za delavca 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Inštitut dr. Janeza 
Evangelista Kreka, 
Cankarjeva cesta 11, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 

Podpisano dne 
7.3.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



82. Naročilo št. 
7/00167/2017/06 

Izdelava strategije digitalizacije SŽ Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Grant Thornton Advisory 
d.o.o., Linhartova cesta 
11A, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
7.6.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

15.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

83. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-46 

Donacija za organizacijo tekmovanj, 
prijavnine in potovanja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarski klub Stražišče 
Kranj, Pševska c. 31, Kranj 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
9.6.2017, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

84. Pogodba št. 
3_SŽ_54_20161118 

Sodelovanje pri vzpostavitvi Glavne 
projektne pisarne 

ITAD, revizija in svetovanje, 
d.o.o., Spodnji Brnik 93, 
Cerklje na Gorenjskem 
(izvajalec) in 
Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* 
 

Podpisano dne 
3.2.2017, velja od dneva 
podpisa in traja do 
30.9.2017 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

60,00 EUR/uro za zelo 
zahtevna in odgovorna 
dela,  
53,33 EUR/uro za zahtevna 
strokovna dela, 
46,67 EUR/uro za 
strokovna dela  
oz. v skupni vrednosti do 
19.900,00 EUR brez DDV  
 

85. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
38* in 29/2017 

Donacija za nakup ergonomskega 
svetlobnega mikroskopa z vso opremo za 
prepoznavanje /pred/rakavih celic v brisu 
materničnega vratu 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zveza slovenskih društev za 
boj proti raku, Trubarjeva 
76a, Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
20.4.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

86. Pogodba, št. 10805-
21/2017-8 

Svetovanje pri vodenju in nadziranju 
projekta prenove informacijskega sistema 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Univerza v Mariboru, 
fakulteta za naravoslovlje 
in matematiko, Slomškov 
trg 15, Maribor (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
14.6.2017, velja  za čas 
izvedbe projekta oz. od 
dneva podpisa do 
31.12.2018 

500,00 EUR brez DDV 
mesečno za človek dan, 
mesečni obseg je 2 človek 
dneva,  
vendar skupna vrednost ne 
sme presegati 20.000,00 
EUR brez DDV 



87. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-60 

Donacija za razvoj mladih, perspektivnih 
teniških igralk in igralcev 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Tenis klub Center Court, 
Bratovševa ploščad 6, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
7.7.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

88. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-59 

Donacija za projekt Deseti brat Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zavod Friderik I. Baraga, 
Smrečnikova ul. 60, Novo 
mesto (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.7.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

89. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-57 

Donacija za plačilo stroškov prevoza pri 
uporabi štirih letnih vozovnic K-12 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Zveza združenj borcev za 
vrednote 
narodnoosvobodilnega 
boja Ljubljana, Linhartova 
cesta 13, Ljubljana 
(prejemnik donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)**** 
 

Podpisano dne 
20.10.2017, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 
25.10.2016 do 
24.10.2017 

donacija v naravi v 
vrednosti 3.089,20 EUR 
brez DDV 
 
 

90. Naročilnica št. 
361.0-60/2016 

Donacija za kosilo dijakov in spremstva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Srednja šola Izola, Ulica 
Prekomorskih brigad 7, 
Izola, (prejemnik donacije) 
in 
Restavracija Allegria, 
Nazorjeva ulica 8, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
2.12.2016, traja do 
datuma plačila 

300,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

91. Naročilnica št. 
361.0-66/2016 

Donacija za obdaritev 150 otrok iz socialno 
ogroženih družin na Božičkovem vlaku 

