
 

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. 10105-1/2018-78 

Donacija za izvedbo tekmovalnega leta 
2018/2019 za člansko ekipo in mladinski 
pogon 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Nogometni klub Dobrovce, 
Vrtna ulica 3, Miklavž na 
Dravskem polju (prejemnik 
donacije) 

Podpisano dne 
3.1.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

2. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2018-81 

Donacija – prevoz na relaciji z muzejskim 
»Božičkovim« vlakom za 240 potnikov 
(odrasli in otroci) 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Center za usposabljanje, 
vzgojo in izobraževanje 
Janeza Levca Ljubljana, 
Karlovška cesta 18, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o., 
(prevoznik)****(1) 
 

Podpisano dne 
9.1.2019, traja do 
datuma nakazila 

donacija v naravi v 
skupni vrednosti 8.630,00 
EUR z DDV 
enkratno plačilo(1) 

3. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2018-75 

Donacija za obnovo strehe Kosijevega 
doma na Vogarju 

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

Podpisano dne 
10.1.2019, traja do 
datuma nakazila 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

4. Pogodba o 
začasnem in 
občasnem delu 

Opravljanje strokovnih del s področja 
upravljanja stanovanj 

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

Podpisano dne 
8.1.2019, velja od dneva 
podpisa, uporablja pa se 

9,41 EUR/uro oziroma do 
6.775,36 EUR, 
mesečna nakazila 



upokojenca, št. 
10112-1/2018-2 

108, Ljubljana 
(upravičenec) 
 

od 1.1.2019 do 
31.12.2018 v 
predvidenem skupnem 
obsegu 60 ur na mesec 
 

 
 

5. Aneks št. 1 k 
pogodbi o delu št. 
10805-21/2017-9 z 
dne 1.2.2017 

Pomoč pri rednem vzdrževanju Cobolskih 
obdelav za centralni in mednarodni 
obračun ter pomoč pri nujnem razvoju 
Cobolske programske opreme – 
podaljšanje veljavnosti pogodbe 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Željko Jotanović, Seidlova 
cesta 32, Novo mesto 
(podjemnik) 
 

Podpisano dne 
25.1.2019, velja od 
dneva podpisa, sklepa 
pa se za obdobje 2 let in 
sicer od 1.2.2019 do 
31.1.2021 
 

pogodbena vrednost se ne 
spreminja 

6.
  

Aneks št. 1 k 
pogodbi o donaciji, 
št. 10105-1/2018-85 
oz. 406-4/2018-29 

Donacija – prevoz na relaciji z muzejskim 
»Božičkovim« vlakom za 240 potnikov 
(odrasli in otroci) – sprememba relacije 
zaradi voznega reda 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Center za usposabljanje, 
vzgojo in izobraževanje 
Janeza Levca Ljubljana, 
Karlovška cesta 18, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o., 
(prevoznik)****(1) 
 

Podpisano dne 
31.1.2019, traja do 
datuma nakazila 

sprememba vrednosti 
donacija v naravi, in sicer iz  
8.630,00 EUR z DDV na 
4.556,21 EUR z DDV 
enkratno plačilo(1) 

7. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-19 

Donacija za nakup projektorja Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Vrtec Litija, Bevkova ulica 
1, Litija (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
6.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

8. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-20 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Judo klub »Z Dežele« 
Sankaku Celje, Lopata 12, 
Celje (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
6.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



9. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-12 

Donacija za namen udeležbe prve A lige Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Žensko rokometno društvo 
Litija, Ponoviška cesta 12, 
Litija (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

10. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-15 

Donacija za namen razstave »Življenje za 
cesarja« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Javni zavod za upravljanje 
dediščine in turizem Pivka,  
Kolodvorska cesta 51, Pivka 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

11. Pogodba o donaciji,  
št. 6-1/2019-10 

Donacija za izdajo revije »Sobivanje – za 
majhne in velike« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Sobivanje - Društvo za 
trajnostni razvoj, 
Predjamska cesta 1, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
6.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

12. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-7 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo za razvoj podeželja 
Laz, Zgornja Jablanica 1, 
Šmartno pri Litiji 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

13. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2018-79 

Donacija za izvedbo sofinanciranja in 
mladinske otroške šole nogometa 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Nogometni klub Sava Kranj, 
Škofjeloška cesta 12, Kranj 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
21.1.2019, traja do 
datuma nakazila 

600,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



14. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2018-80 

Donacija za izvedbo projekta »59. 
kurentovanje na Ptuju« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Javni zavod za turizem Ptuj, 
Murkova ulica 7, Ptuj 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

15. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-3 

Donacija za izvedbo 44. Pokala Loka Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Smučarski klub Alpetour 
Škofja Loka, Podlubnik 1C, 
Škofja Loka (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
31.1.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

16. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-18 

Donacija za izvedbo projekta »Otroške 
nogometne sanje« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Športno nogometni klub 
Bakovci, Partizanska ulica 
36, Murska Sobota 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

17. Naročilo št. 
4500014617 

Svetovanje pri nadgradnji letnega poročila Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
CONSENSUS, d.o.o., 
Cankarjeva cesta 3, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
11.2.2019, traja do 
15.3.2019 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

