
 

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. 10105-2/2020-7 

Donacija za teden dobrodelnosti od 10. do 
14. decembra 2020 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Univerza v Ljubljani, Pravna 
fakulteta, Poljanski nasip 2, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
7.1.2021, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

2. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2020-75 

Donacija za podporo in razvoj Juša 
Mecilenška, enemu najperspektivnejših 
judoistov v Evropi 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Judo klub Bežigrad, 
Staničeva ulica 41, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
14.1.2021, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

3. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-2/2020-76 

Donacija – tisk knjige z naslovom 
Antologija slovenske punk poezije v 
nakladi 500 izvodov 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*,  
Esad Babačič – književnik, 
Beethovnova ulica 14, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) in 
SŽ-Železniška tiskarna 
Ljubljana, d.d., Hladilniška 
pot 28, Ljubljana   
(tiskarna)(1) 
 

Podpisano dne 
19.1.2021, traja do 
izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

1.560,00 EUR brez DDV, 
enkratno plačilo(1) 
 

4. Naročilo št. 
4500053232 

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

Podpisano dne 
15.1.2021, traja do 
20.1.2021 oz. do 

1.150,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



MAKROBIOS PANONIJA 
so.p., Lucova, Lucova 33, 
Petrovci (izvajalec) 
 

zaključka izvedbe 
naročila 

5. Naročilo št. 
4500053541 

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

Podpisano dne 
19.1.2021, traja do 
31.3.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

481,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

6. Naročilo št. 
4500053548 

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

Podpisano dne 
19.1.2021, traja do 
31.3.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

602,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

7. Naročilo št. 
4500053550 

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

Podpisano dne 
19.1.2021, traja do 
31.3.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

406,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

8. Naročilo št. 
4500054727 

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

Podpisano dne 
19.1.2021, traja do 
31.12.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

2.999,90 EUR brez DDV 
plačila po opravljenih 
storitvah 

9. Naročilo št. 
4500054826 

Parcelacija Slovenija železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
GEOGRAD, d.o.o., 
Tbilisijska ulica 59, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
2.2.2021, traja do 
31.3.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

276,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



10. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-2 

Donacija Pediatrični kliniki za pomoč pri 
nakupu PCR aparata za diagnozo okužbe 
SARS-CoV-2 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
23.2.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

5.000,00 EUR  
enkratno nakazilo 

11. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-7 

Prispevek za delovanje društva v skrbi za 
zdravje in varnost ljudi 

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

Podpisano dne 
25.2.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

1.000,00 EUR  
enkratno nakazilo 

12. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-1 

Donacija kot pomoč pri izgradnji 
spomenika »Rudar-Prometej« v Trbovljah 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo Trbovlje 
Novomedijsko mesto, Trg 
svobode 11 A, Trbovlje 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
26.2.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

2.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

13. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-10 

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

Podpisano dne 
26.2.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

14. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-6 

Donacija za nakup novega vozila za prevoz 
moštva/mladine (GVM-1) 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Nova vas nad 
Dragonjo, Nova vas nad 
Dragonjo 54 A, Sečovlje – 

Podpisano dne 
26.2.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 



Sicciole (prejemnik 
donacije) 
 

15. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-4 

Donacija za delovanje društva, s 
poudarkom na delu z otroci s posebnimi 
potrebami 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo otroci otrokom, Na 
okopih 2B, Celje (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
1.3.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

1.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

16. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-14 

Donacija za obnovo Kmetskega doma v 
Beričevem  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Kulturno umetniško 
društvo Jurij Fleišman 
Beričevo Brinje, Beričevo 
18, Dol pri Ljubljani 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
25.2.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR 
enkratno nakazilo 

17. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-3 

Donacija za pomoč invalidom pod pragom 
revščine 

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

Podpisano dne 
25.2.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

18. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-9 

Donacija za menjavo dotrajanega 
stavbnega pohištva v objektu bivalne 
skupnosti  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Sožitje - Medobčinsko 
društvo za pomoč osebam 
z motnjami v duševnem 
razvoju Tolmin, Zalog 7, 
Tolmin (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
28.2.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