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

Podpisano dne 
18.12.2016, traja do 

1.136,49 EUR z DDV 
enkratno plačilo 



Center za socialno delo 
Novo Mesto, Resslova ulica 
7B, Novo mesto (prejemnik 
donacije) in 
EMPIS, storitve, d.o.o., 
Cesta Toneta Kralja 6, 
Grosuplje (izvajalec) 
 

datuma plačila 

92. Pogodba o uporabi 
konferenčne 
dvorane, št. 10103-
19/2016-5 

Donacija – brezplačna uporaba 
konferenčne dvorane za organizacijo 
šahovskega cikla za Pokal Slovenskih 
železnic 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(uporabodajalec)* in 
Šahovsko društvo 
Železničar, Zaloška cesta 
219, Ljubljana (uporabnik) 
 

Podpisano dne 
24.2.2017, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 
15.1.2017 do 14.1.2018 

donacija v naravi 

93. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2017-58 

Storitev oglaševanja na projektu Strateški 
forum Bled 2017, ki bo potekal od 4.9. do 
5.9.2017 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Ustanova – Center za 
evropsko prihodnost, 
Grajska cesta 1, Loka pri 
Mengšu, Mengeš 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
22.6.2017, traja do 
datuma plačila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

94. Pogodba o donaciji, 
št. 33/16-O 

Donatorstvo za pripravo železniške makete 
na postaji Sevnica 

SŽ-Instrastruktura d.o.o. 
(donator)** in 
Ivan Puc, Lončarjev dol 15c, 
Sevnica (doniranec) 
 

Podpisano dne 
2.6.2016, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR  
enkratno nakazilo 

95. Pogodba o donaciji,  
št. 10105-2/2017-54 

Donacija za plačilo stroškov prevoza pri 
uporabi  dveh letnih pavšalnih vozovnic za 
2. razred v času od 20.6.2017 do 19.6.2018 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*,  
Zavod Media šport, 
Slovenčeva ul. 23, Ljubljana 
(prejemnik donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)**** 
 
 

Podpisano dne 
11.7.2017, traja do 
datuma nakazila 
 

donacija v naravi  
v skupni vrednosti 6.178,00 
EUR brez DDV 



96. Pogodba o uporabi 
konferenčne 
dvorane, št. 10103-
19/2016-1-GS 

Donacija – brezplačna uporaba 
konferenčne dvorane za izvedbo šahovskih 
turnirjev 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(uporabodajalec)* in 
Šahovsko društvo 
Železničar, Zaloška cesta 
219, Ljubljana (uporabnik) 
 

Podpisano dne 
29.2.2016, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 
15.1.2016 do 14.1.2017 

donacija v naravi 

97. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-63 

Donacija pri izvedbi Mednarodnega 
srečanja planincev železničarjev, v obdobju 
od 9.6. do 11.6.2017 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Planinsko društvo 
Železničar Celje, Krekov trg 
1, Celje (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
20.7.2017, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

98. Soglasje, št. 10103-
841/2015-1 

Donacija – brezplačna uporaba objekta 
Stara Livarna za potrebe snemanja 
umetniškega videa kolekcije oblačil, dne 
7.11.2015 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Matic Veler, Cesta III/9, 
Velenje (prejemnik 
donacije) 
 

Izdano dne 6.11.2015 donacija v naravi v 
vrednosti 100 EUR brez 
DDV 

99. Naročilo št. 
7/00187/2017/07 

Izdelava PZI za obnovo enote v Kranjski gori Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
JKJ d.o.o., Čufarjeva ul. 17, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
21.6.2017, traja 60 dni 
od dneva podpisa oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

19.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

100. Pogodba, NAB. Št. 
103/2017/07 

Nakup metodologije za kvantifikacijo 
tveganj v skupini SŽ 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Grand Thornton Advisory 
d.o.o., Linhartova c. 11A, 
Ljubljana (izvajalec) 

Podpisano dne 
27.6.2017, traja 10 
tednov od dneva 
podpisa oz. do zaključka 
izvedbe naročila 
 

16.625,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

101. Pogodba, NAB št. 
102/2017/07 

Zunanja presoja kakovosti delovanja 
notranje revizije v skupini Slovenske 
železnice 