4.800,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

18. Naročilo št. 
4500014779 

Izdelava študije Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
KF FINANCE d.o.o., 
Verovškova ulica 55A, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
13.2.2019, traja do 
28.2.2019 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

11.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

19. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-11 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Združenje slovenskih 
poklicnih gasilcev, 

Podpisano dne 
1.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Maistrova ulica 5, Celje 
(prejemnik donacije) 
 

20. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-13 

Donacija za izvedbo projekta Botrstvo Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zveza prijateljev mladine 
Ljubljana Moste-Polje, 
Proletarska cesta 1, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
11.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

21. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-16 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Ustanova za pomoč otroku 
z rakom, Bohoričeva ulica 
20, Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
11.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

22. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-22 

Donacija za izvedbo zaključnega turnirja 
»Pokal Slovenije v odbojki«  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Odbojkarski klub Salonit 
Anhovo-Kanal, Vojkova 
ulica 1, Kanal (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
11.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

23. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-23 

Donacija za delovanje kriznega centra 
Palčica-varna hiša za otroke od 0-6 let  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Center za socialno delo 
Ljubljana, Dalmatinova 2, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
11.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

24. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-21 

Donacija za izvedbo Železničarskega 
praznika 

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

Podpisano dne 
13.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Pihalni orkester Divača, 
Kraška cesta 65, Divača 
(prejemnik donacije) 
 

25. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-6 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Invalidsko društvo ILCO 
Maribor, Trubarjeva ulica 
15, Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
14.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

300,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

26. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-14 

Donacija za nakup gasilskega priklopnika za 
prevoz MB  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Zgornji Kašelj, 
Kašeljska cesta 95, 
Ljubljana-Polje (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
14.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

27. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-24 

Donacija za priprave na nastop v 
smučarskem skakalnem svetovnem pokalu 
2018/19 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Urša Bogataj, Briše pri 
Polhovem Gradcu 7, Polhov 
Gradec (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
14.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

28. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-25 

Sponzoriranje kluba in oglaševanje 
sponzorja 

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

Podpisano dne 
14.2.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 
15.2.2019 do 
31.12.2019 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

29. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-5 

Donacija za podporo mladim perspektivnim 
športnikom 

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

Podpisano dne 
15.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Športno društvo Judo 
Hrastnik, Partizanska cesta 
95, Dol pri Hrastniku 
(prejemnik donacije) 
 

30. Pogodba o 
sponzorstvu št. 
05/2019 oz. 6-
1/2019-33 

Sponzorsko sodelovanje pri izvedbi 
dogodka World of Synergy, od 14. do 16. 
marca 2019 

Eventnika d.o.o., Vojkova 
63, Ljubljana (organizator) 
in 
Slovenske železnice, d.o.o. 
(partner)*  
 

Podpisano dne 
27.2.2019, velja določen 
čas do izpolnitve 
predmeta pogodbe 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

31. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-9 

Donacija za izvedbo nastopov na karate 
tekmovanjih 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Shotokan karate klub 
Grosuplje, Adamičeva cesta 
22, Grosuplje (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
15.1.2019, traja do 
datuma nakazila  

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

32. Pogodba o donaciji,  
št. 6-1/2019-4 

Donacija za izvedbo 13. Festivala odmevi 
dediščine – 70 let filma Na svoji zemlji 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo Baška dediščina, 
Stržiče 28, Podbrdo 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
23.2.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

33. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-2 

Sponzorstvo pri delovanju društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Železničarsko kulturno 
umetniško društvo Tine 
Rožanc, Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
25.2.2019, velja z dnem 
podpisa za obdobje od 
leta 2018 do leta 2022 

Donacija v naravi za člane 
društva in 
največ 30.000,00 EUR brez 
DDV letno, in sicer: 
30.000,00 EUR brez DDV za 
leto 2018, enkratno plačilo; 
v letih 2019, 2020, 2021 in 
2022 pa v višini 25 % od 
maksimalne vrednosti enkrat 
letno, razliko pa na podlagi 
izkazanih potreb v letnem 
načrtu 



34. Sponzorska 
pogodba, št. 6-
1/2019-35 

Sodelovanje v okviru 10. mednarodne 
konference »Dnevi korporativne varnosti 
2019«, ki bo potekala od 13.-14. marca 
2019 v Ljubljani 

Institut za korporativne 
varnostne študije Ljubljana, 
Cesta Andreja Bitenca 68, 
Ljubljana (organizator) in 
Slovenske železnice, d.o.o. 
(partner)* 
 

Podpisano dne 
25.2.2019, velja z dnem 
podpisa za določen čas 
do izpolnitve predmeta 
pogodbe 

3.200,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

35. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-28 

Sponzorstvo moške članske košarkarske A-
reprezentance in izvajanje promocijskih 
aktivnosti v obdobju od 1.6.2019 do 
31.12.2019 

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

Podpisano dne 
27.2.2019, velja z dnem 
podpisa, uporablja pa se 
za določen čas od 1.6. 
do 31.12.2019 

30.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

36. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-30 

Sponzorstvo reprezentant v smučarskih 
skokih in izvajanje promocijskih aktivnosti v 
obdobju od 1.1. do 31.12.2019 

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

Popisano dne 
28.2.2019, velja z dnem 
podpisa, uporablja pa se 
za določen čas od 1.1. 
do 31.12.2019 