1.500,00 EUR 
enkratno nakazilo 



19. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-13 

Donacija za pomoč pri delovanju 
izobraževalnega spletnega portala 
www.abeced.si 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Svetovanje, izobraževanje, 
raziskovanje Dr. Kristijan 
Musek Lešnik s.p., Vnanje 
Gorice, Požarnice 26 D, 
Brezovica pri Ljubljani 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
4.3.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

20. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-5 

Donacija za posodobitev tehnične opreme 
in nakup novih vozil za lažje reševanje 
naravnih in drugih nesreč 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Ločica ob Savinji, 
Ločiška cesta 24, Polzela 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
5.3.2021, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR 
enkratno nakazilo 

21. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-11 

Donacija za obnovo gasilskega doma Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Vrbje, Vrbje 48, 
Žalec (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
1.3.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

1.500,00 EUR 
enkratno nakazilo 

22. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-8 

Donacija - tisk knjige z naslovom Ljubljena 
parna lokomotiva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)*,  
PRO – ANDY, Andrej 
Ivanuša s.p., Borštnikova 
ulica 33, Maribor 
(prejemnik donacije) in 
SŽ-Železniška tiskarna 
Ljubljana, d.d., Hladilniška 
pot 28, Ljubljana   
(tiskarna)(1) 
 
 

Podpisano dne 
5.3.2021, traja do 
izpolnitve pogodbenih 
obveznosti 

3.000,00 EUR brez DDV, 
enkratno plačilo(1) 
 



23. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-15 

Donacija odpisane računalniške opreme SŽ Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo za trajnostni razvoj 
Duh časa,  Trubarjeva cesta 
72, Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
8.3.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

Donacija v naravi 

24. Naročilo št. 
4500057809 

Izobraževanje Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
MAKROBIOS PANONIJA 
so.p., Lucova, Lucova 33, 
Petrovci (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
9.3.2021, traja do 
31.3.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

1.150,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

25. Naročilo št. 
4500056363 

Izdelava geodetskega posnetka območja 
P5 v Ljubljani 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
GEO-SVET, Matilda 
Marinčič, s.p., Taborska 
cesta 4, Grosuplje 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
19.2.2021, traja do 
5.3.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

2.010,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

26. Naročilo št. 
4500057106 

Izdelava elaborata požarne varnosti in 
OPO (za PZI Obnova Izobraževalnega 
centra SŽ  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
FENIKS 2, d.o.o., Cesta 20. 
julija 2C, Zagorje ob Savi 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
1.3.2021, traja do 
5.5.2021 oz. dva 
meseca po prejemu 
naročila  

1.190,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

27. Naročilo št. 
4500057099 

Izdelava projektne dokumentacije PZI 
elektro instalacij za projekt Obnova 
Izobraževalnega centra SŽ  

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

Podpisano dne 
1.3.2021, traja do 
5.5.2021 oz. dva 
meseca po prejema 
naročila  

4.300,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

28. Naročilo št. 
4500057093 

Izdelava projektne dokumentacije PZI 
strojnih instalacij za projekt Obnova 
Izobraževalnega centra SŽ  

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

Podpisano dne 
1.3.2021, traja do 
15.5.2021 oz. dva 

4.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



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

meseca po prejemu 
naročila  

29. Naročilo št. 
4500057203 

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

Podpisano dne 
2.3.2021, traja do 
31.12.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila  

2.999,00 EUR brez DDV 
plačila po opravljenih 
storitvah 

30. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-9/2020-12 

Donacija za delovanje in razvoj mladih 
tenisačev 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Društvo Teniška akademija 
Grega Žemlja, Kidričeva 
cesta 14, Kranj (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
13.3.2021, traja do 
datuma nakazila  
 