Slovenske železnice d.o.o. 
(naročnik)* in 
KPMG poslovno 
svetovanje, d.o.o., Železna 
cesta 8A, Ljubljana 

Podpisano dne 
4.7.2017, velja od dneva 
podpisa do 15.11.2017  

8.160,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



(izvajalec) 
 

102. Naročilo, št. 
7/00217/2017/07 

Cenitev lastnega deleža v družbi VV-Log Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Grand Thornton Advisory 
d.o.o., Linhartova c. 11A, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
11.7.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

103. Naročilo, št. 
1/00225/2017/23 

Cenitev lastniškega deleža v družbi InRail, 
S.p.A. 

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. 
(naročnik)*** in 
CD PODJETJA d.o.o., 
Vošnjakova ul. 1, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
14.7.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

6.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

104. Naročilo, št. 
7/00231/2017/23 

Prevod mnenja o skladnosti Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
LEEMETA, prevajalska 
agencija d.o.o., 
Opekarniška c. 15B, Celje 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
25.7.2017, traja do 
28.7.2017  

713,29 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

105. Naročilnica št. 
361.0-74/2017 

Izdelava primerjalne presoje strateškega 
komuniciranja v organizaciji 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Stratkom d.o.o., Ajdovščina 
4, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
25.7.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila  

7.500,00 EUR 
plačilo v dveh 
enakovrednih delih 

106. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-66 

Donacija za delovanje kluba  Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarski klub Ivančna 
Gorica, Sokolska ul. 5, 
Ivančna Gorica (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
1.8.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

107. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-54 

Donacija 10 brezplačnih železniških 
vozovnic na relaciji Budimpešta – Ljubljana 
– Budimpešta 

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

Podpisano dne 
26.7.2017, traja do 
datuma nakazila 

donacija v naravi v 
vrednosti 864,00 EUR z 
DDV 



Slovenije v Budimpešti, 
Cseppko u. 68, Budapest II, 
12025 Madžarska in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o 
(prevoznik)**** 
 

 

108. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-65 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarski klub 3x3 Piran 
– Club di pallacanestro 3x3 
Pirano, Lucija, Liminjanska 
c. 96, Portorož (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
7.8.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

109. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-68 

Donacija za delovanje orkestra Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Pihalni orkester Divača, 
Kraška c. 65, Divača 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.8.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

110. Pogodba o storitvi 
avtorskega dela, št.  
28/17-O 

Cenitev vrednosti starorabnega 
železniškega materiala 

SŽ-Infrastruktura d.o.o. 
(naročnik)** in Vlasta 
Lederer, Cankarjeva 1c,  
3320 Velenje (avtor) 

Podpisano dne 
11.08.2017 
za obdobje od 1.9.2017 
do 14.9.2017  
 

1.000,00 EUR z DDV 
enkratno plačilo 

111. Pogodba o 
donatorstvu, 
št. 10105-2/2017-56 

Donatorstvo pri izvedbi načrtovanih 
kulturnih in promocijskih dogodkov ter 
sprejema v počastitev Dneva državnosti 
Republike Slovenije v Češki republiki 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Veleposlaništvo Republike 
Slovenije v Pragi, Pod 
Hradbami 15, 160 00 Praga 
6, Češka republika 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
15.8.2017,  traja do 
datuma nakazila  

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

112. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-62 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo vodnikov 

Podpisano dne 
16.8.2017, traja do 
datuma nakazila 

6.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



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

113. Pogodba o donaciji,  
št. 10105-2/2017-69 

Donacija za letovanje otrok s hujšo obliko 
avtizma 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zavod Inštitut za avtizem in 
sorodne motnje, Goričane 
84, Medvode (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
16.8.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

114. Pogodba o 
začasnem in 
občasnem delu 
upokojenca, št.  
35/17-O 

Opravljanje dela-inženirska strokovna dela 
na področju TK omrežij in opreme v 
obdobju od 1.8.2017 do 30.9.2017 