20.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

37. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-27 

Sponzorstvo hokejskih reprezentanc in 
izvajanje promocijskih aktivnosti v obdobju 
od 1.6. do 31.12.2019 

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

Podpisano dne 
1.3.2019, velja z dnem 
podpisa, uporablja pa se 
za določen čas od 1.6. 
do 31.12.2019 

40.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

38. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-26 

Sponzorstvo atletske reprezentance in 
izvajanje promocijskih aktivnosti v obdobju 
1.6. do 31.12.2019 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Atletska zveza Slovenije, 
Letališka cesta 33C, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
5.3.2019, velja z dnem 
podpisa, uporablja pa se 
od 1.6. do 31.12.2019 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

39. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-17 

Donacija za udeležbo na evropskem 
prvenstvu v Italiji  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo mažoretk in 
plesalcev Ribnica, 
Kolodvorska cesta 17, 

Podpisano dne 
5.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Ribnica (prejemnik 
donacije) 
 

40. Naročilo št. 
4500015697 

Projektiranje, inženiring Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Podjetje JKJ, d.o.o., 
Čufarjeva ulica 17, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
7.3.2019, traja do 
18.3.2019 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

1.835,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

41. Naročilo št. 
4500016126 

Svetovanje-strateški partner SŽ-TP Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
TRANSCARE GMBH, 
Danziger.str.14, 65191 
Wiesbaden, Nemčija 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
18.3.2019, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

9.750,00 EUR brez DDV  
enkratno plačilo 

42. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-29 
 

Sponzorstvo aktivnosti festivala in Festivala 
Ljubljana ter izvajanje promocijskih 
aktivnosti od 1.6. do 31.12.2019 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Festival Ljubljana, Trg 
francoske revolucije 1, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
14.3.2019, velja od 
dneva podpisa 
pogodbe, uporablja pa 
se od 1.6. do 
31.12.2019 
 

30.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

43. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-48 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Krilato kolo, društvo za 
promocijo parne vleke, 
Opekarska ulica 1, Maribor 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
20.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

44. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-36 

Sponzorstvo rokometne reprezentance in 
izvajanje promocijskih aktivnosti od 1.3. do 
31.12.2019 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Rokometna zveza 
Slovenije, Leskoškova 9 E, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
28.2.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 
1.3.2019 do 31.12.2019 
 

15.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



45. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-43 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Kanal, Gradnikova 
ulica 13A, Kanal (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
20.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

46. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-56 oz. 
406-2/19-4 

Donacija za organizacijo maturantskega 
plesa 4. k razreda  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Gimnazija Novo mesto, 
Seidlova cesta 9, Novo 
mesto (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
19.3.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

47. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-52 

Donacija za delovanje muzeja Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Slovenski etnografski 
muzej, Metelkova ulica 2, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
18.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

48. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-54 

Donacija za organizacijo posvetov o javnem 
potniškem prometu in razvoju železnic 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Inštitut Janeza Evangelista 
Kreka, Dvorakova ulica 
11A, Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
20.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

49. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-50 

Donacija za podporo projektu Robosončki Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
M-Aleja Koper, Čevljarska 
ulica 35, Koper (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
20.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

50. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-41 

Donacija za podporo delovanju društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 

Podpisano dne 
18.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Prostovoljno gasilsko 
društvo Jezero, Jezero 45, 
Preserje (prejemnik 
donacije) 
 

51. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-46 

Donacija za podporo delovanju društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Železničarsko kegljaško 
društvo Lokomotiva, 
Zaloška cesta 217, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije)  
 

Podpisano dne 
23.3.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

52. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-45 

Donacija za podporo pri organizaciji 
mednarodne regate  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Športno društvo jadralni 
klub Kermar, Cesta 24. 
junija 21 A, Ljubljana-
Črnuče (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
18.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

53. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-53 

Donacija za podporo in organizacijo 
Maratona Franja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Kolesarsko društvo Rog, 
Šmartinska cesta 152, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
20.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

54. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-44 

Donacija za podporo za nastop na 
mednarodnem pevskem festivalu Slovakia 
Cantat 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Osnovna šola Ferda Vesela 
Šentvid pri Stični, Šentvid 
pri Stični 46, Šentvid pri 
Stični (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
18.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



55. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-49 

Donacija za obnovo strehe Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Planinsko društvo 
Železničar Maribor, 
Valvasorjeva ulica 59, 
Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
25.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

56. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-39 

Donacija za podporo delovanju društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Polhov Gradec, 
Polhov Gradec 12 C, Polhov 
Gradec (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
26.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

4.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

57. Naročilo št. 
4500016637 

Svetovalne storitve Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
ECONLAB Consulting, 
d.o.o., Dunajska cesta 106, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
26.3.2019, traja do 
30.4.2019 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

15.200,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

58. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-57 

Donacija perspektivnemu športniku za 
pokrivanje stroškov treningov in smučarske 
skakalne opreme 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Rok Juvančič, Zgornji Hotič 
2A, Litija (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
27.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

59. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-62 

Sponzorstvo v obdobju od 1.4.2019 do 
31.3.2023 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Šahovska zveza Slovenije, 
Bravničarjeva ulica 13, 
Ljubljana (sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
28.3.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 
1.4.2019 do 31.3.2023 