3.000,00 EUR  
enkratno nakazilo 

31. Pogodba NAB št. 
17/2021/07 

Izvedba revizije treh projektov in izdelava 
revizijskega poročila 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
GM revizija, d.o.o., Ulica 
Gradnikove brigade 4, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
15.3.2021, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.4.2021 

2.100,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

32. Naročilo št. 
4500058509 

Izdelava projektne dokumentacije PZI 
gradbenih konstrukcij za projekt Obnova 
Izobraževalnega centra SŽ 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
HARCO d.o.o., Litijska cesta 
45, Ljubljana (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
16.3.2021, traja do 
17.5.2021 oz. dva 
meseca po prejemu 
naročila 
 

675,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

33. Naročilo št. 
4500059077 

Izobraževanje Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
ACADEMIA USPEHA II., 
mag. Irena Deželak s.p., 
Gostičeva ulica 22, 
Domžale (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
23.3.2021, traja do 
25.3.2021 oz. do 
izvedbe zaključka 
naročila 

9.955,50 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



34. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-26 

Donacija za nakup vozla za prevoz otrok z 
resnimi bolezenskimi stanji 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Center za zdravljenje 
bolezni otrok, Šentvid pri 
Stični 44, Šentvid pri Stični 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
29.3.2021, traja do 
datuma nakazila  
 

33.000,00 EUR neto 
enkratno nakazilo 

35. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/20201-25 

Sponzorstvo NK Dekani – Nogometna šola 
Dekani in promocija SŽ v obdobju 1.1. – 
31.12.2021 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Nogometni klub Dekani, 
Dekani 75A, Dekani 
(sponzoriranec) 

Podpisano dne 
26.3.2021, velja od 
datuma podpisa in traja 
od 1.1.2021 do 
31.12.2021 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

36. Pogodba NAB št. 
29/2021/08 

Izvedba javnega enostopenjskega 
arhitekturnega mednarodnega natečaja za 
gradnjo objekta nove glavne avtobusne 
postaje Ljubljana s poslovnimi prostori in 
parkirno hišo na območju  Potniškega 
centra Ljubljana  
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Zbornica za arhitekturo in 
prostor, Vegova ulica 8, 
1000 Ljubljana 
(izdelovalec) 

Podpisano dne 
1.4.2021, velja od 
datuma podpisa in traja 
5 mesecev oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

204.216,40 EUR z DDV 
plačilo v treh ne 
enakovrednih obrokih  
 

37. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-28 

Donacija kot prispevek pri izgradnji novega 
gasilskega doma 

Slovenske železnice, d.o.o, 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Dol pri Hrastniku, 
Trg borcev NOB 1, Dol pri 
Hrastniku (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
19.4.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

2.500,00 EUR 
enkratno nakazilo 

38. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-27 

Donacija kot pomoč pri obnovitveni 
rehabilitaciji bolnikov s fibromialgijo 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo za fibromialgijo, 
Celovška cesta 160, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
27.5.2021, traja do 
datuma nakazila 

2.500,00 EUR 
enkratno nakazilo 



39. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/2021-28 

Sponzorstvo dogodka 29. Mednarodni 
plavalni miting Ljubljana 2021 in promocija 
SŽ  

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

Podpisano dne 
2.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 
čas od 1.6.2021 do 
31.12.2021 
 

7.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

40.  Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/2021-26 

Sponzorstvo dogodka 46. Pokal Loka in 
promocija SŽ 

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

Podpisano dne 
2.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 
čas od 1.1.2021 do 
1.6.2021 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

41. Sprejeta vloga Donacija za nastop mladih odbojkarjev na 
državnem prvenstvu 

VV-LOG, d.o.o. 
(donator)******* in 
Beach Volley Klub Koper, 
Rozmanova 5, Koper 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
20.4.2021, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DD 
enkratno nakazilo 

42. Naročilo št. 
4500062503 

Novelacija dokumenta »Strategija 
upravljanja strateških, ne strateških in 
razvojnih nepremičnin« 
 

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

Podpisano dne 
12.5.2021, traja do 
14.5.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