SŽ-Infrastruktura d.o.o. 
(delodajalec)** in 
Vojteh Druškovič, Bistriška 
c. 41, 2319 Poljčane 
(upravičenec) 
 

Podpisano dne 
28.7.2017 
za obdobje od 1.8.2017 
do 30.9.2017 v 
predvidenem obsegu 60 
ur na mesec 
 

13,00 EUR bruto/uro oz.  
do 1.560,00 EUR bruto 
 

115. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-67 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Etnografsko društvo 
Kurent, Cankarjeva ul. 4, 
Ptuj (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
13.8.2017, traja do 
datuma nakazila  

1.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

116. Naročilnica, št. 
360.1-5/17 

Prevod izseka iz postajnega poslovnega 
reda 
 

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

Podpisano dne 
13.2.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

215,00 EUR 
enkratno plačilo 

117. Naročilnica, št. 
360.1-19/17 

Prevod strateškega poslovnega načrta Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Amidas d.o.o., Ukmarjeva 
ulica 2, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
18.5.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

700,00 EUR 
enkratno plačilo 

118. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-64 

Donacija pri izvedbi dogodkov v 
Železniškem muzeju Slovenskih železnic v 

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

Podpisano dne 
18.8.2017, traja do 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Ljubljani Društvo ljubiteljev železnic 
Železna cesta Ljubljana, 
Parmova ulica 35, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

datuma nakazila 

119. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-75 

Donacija za kritje stroškov zdravljenja Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Dragoslav Petrović, 
Kolodvorska cesta 25, Pivka 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
25.8.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

120.  Pogodba o 
opravljanju pravnih 
storitev, 
št. 363.1-P-5/2017 

Pravno svetovanje na področju 
pridobivanja virov financiranja za nabavo 
voznih sredstev, v okviru trajanja projekta 
»Nabava novih voznih sredstev 
železniškega potniškega prometa« 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(stranka)* in 
Vidmar Mitja - odvetnik, 
Slovenska cesta 29, 
Ljubljana (Odvetniška 
pisarna) 
 

Podpisano dne 
16.1.2017, velja z dnem 
podpisa in traja do 
končanja projekta  
31.8.2017  oz. 
najpozneje do 
31.12.2017 

Urna postavka: 
185 EUR brez DDV za 
izkušenega odvetnika, 
155 EUR brez DDV za ostale 
odvetnike, 
115 EUR brez DDV za 
odvetniške kandidate in 
pripravnike 
 

121. Naročilnica št. 
360.1-27/17 

Izdelava pravnega mnenja Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Vrečko Blaž, odvetnik, 
Povšetova ul. 29, Ljubljana 
 

Podpisano dne 
11.7.2017, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

5.000 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

122. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-74 

Donatorstvo za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Železničarsko kulturno 
umetniško društvo Tine 
Rožanc, Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
28.8.2017, traja do 
datuma nakazila 

28.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

123. 
 
 

Pogodba o donaciji 
in trajni izposoji,  
št. 10105-2/2017-77 

Donacija za stroške pri vzpostavitvi 
razstave v Parku vojaške zgodovine Pivka 
ter obnova in trajna izposoja vagonov 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator oz. posojevalec)*, 
Občina Pivka, Kolodvorska 

Podpisano dne 
31.8.2017, traja do 
datuma nakazila 

Skupna vrednost 22.000,00 
EUR, od tega  
7.500,00 EUR brez DDV, 



 Ekklo-x in Gklm  cesta 5, Pivka (prejemnik 
donacije)(1), 
Javni zavod za upravljanje 
dediščine in turizem Pivka, 
Kolodvorska cesta 51, Pivka 
(upravljavec oz. uporabnik) 
in  
Granos, d.o.o., Lupinica 21, 
Šmartno pri Litiji (izvajalec 
obnove)(2) 
 

sredstev za donacijo in 
obnovo oz. nedoločen 
čas za izposojo 

enkratno nakazilo za 
namene razstave(1) in 
12.500,00 EUR brez DDV, 
enkratno plačilo za namene 
obnove vagonov(2) 