50.000,00 EUR brez DDV 
letno, v dveh enakih obrokih 

60. Naročilo št. 
4500015323 

Izdelava strokovnih podlag Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 

Podpisano dne 
27.2.2019, traja do 

5.250,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo  



URBI d.o.o, Trnovski pristan 
2, Ljubljana (izvajalec) 
 

19.3.2019 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

 

61. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-38 

Donacija za podporo delovanja društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Prostovoljno gasilsko 
društvo Vrbje, Vrbje 48, 
Žalec (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
19.3.2019, traja do 
datuma nakazila  

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo  

62. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-51 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Veslaški klub Dravske 
elektrarne Maribor, Pri 
motelu 8, Brestanica 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
21.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

63. Pogodba NAB št. 
23/2019/07 

Izvedba revizije treh projektov Shift2Rail Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
GM Revizija plus, d.o.o., 
Ulica Gradnikove brigade 4, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
25.3.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se do 
31.3.2019 

2.550,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

64. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-40 

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

Podpisano dne 
29.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

65. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-58 

Donacija perspektivni atletinji, za 
pokrivanje stroškov treningov in športnih 
tekmovanj  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Karin Gošek, Florjanska 82, 
Sevnica (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
29.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 



66. Pogodba o 
gostovanju in 
vzdrževanju spletnih 
aplikacij, št. 2019-
002 oz. 10111-
1/2019-2 
 

Vzdrževanje sistemske in aplikativne 
programske opreme in podpora pri uporabi 

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

Podpisana dne 
1.4.2019, sklenjena za 
obdobje dveh let, z 
veljavnostjo od 
1.12.2018 dalje 

820,00 EUR brez DDV 
mesečna plačila 

67. Pogodba o 
opravljanju pravnih 
storitev, št. 101-
10/2018-11  

Pravne storitve v zvezi s projektom 
strateškega partnerstva za družbi SŽ-
Tovorni promet, d.o.o. in Fersped d.o.o. 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(stranka)* in 
Odvetniška pisarna Jadek & 
Pensa d.o.o., Tavčarjeva 6, 
Ljubljana (odvetniška 
pisarna) 
 

Podpisano dne 
2.4.2019, velja od 
datuma podpisa in traja 
do sklenitve pogodb, ki 
bodo urejale strateško 
partnerstvo oz. do 
porabe sredstev 
 

največ 18.000,00 EUR brez 
DDV z urno postavko 180,00 
EUR 
 

68. Pogodba o 
začasnem in 
občasnem delu 
upokojenca, št. 
10105-1/2019-48 

Dopolnitev programa za vodenje 
stanovanjskih kreditov 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(delodajalec) * in  
Darko Kovač, Planinska c. 
31, Ljubljana - Črnuče 
(upravičenec) 
 

Podpisano dne 
10.4.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 
1.4.2019 do 30.6.2019 v 
predvidenem skupnem 
obsegu 60 ur na mesec 
 

16,60 EUR/uro neto oziroma 
do 3.000,00 EUR neto, 
mesečna nakazila 

69. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-59 

Donacija perspektivnemu športniku, za 
pokrivanje stroškov teniškega in 
kondicijskega trenerja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Anže Arh, Triglavska 38, 
Radovljica (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
5.4.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

1.500,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

70. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-31 

Donacija za nakup 100 otroških knjig za 
slepe in slabovidne »Mi se peljemo z 
vlakom« 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo Pika-Poka za 
pomoč in promocijo slepih 
in slabovidnih, Zvonarska 
ulica 9, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
18.4.2019, traja do 
datuma nakazila 

2.274,35 EUR z DDV 
enkratno plačilo 



71. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-65 

Donacija za plačilo stroškov prevoza 48 
oseb na relaciji Izola – Planica – Izola  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Srednja šola Izola / Scuola 
media Isola, Ul. 
Prekomorskih brigad 7, 
Izola (prejemnik donacije) 
in  
SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o., 
Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (prevoznik)(1) 
 

Podpisano dne 
19.4.2019, traja do 
datuma nakazila 

Donacija v naravi v 
protivrednosti 650,00 EUR z 
DDV, 
enkratno plačilo(1) 

72. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-69 

Donacija ob 50-letnici obstoja radia Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zavod RŠ, Svetčeva ulica 9, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
19.4.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

73. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-47 

Donacija za podporo pri organizaciji 
mednarodnega turnirja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Badminton klub Medvode, 
Cesta Komandanta Staneta 
12, Medvode (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
17.4.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

74. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-66 

Donacija za plačilo stroškov prevoza na 
relaciji Lucija – Planica – Lucija za 50 oseb  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*,  
OŠ Lucija SE Lucia, Fazan 1, 
Lucija-Lucia (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-ŽIP storitve, d.o.o., 
Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (prevoznik)(1)  
 

Podpisano dne 
18.4.2019, traja do 
datuma nakazila 

Donacija v naravi v 
protivrednosti 650,00 EUR z 
DDV, 
enkratno plačilo(1) 

75. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-68 

Donacija za izgradnjo kapelice za 
železničarjev 

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

Podpisano dne 
19.4.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Društvo Zagon, Tržišče 3, 
Tržišče (prejemnik 
donacije) 
 

 

76. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-70 oz. 
406-19/2019/1 

Donacija za udeležbo dijakov na Zlati 
odpravi programa MEPI v Walesu 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Gimnazija Celje – Center, 
Kosovelova ulica 1, Celje 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
19.4.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

77. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-67 

Donacija za delovanje zveze Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zveza VDS, Podpeška cesta 
10, Brezovica pri Ljubljani 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
23.4.2019, traja do 
datuma nakazila 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

78. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-75 

Donacija za izvedbo obnove Kosijevega 
doma na Vogarju in plačilo stroškov pri 
nabavi 150 promocijskih majic 

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

Podpisano dne 
7.5.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV za 
izvedbo obnove, enkratno 
nakazilo in  
do 1.500,00 EUR brez DDV za 
stroške nabave majic 
 

79. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-72 

Donacija za nastope na mednarodnih 
tekmovanjih bodybuildinga 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Tina Blažič, Gorenje 
Medvedje selo 6, Trebnje 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
8.5.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

80. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-73 

Donacija za športno pripravo svetovne 
boksarske prvakinje Eme Kozin 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
CFC Sports, d.o.o., Zaboršt 
pri Dolu 8, Dol pri Ljubljani 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
8.5.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



81. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-71 

Donacija za nakup prilagojenega vozila 
namenjenega prevozu invalidov 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Ljubo Prhne, Begunje pri 
Cerknici 176, Begunje pri 
Cerknici (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
9.5.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

82. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-74 

Donacija za podporo za udeležbo na WSSC 
- svetovnem podnebnem forumu od 30.5. 
do 5.6.2019 na Finskem 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Osnovna šola Polhov 
Gradec, Polhov Gradec 95, 
Polhov Gradec (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
9.5.2019, traja do 
datuma nakazila 

2.600,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

83. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1-/2019-79 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Horjul, Ljubljanska 
c. 65, Horjul (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
9.5.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

84. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-77 

Donacija za pomoč pri izgradnji gasilskega 
doma 

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

Podpisano dne 
11.5.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

85. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-78 

Donacija za organizacijo 22. kolesarskega 
krosa 12.5.2019 v Kamniku 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Kolesarsko društvo Calcit 
Kamnik, Mekinje, 
Cankarjeva c. 3, Kamnik 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
10.5.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



86. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-76 

Donacija za podporo delovanja društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarski klub Gorenja 
vas, Poljanska cesta 87, 
Gorenja vas (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
12.5.2019, traja do 
datuma nakazila  

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

87. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-80 

Donacija vozovnic za vožnjo z vlakom na 
relaciji Hrastnik-Ljubljana-Hrastnik dne 
25.4.2019 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Osnovna šola narodnega 
heroja Rajka Hrastnik, Log 
19, Hrastnik (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)****(1) 
 

Podpisano dne 
27.5.2019, traja do 
datuma nakazila 

donacija v naravi v vrednosti 
340,00 EUR z DDV 
enkratno plačilo(1) 

88. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-64 

Donacija ob 60-letnici delovanja društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Športno – rokometno 
društvo Škofljica, Šmarska 
c. 3, Škofljica (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
30.5.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

89. Naročilo št. 
4500019370 

Izdelava cenitev Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
DOMINUS, d.o.o., 
Slovenska cesta 56, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
4.6.2019, traja do 
1.7.2019 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

5.090,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

90. Pogodba NAB št. 
56/2019/07 

Izdelava načrta digitalne transformacije 
železniških postaj, postajališč in železniških 
voznih sredstev 

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

Podpisano dne 
11.6.2019, veja od 
dneva podpisa za 
obdobje do zaključka 
pogodbenih del 
 

19.985,00 EUR brez DDV  
enkratno plačilo 
 



91. Naročilo št. 
4500016622 

Svetovanje pri presoji najemnih pogodb in 
izdelava poročila v skladu z MSRP 16 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Simona Korošec Lavrič s.p., 
Žeje pri Komendi 9, 
Komenda (izvajalec) 

Podpisano dne 
26.3.2019, traja do 
15.4.2019 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

5.985,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

92. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-63 

Sodelovanje pri humanitarnem delu 
projekta Veriga dobrih ljudi – donacija 
denarnega zneska in v obliki prevoza z 
muzejskim vlakom na relaciji Ljubljana – 
Postojna – Ljubljana za 240 oseb 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
PRO Plus d.o.o., Kranjčeva 
ulica 26, Ljubljana (Pro 
Plus),  
Zveza prijateljev mladine 
Ljubljana Moste-Polje, 
Proletarska cesta 1, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)****(1) 
 

Podpisano dne 
15.4.2019, traja do 
datuma nakazila  

24.630,00 EUR brez DDV v 
skupni vrednosti, od tega:  
16.000,00 EUR brez DDV 
enkratno denarno nakazilo in 
donacija v naravi v vrednosti 
8.630,00 EUR brez DDV, 
enkratno plačilo(1) 

93. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 6-1/2019-32 

Sponzoriranje Nogometne zveze Slovenije 
in oglaševanje sponzorja 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor) in 
Nogometna zveza 
Slovenije, Predoslje 40A, 
Predoslje, Kranj (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
19.6.2019, velja z dnem 
podpisa, uporablja pa se 
od 1.3.2019 do 
28.2.2020 