124. Donatorska 
pogodba št. 38/17-O 

Donacija 150 m nerabnih tirnic SŽ-Infrastruktura d.o.o. 
(donator)** in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Bučka, Bučka 31a, 
8276 Bučka (doniranec) 
 

Podpisano dne 
7.9.2017, traja 60 dni od 
dneva podpisa 

Donacija v naravi,  
v vrednosti 398,94 EUR z 
DDV 

125. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-81 
 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Gorenje Vrhpolje, 
Gorenje Vrhpolje 86, 
Šentjernej (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
10.9.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

126. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-76 

Donacija za nakup invalidskega tricikla Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Andrej Hreščak, Dolnje 
Vreme 44, Vremski Britof 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
12.9.2017, traja do 
datuma nakazila 

4.829,10 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

127. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-79 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Orehovica, 
Orehovica 57, Šentjernej 

Podpisano dne 
12.9.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



(prejemnik donacije) 
 

128. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-78 

Donacija za priprave in tekmovanje 
ultramaratonca Alojza Poglavca 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Kolesarsko društvo JB 
team, Seidlova c. 18, Novo 
mesto (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
14.9.2017, traja do 
datuma nakazila 
 
 
Pogodba prenehala 
veljati pred nakazilom s 
sporazumom, 
podpisanim dne 
17.11.2017. 
 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 
 

129. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-2/2017-82 

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

Podpisano dne 
14.9.2017, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 
15.8.2017 do 15.8.2018 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

130. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-85 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Kolesarski klub Trpovci, 
Kolesarska ul. 64, Tišina 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
20.9.2017, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR 
enkratno plačilo 

131. Pogodba o 
medsebojnem 
sodelovanju 
(generalnem 
sponzorstvu), št. 
10105-2/2017-83 

Sponzoriranje in izvajanje promocijskih 
aktivnosti  

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

Podpisano dne 
15.9.2017, velja za 
določen čas od 1.8.2017 
do 15.7.2018 

150.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo;  
do 50.000,00 EUR brez DDV 
za varovanje domačih 
tekem; 
do 50.000,00 EUR brez DDV 
za prevoze na gostujoče 
tekme  
 
 



132. Pogodba o 
opravljanju 
odvetniških storitev 

Opravljanje odvetniških storitev na več 
področjih, pri čemer je specialno področje 
pravo varstva okolja in pravo ravnanja z 
odpadki 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Odvetniška družba Neffat 
o.p., d.o.o., Miklošičeva 
cesta 18, Ljubljana 
(odvetniška družba) 

Podpisano dne 
26.9.2017, velja za 
nedoločen čas 

Urna postavka: 
110 EUR brez DDV za 
zadeve s področja varstva 
okolja in ravnanja z 
odpadki ter 
100 EUR brez DDV za ostala 
pravna področja 
 

133. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-80 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Maharovec    
Dolenji Maharovec 19, 
Šentjernej (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
8.9.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

134. Pogodba o donaciji 
št. 10105-2/2017-88 

Donacija za nakup zemljišča in gradnjo 
novega gasilskega doma 

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

Podpisano dne 
4.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

135. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-61 

Donacija v obliki avtobusnega prevoza na 
relaciji Ljubljana-Savudrija-Ljubljana za 90 
otrok, ki sodelujejo pri projektu »Poletni 
tabor za otroke in mladostnike« v obdobju 
od 23.6. do 30.6.2017 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* , 
SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o., 
Kolodvorska ulica 11, 
Ljubljana (prevoznik)(1) in 
Športno društvo Uroš 
Zorman, Jakčeva ulica 31, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
6.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.600,00 EUR z DDV 
enkratno plačilo(1) 