20.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

94. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-93 

Donacija za vseslovenske akcije opozarjanja 
varnega prečkanja tirov za vse slovenske 
osnovnošolce in srednješolce  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zveza ZŠAM Slovenije, 
Letališka cesta 16, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
26.6.2019, traja do 
datuma nakazila 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

95. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-86 

Donacija za nastop folklorne skupine na 
mednarodnem festivalu na Ohridu 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Osnovna šola Sveti Tomaž, 
Sveti Tomaž 11, Sveti 

Podpisano dne 
2.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

300,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Tomaž (prejemnik 
donacije) 

96. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-83 

Donacija za delovanje in organizacijo 
dogodkov 

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

Podpisano dne 
3.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

97. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-81 

Donacija za izdajo biografije najboljšega 
slovenskega rokometaša Uroša Zormana 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
SŽ-Železniška tiskarna 
Ljubljana d.d., Hladilniška 
pot 28, Ljubljana (izvajalec 
tiskanja)(1) in 
Vida, d.o.o., Ljubljana, 
Igriška ul. 3, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
30.5.2019, velja z dnem 
podpisa in traja do 
izpolnitve obveznosti 

5.600,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo(1) 

98. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-87 

Donacija za obisk morja otrok s posebnimi 
potrebami  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Osnovna šola Glazija, 
Oblakova 15, Celje 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
2.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

99. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-42 

Donacija za podporo delovanja društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Kriška vas, Kriška 
vas 10, Višnja Gora 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
27.3.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

100. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-91 

Donacija za velik simpozij in slovesnost »25 
let na braniku domovine« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zveza Slovenskih častnikov, 
Leskoškova cesta 7A, 

Podpisano dne 
5.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

4.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

101. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-92 

Donacija za organizacijo Festivala družin Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zavod Iskreni, Nazorjeva 1, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
28.6.2019, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

102. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-89 

Donacija ob 90. letnici delovanja društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Železničarski 
namiznoteniški klub 
Maribor, Engelsova ulica 6, 
Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
5.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

103. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-95 

Donacija za organizacijo mednarodnih dirk Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Športno društvo Verd, Verd 
44B, Vrhnika (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
3.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

700,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

104. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-94  

Donacija za delovanje društva in razvoj 
slovenskih reprezentantov 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Teniško društvo Slovan, 
Gortanova ulica 21, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
8.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

105. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-85 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarski klub Litija, Ulica 
Mire Pregljeve 1, Litija 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
4.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



106. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-88 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donacija)* in 
Košarkarski klub Stražišče 
Kranj, Pševska c. 31, Kranj 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
9.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

107. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-82 

Donacija za organizacijo osrednjega 
dogodka ob 30 letnici akcije Sever 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Zveza društev Sever, 
Štefanova ul. 2, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
10.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

108. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-97 

Donacija za enkratno vožnjo z vlakom na 
relaciji Krško – Most na Soči – Krško za 60 
otrok in 6 spremljevalcev 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Lovska družina Loka pri 
Zidanem Mostu, Radež 
10B, Loka pri Zidanem 
Mostu (prejemnik donacije) 
in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)****(1) 

 

Podpisano dne 
8.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

Donacija v naravi v vrednosti 
1.166,40 EUR z DDV 
enkratno plačilo(1) 

109. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-98 

Donacija – plačilo stroškov prevoza na 
relaciji Pivka – Ljubljana – Pivka, plačilo 
vstopnic za ogled ZOO Ljubljana in plačilo 
malice za 34 otrok 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Osnovna šola Pivka, Prečna 
ulica 3, Pivka (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o., 
Kolodvorska ul. 11, 
Ljubljana (prevoznik)(1) 

 

Podpisano dne 
15.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

310,00 EUR z DDV, enkratno 
plačilo stroškov prevoza(1), 

214,20 EUR z DDV, stroški 
ogleda, enkratno plačilo 
izdajatelju računa ZOO 
Ljubljana, 
133,06 EUR brez DDV, stroški 
malice, enkratno plačilo 
izdajatelju računa Žito 
Maloprodaja, d.o.o. 
 

110. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-96 

Donacija v obliki prevoza za 100 oseb na 
relaciji Ljubljana – Savudrija, dne 21.6. in 
27.6.2019 

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

Podpisano dne 
19.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.566,03 EUR brez DDV 
enkratno plačilo(1) 



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

111. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-55 

Donacija za izdajo knjige o železnicah Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Pro-Andy, Andrej Ivanuša 
s.p., Borštnikova ulica 33, 
Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
19.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo  

112. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 6-1/2019-99 

Sponzorstvo festivala Rumeno – modre 
noči, od 26.7. do 4.8.2019 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Skupina Tojeto, d.o.o., 
Černelčeva cesta 3, Brežice 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
25.7.2019, velja z dnem 
podpisa, uporablja pa se 
od 26.7. do 4.8.2019 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

113. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-101 

Donacija za delovanje kluba Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Klub RAP, Šolska pot 7, 
Radeče (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
26.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

114. Pogodba o 
sponzorstvu, 
št. 6-1/2019-106 

Sponzorstvo Festivala Domoljubne pesmi 
2019 

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

Podpisano dne 
26.7.2019, velja z dnem 
podpisa in do izpolnitve 
predmeta pogodbe 

6.000,00 EUR neto 
enkratno plačilo 



115. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-103 

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

Podpisano dne 
29.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

116. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 6-1/2019-104 

Sponzorstvo SZS v času od 1.7. do 
31.12.2019 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Strelska zveza Slovenije, 
Dolenjska c. 11, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
1.8.2019, velja od dneva 
podpisa, uporablja pa se 
za določen čas od 1.7. 
do 31.12.2019 
 

5.000,00 EUR neto 
enkratno plačilo 

117. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-90  

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Hotič, Spodnji 
Hotič, Spodnji Hotič 26, 
Litija (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
28.6.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

118. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-84 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Planinsko društvo Krim, 
Troštova ul. 5, Ig 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
31.7.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

119. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-100 

Donacija kot pomoč pri organizaciji 
kolesarske poti po Južni Ameriki, od 
oktobra do decembra 2019 

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

Podpisano dne 
1.8.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

120. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-102 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donacija)* in 
Društvo gluhih in naglušnih 
Celje, Lešničarjeva ul. 5, 
Celje (prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
5.8.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



121. Pogodba o 
partnerstvu za leto 
2019,  
št. 10111-1/2019-5 

Partnerstvo pri izvedbi projektov Združenje Manager, 
Dimičeva ulica 13, Ljubljana 
(Združenje Manager) in 
Slovenske železnice, d.o.o. 
(pokrovitelj)* 

Podpisano dne 
29.7.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se od 1.1. 
do 31.12.2019 
 

10.000,00 EUR brez DDV 
v dveh enakovrednih obrokih 

122. Naročilo št. 
4500017456 

Donacija – prevoz za Verigo dobrih ljudi, na 
relaciji Ljubljana – Planica – Ljubljana, 
21.3.2019 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)****(1) 

Podpisano dne 
15.4.2019, traja do 
datuma plačila 

donacija v naravi v 
protivrednosti 
450,23 EUR brez DDV, 
enkratno plačilo(1) 

 
123. Naročilo št. 

4500022232 
Donacija – šolske potrebščine za potrebe 
skladišča Verige dobrih ljudi  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Extra Lux d.o.o., Brnčičeva 
ulica 17B, Ljubljana-Črnuše 
(dobavitelj) (1) 
 

Podpisano dne 
12.8.2019, traja do 
datuma plačila 

donacija v naravi v 
protivrednosti  
1.935,80 EUR brez DDV, 
enkratno plačilo(1) 

124. Pogodba o 
medsebojnem 
sodelovanju 
(generalnem 
sponzorstvu),  
št. 6-1/2019-114 

Sponzoriranje za pospeševanje trženja in 
ekonomske propagande ter razvoj in 
napredek kakovostnega strokovnega dela 
ter doseganje najboljših možnih 
tekmovalnih rezultatov 

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

Podpisano dne 
29.8.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
15.7.2019 do 15.7.2020 
oz. tekmovalno sezono 
2019/2020, z možnostjo 
podaljšanja za 1 leto za 
tekmovalno sezono 
2020/2021 
 

250.000,00 EUR brez DDV za 
vsako tekmovalno sezono, 
enkratno nakazilo, ter 
storitve varovanja in prevoza 
do največ 100.000 EUR brez 
DDV, plačilo izvajalcu  

125. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 6-1/2019-113  

Sponzoriranje prireditve I feel Slovenia 
Ironman 70.3. Slovenian Istra 2019, dne 
22.9.2019 s ciljem v Kopru 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
SBR Sport, d.o.o., Drska 46, 
Novo mesto 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
30.8.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas 22.9.2019 
oz. do izpolnitve 
obveznosti 

15.000,00 EUR z DDV 
enkratno plačilo 



126. Naročilo, št. 60401-
5/2015-370 

Promocija SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(naročnik)**** in 
Kaori, d.o.o., Sončni Log 7, 
Logatec (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
22.1.2019, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila  

36.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 
 

127. Pogodba NAB št. 
122/2019/07 

Izvedba notranje-revizijskega pregleda v 
Skupini SŽ 

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

Podpisano dne 
24.9.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se do 
31.12.2019 oz. do 
izpolnitve obveznosti 
 

12.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

128. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 6-1/2019-117 

Sponzorstvo v obdobju od 28.8.2019 do 
28.8.2020 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Klub KKL Maribor, 
Kurilniška ulica 6, Maribor 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
23.9.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
28.8.2019 do 28.8.2020 
 

10.000,00 EUR neto 
enkratno plačilo 

129. Aneks št. 1 k 
pogodbi o 
poslovnem 
sodelovanju z dne 
10.10.2018,  
št. 101-10/2018-12 
 

Pravno svetovanje  Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Pravna pisarna Patrick 
Vlačič s.p., Seča 38, 
Portorož (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
10.9.2019, veljavnost se 
ne spreminja 

vrednost se ne spreminja 

130. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-119 

Donacija za delovanje Alpinističnega 
odseka v okviru društva 

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

Podpisano dne 
16.10.2019, traja do 
datuma nakazila 

12.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



131. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-120 

Donacija za nastope na domačih in 
mednarodnih ultramaratonih, kjer nastopa 
za Slovenske železnice, d.o.o. 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Darko Tement, Regentova 
ul. 6, Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
17.10.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