136. Pogodba o donaciji, 
Št. 10105-2/2017-70 

Donacija za nadaljnji športni razvoj teniške 
igralke 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Tadeja Majerič, Partizanska 

Podpisano dne 
2.8.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 



c. 71, Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

137. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-87 

Donacija pri izdaji zbornika z naslovom 
»Zbornik Sportni klub Hermes – 
Železničarsko športno društvo Ljubljana 
KOŠARKA (1943 in 1948-1976)« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*,  
SŽ-Železniška tiskarna 
Ljubljana d.d., Hladilniška 
pot 28, Ljubljana 
(tiskarna)(1) in  
Železničarsko športno 
društvo Slovenije, 
Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije)  
 

Podpisano dne 
20.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

3.006,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo(1) 

138. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-89 

Donacija pri izvedbi glasbenega in 
dobrodelnega dogodka Vransko Summer 
Night 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Klub mladih Vransko, 
Vransko 144, Vransko 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.6.2017, traja do 
datuma nakazila 
 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

139. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-98 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Planinsko društvo 
Železničar Ljubljana, 
Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
24.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

140. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-91 

Donacija za organizacijo svetovnega 
prvenstva dvovpreg v obdobju od 20. do 
24.9.2017  
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Kobilarna Lipica, Lipica 5, 
Sežana (prejemnik 
donacije) 
 
 

Podpisano dne 
26.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



141. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-94 

Donacija za delovanje kluba in razvoj 
mladih teniških igralcev 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Tenis klub Center Court, 
Bratovševa ploščad 6, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
27.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

142. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-95 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Rokometno društvo 
Šmartno 99, Pungrt 7, 
Šmartno pri Litiji 
(prejemnik donacije)  
 

Podpisano dne 
27.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

143. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-99 

Donacija na nakup gasilskega vozila GVC 
16/25 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Jablanica, Zgornja 
Jablanica 1, Šmartno pri 
Litiji (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
25.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

144. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-92 

Donacija ob 90 letnici delovanja 
šahovskega kluba 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Železničarski šahovski klub 
Maribor, Verstovškova ul. 
4, Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
23.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

145. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-84 

Donacija za plačilo stroškov prevoza na 
relaciji Piran – Sodražica – Piran, za 50 
otrok 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*,  
Društvo tabornikov rod 
Sergej Mašera Piran, Arze 
3, Piran-Pirano (prejemnik 
donacije) in  
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)****  

Podpisano dne 
30.9.2017, traja do 
datuma nakazila 

donacija v naravi v 
vrednosti 590,00 EUR z 
DDV 
 



146. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-96 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarski klub Pivka, 
Prečna ulica 3, Pivka 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

147. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-97 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Športno društvo Gib 
Ljubljana Šiška, Drenikova 
ul. 32, Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
30.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

700,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

148. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-93 

Donacija za organizacijo IMPRO LIGE, 
sezona 2017/18 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo Impro, Trg 
prekomorskih brigad 1, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
2.11.2017, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

149. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-73 

Donacija za zgraditev otroškega igrišča v 
občini Borovnica 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Občina Borovnica, 
Paplerjeva ulica 22, 
Borovnica (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
6.9.2017, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

150. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-86 
 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Šentjernej, Cesta 
oktobrskih žrtev 12, 
Šentjernej (prejemnik 
donacije) 
 
 

Podpisano dne 
23.10.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



151. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
106 

Donacija za podporo pri projektu Park miru 
Cerje 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Občina Miren Kostanjevica, 
Miren 137, Miren 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
10.11.2017, traja do 
datuma nakazila 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

152. Pogodba o donaciji,  
Št. 10105-2/2017-
101 

Donacija za priprave in nastop na RAA 
(Race around Austria) 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Alojz Poglavc, Grm 4a, 
Trebnje (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
13.11.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

153. Naročilo št. 
4500001785 

Priprava strokovnega mnenja Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
CPOEF, Kardeljeva ploščad 
17, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
14.11.2017, traja do 
17.11.2017 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