1.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

132. Pogodba NAB št. 
142/2019/07 

Verifikacija izvedbe priporočil po vdornem 
testu 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
SIQ Ljubljana, Tržaška cesta 
2, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
23.10.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se do 
31.12.2019 oz. do 
izpolnitve obveznosti 
 

1.632,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

133. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-123 

Donacija za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo Rdeči noski, 
Vojkova cesta 4, Ljubljana 
(prejemnik donacije)  
 

Podpisano dne 
4.11.2019, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

134. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 6-1/2019-115, in 
Aneks št. 1,  
št. 6-1/2019-115A 
 

Sponzorstvo v obdobju od 1.8.2019 do 
31.8.2020 

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

Podpisano dne 
25.9.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 1.8.2019 
do 31.8.2020 
 

7.000,00 EUR neto 
enkratno plačilo 

135. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 6-
1/2019-116 in 
Aneks št. 1, 
št. 6-1/2019-124 

Sponzoriranje v obdobju od 28.8.2019 do 
28.8.2020 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Jaša Juršič, Plešivica pri 
Žalni 1e, Grosuplje 
(sponzoriranec – 
perspektiven smučarski 
skakalec) 
 

Podpisano dne 
15.11.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
28.8.2019 do 28.8.2020 
 

3.000,00 EUR neto 
enkratno plačilo 



136. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-121 

Donacija 6 povratnih kart in sicer po 2 na 
relacijah Ljubljana-Dunaj-Ljubljana, 
Ljubljana-Budimpešta-Ljubljana in 
Ljubljana-Zurich-Ljubljana, v okviru 
organizacije dogodka »20. praznik 
kozjanskega jabolka« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*,  
Kozjanski park, Podsreda 
45, Podsreda (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)****(1) 
 

Podpisano dne 
13.11.2019, traja do 
datuma plačila(1)   

donacija v naravi v ocenjeni 
protivrednosti 522,00 EUR 
 

137.  Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-122 

Donacija za izvedbo projekta Primorski 
Pospešek 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zavod Pospešek, 
Zupančičeva ulica 22, Kranj 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
15.11.2019, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

138. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-127 

Donacija ob izdaji knjige z naslovom 
»Vračanje k reki – zbirka črtic o življenju 
med železnico in Dravo« 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Janez Jurič, Bukovje 18, 
Dravograd (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
18.11.2019, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

139. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-125 in 
Aneks št. 1, 
Št. 6-1/2019-132 

Donacija Kristjanu Matku ob nezgodi v 
njegovi družini 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Kristjan Matko, Studenec 
65, Studenec (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
6.12.2019, traja do 
datuma nakazila 

6.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

140. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 6-1/2019-130 

Sponzoriranje dogodka Ljubljana Forum 
2019 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
GFS Inštitut, Cesta na 
Kurešček 46, Ig 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
28.11.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
3.10.2019 do 3.10.2020 
 

7.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

141. Naročilo št. 
4500027092 

Definiranje KPI kazalnikov Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 

Podpisano dne 
27.11.2019, traja do 
3.4.2020 oz. do 

14.900,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



ECONLAB Consulting d.o.o., 
Dunajska cesta 106, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

zaključka izvedbe 
naročila 

142. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-128 

Donacija letne vozovnice IJPP na relaciji 
Radeče – Celje, kot perspektivnemu atletu, 
od 1.9.2019 do 30.6.2020 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
Mitja Rizmal, Obrežje 24, 
Radeče (prejemnik 
donacije) in  
SŽ-Potniški promet, d.o.o. 
(prevoznik)****(1) 
 

Podpisano dne 
19.11.2019, traja do 
datuma plačila 
 

donacija v naravi v 
protivrednosti 200,00 EUR, 
enkratno plačilo(1) 
 

143. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-129 

Donacija 8 kosov 4 metrskih rabljenih 
železniških tirnic za sanacijo hiše po 
zemeljskem plazu 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*, 
SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 
(donator)** in 
Robert Zabukovec, Log pri 
Vrhovem 12, Radeče 
(prejemnik donacije)  
 

Podpisano dne 
19.11.2019, traja do 
datuma plačila 
 

donacija v naravi v 
protivrednosti 69,12 EUR 
brez DDV 

144. Pogodba o 
sponzorstvu,  
št. 6-1/2019-131 

Sponzorstvo enodnevnega tehnično 
strokovnega srečanja o gradnji drugega 
železniškega tira Koper – Divača v 
Portorožu dne 3.10.2019  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Društvo za ceste Primorske, 
Kromberk, Industrijska 
cesta 2, Nova Gorica 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
5.12.2019, velja od 
dneva podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
3.10.2019 do konca leta 
2019 oz. do izpolnitve 
pogodbenih obveznosti 
 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

145. Pogodba o donaciji, 
št. 6-1/2019-126 

Donacija za električno hišno dvigalo Artico 
6000 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Tomaž Škrlj, Doljni Zemon 
62, Ilirska Bistrica 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
17.12.2019, traja do 
datuma nakazila 
 

5.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

 



 

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 