8.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

154. Naročilo št. 
4500001847 

Izdelava cenilnih elaboratov Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Abaka d.o.o., Jamnikarjeva 
ul. 1, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
20.11.2017, traja do 
20.12.2017 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

17.100,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

155. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
100 

Donacija za priprave na nastop na triatlonu 
ICON, od 28.8.2018 do 1.9.2018 v Livignu, 
Italija 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Karla Oblak, Brezje pri 
Grosupljem 81, Grosuplje 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
21.11.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

156. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
103 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Nogometni klub Dobrovce, 
Vrtna ul. 13, Miklavž na 
Dravskem polju (prejemnik 
donacije) 

Podpisano dne 
22.11.2017, traja do 
datuma nakazila 
 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



157. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
104 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Shotokan karate klub 
Grosuplje, Adamičeva c. 2, 
Grosuplje (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
22.11.2017, traja do 
datuma nakazila  

1.500, EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

158. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
105 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Nogometni klub Krka, 
Topliška c. 4, Novo Mesto 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
27.11.2017, traja do 
datuma nakazila 

10.000, EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

159. Pogodba o 
sponzoriranju,  
št. 1.-589/08  

Sponzorstvo za zagotavljanje obstoja in 
razvoja kulturno-umetniške dejavnosti 
društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor) * in 
Železničarsko kulturno 
umetniško društvo (ŽKUD) 
»TINE ROŽANC«, Ljubljana, 
Trg OF 3 (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
20.3.2008, velja z dnem 
podpisa za nedoločen 
čas 

določeno letno na podlagi 
programa dela 
enkratno plačilo 

160. Pogodba o 
sponzoriranju,  
št. 1.-1496/2011  
 

Sponzorstvo za zagotavljanje obstoja in 
razvoja kulturno-umetniške dejavnosti 
društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(prvo pogodbena stranka)* 
in 
Kulturno društvo 
Železničarska godba Zidani 
Most, Zidani Most 9, Zidani 
Most (drugo pogodbena 
stranka) 
 

Podpisano dne 
1.9.2011, velja z dnem 
podpisa za nedoločen 
čas 

določeno letno na podlagi 
programa dela 
enkratno plačilo 

161. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
106 

Donacija za nakup AED – defibrilatorja Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Videm-Dobrepolje, 
Videm 37 B, Videm-
Dobrepolje (prejemnik 
donacije) 

Podpisano dne 
30.11.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.750,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



162. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
109 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarski klub Gorenja 
vas, Poljanska c. 87, 
Gorenja vas (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
14.12.2017, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

163. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
107 

Donacija za priprave mladega smučarja 
Klemna Ramšaka 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Smučarski klub Olimpija, 
Tabor 14, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
20.12.2017, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

164. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
114 

Donacija za nakup gasilske opreme Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Radeče, Titova ul. 
16, Radeče (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
22.12.2017, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

165. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2017-
122 

Donacija za obnovitev spominske plošče 
talcev železničarjev na Masarykovi ul. 15 v 
Ljubljani 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Združenje borcev za 
vrednote NOB Ljubljana-
Center, Linhartova c. 13, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
23.12.2017, traja do 
datuma nakazila 
 

800,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

166. Naročilo št. 
4500002245 

Projektna dokumentacija interier  Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
JKJ d.o.o., Čufarjeva ulica 
17, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
22.12.2017, traja do 
23.1.2018 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

167. Pogodba NAB št. 
192/2017/07 

Izvedba certificiranja sistema upravljanja z 
energijo v skupini SŽ  

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

Podpisano dne 
22.12.2017, velja z 

10.060,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



BUREAU VERITAS, d.o.o., 
Linhartova cesta 49a, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

dnem podpisa in traja 
do 15.7.2018 

 

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 0700 0000 1805 260, pri Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj 

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

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

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

 TRR: SI56 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 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 