3.500,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

43. Naročilo št. 
4500063335 

Izdelava projekta kanalskega priključka 
poslovnega objekta 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
NIGRAD, javno komunalno 
podjetje d.d., Zagrebška 
cesta 30, Maribor 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
24.5.2021, traja do 
30.7.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

260,64 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

44. Naročilo št. 
4500063763 

Ureditev meje in označitev meje parcele Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in         
GEOGRAD, d.o.o., 

Podpisano dne 
27.5.2021, traja do 
15.6.2021 oz. do 

640,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



Tbilisijska ulica 59, 
Ljubljana (izvajalec) 
 

zaključka izvedbe 
naročila 

45. Naročilo št. 
4500063800 

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

Podpisano dne 
28.5.2021, traja do 
1.7.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

845,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

46. Naročilo št. 
4500063809 

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

Podpisano dne 
28.5.2021, traja do 
15.7.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

462,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

47. Naročilo št. 
4500063811 

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

Podpisano dne 
28.5.2021, traja do 
12.8.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

1.020,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

48. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/2021-22 

Sponzor Teniške zveze Slovenije za obdobje 
od 1.1. do 31.12.2021  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(sponzor)* in 
TZS Šport, d.o.o., 
Šmartinska cesta 152, 
Ljubljana (sponzoriranec) 

Podpisano dne 
2.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 
čas od 1.1.2021 do 
31.12.2021 
 

15.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

49. Sponzorska pogodba 
o sodelovanju in 
medsebojnih 
storitvah, št. 11-
1/2019-33 oz. št. 
10105-9/2021-17 
 

Imenovanje Slovenskih železnic, d.o.o., za 
»velikega sponzorja Olimpijskega komiteja 
Slovenije« za obdobje olimpijskega ciklusa 
Peking 2022 – Pariz 2024 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(veliki sponzor) * in 
Olimpijski komite Slovenije 
– Združenje športnih zvez, 
Šmartinska 140, Ljubljana 
(sponzoriranec) 
 

Podpisano dne 
3.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja od 1.1.2021 
do 31.12.2024 

skupna vrednost:  
420.000,00 EUR neto oz. 
105.000,00 EUR neto letno, 
od tega: 
- 45.000,00 EUR neto letno 
denarnih sredstev ter 
- 60.000,00 EUR neto letno 
za storitve (prevozi, 
skladiščenje blaga, špedicija, 



tisk…), dogodke na vlaku 
(novinarske konference, 
razstave…) in za oglasni 
prostor (25.000,00 EUR 
neto, vključenih v skupnih 
60.000,00 EUR neto)  
 
dodatna sredstva - variabilni 
del: 
do največ 30.000,00 EUR 
neto za olimpijska odličja 
 

50. Pogodba o 
medsebojnem 
sodelovanju 
(generalnem 
sponzorstvu),  
št. 10105-9/2021-16 
 

Sponzorstvo sponzorja in izvajanje 
promocijskih aktivnosti v tekmovalni sezoni 
2021/2022 in 2022/2023  

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

Podpisano dne 
4.6.2021, velja od 
dneva podpisa za 
določen čas od 
1.8.2021 do 15.7.2023  
 

upravičen do enega zneska 
na sezono v enkratnem 
plačilu, in sicer: 
150.000,00 EUR s 
pripadajočim DDV za 
nastopanje v Alpski hokejski 
ligi ali 250.000,00 EUR s 
pripadajočim DDV za 
nastopanje v ICE hokejski ligi 
in do največ 100.000,00 EUR 
brez DDV za prevoze in 
varovanje 
 

51. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/2021-18 

Sponzorstvo reprezentanc v smučarskih 
skokih in izvajanje promocije v obdobju od 
1.1. do 31.12.2021 

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

Podpisano dne 
7.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 
čas od 1.1.2021 do 
31.12.2021 
 

20.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo in 
do največ 1.800,00 EUR brez 
DDV za prevozne stroške, 
plačilo izvajalcu prevoza 

52. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/2021-27 

Sponzorstvo kolesarskega dogodka 27. 
dirka po Sloveniji / Tour of Slovenia 2021 in 
promocija SŽ 

Slovenske železniške, d.o.o. 
(sponzor)* in 
Kolesarski klub Adria Mobil 
Novo mesto, Zaloška cesta 

Podpisano dne 
7.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 

25.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



20, Novo mesto 
(sponzoriranec) 

čas od 1.6.2021 do 
30.6.2021 

53. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/2021-19 

Sponzorstvo moške članske A-
reprezentance in izvajanje promocije v 
obdobju od 1.1. do 31.12.2021 

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

Podpisano dne 
9.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 
čas od 1.1.2021 do 
31.12.2021 
 

20.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

54. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/2021-23 

Sponzorstvo SZS in promocija SŽ v obdobju 
od 1.1. do 31.12.2021 

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

Podpisano dne 
9.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 
čas od 1.1.2021 do 
31.12.2021 
 

5.000,00 EUR neto 
enkratno plačilo 

55. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/2021-21 

Sponzorstvo Festivala Ljubljana in izvajanje 
promocijskih aktivnosti v obdobju od 1.1. 
do 31.12.2021 

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

Podpisano dne 
14.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 
čas od 1.1.2021 do 
31.12.2021 
 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

56. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-32 

Donacija kot prispevek pri nakupu 
gasilskega vozila GVC 16/25 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Lokvica, Dolnja 
Lokvica 2A, Metlika 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
18.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

57. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-39 

Donacija kot pomoč pri stroških za rokomet 
mladih 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Rokometni klub Sevnica, 
Trg svobode 42, Sevnica 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
18.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



58. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-45 

Donacija kot prispevek za Učni center in 
park železniške dediščine v Osluševcih – 
Muzej na Stanici 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo za ohranjanje 
dediščine Prleški 
železničar, Osluševci 48, 
Podgorci (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
18.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

59. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-44 

Donacija kot prispevek za dokumentarni 
film zamolčane zgodbe 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo, Rojčeva ul. 16, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
21.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

60. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-36 

Donacija kot prispevek pri nabavi nove 
gasilske opreme za gasilsko vozilo – 
avtocisterna 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Kamnica, Vrbanska 
cesta 99, Kamnica 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
21.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

61. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-33 

Donacija kot prispevek pri projektu 
postavitve modelne okretnice s 
pripadajočimi tiri v merilu 1:8 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
KRLATO KOLO, društvo za 
promocijo parne vleke, 
Opekarska ulica 1, Maribor 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
21.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

62. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-35 

Donacija kot prispevek pri dogodku 130. 
obletnice savinske železniške proge 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Mladinski center Šmartno 
ob Paki, Šmartno ob Paki 
13, Šmartno ob Paki 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
22.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



63. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-37 

Donacija kot prispevek pri stroških za 
tekmovanja v tretji državni ligi za rekreacijo 
članov ter zaposlenih na SŽ 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Železniško kegljaško 
društvo Lokomotiva, 
Zaloška cesta 217, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
22.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

64. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-41 

Donacija kot pomoč pri stroških za namen 
klic v sili 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo tvoj telefon, 
Kolodvorska c. 5B, Postojna 
(prejemnik donacije)  
 

Podpisano dne 
22.6.2021, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

65. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-47 

Donacija kot prispevek za projekt »Socialna 
zdravstvena budilka« Aktivno reševanje 
negativnih psiho-fizičnih posledic zaradi 
COVID-19 lock down-a 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Judo klub Golovec, Jakčeva 
ulica 40, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
22.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

66.  Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-42 

Donacija kot pomoč pri stroških za namen 
športne vzgoje in razvoja mlade populacije 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarski klub Hrastnik, 
Log 3, Hrastnik (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
23.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

67. Pogodba o donaciji, 
št. 1015-1/2021-43 

Donacija kot pomoč za nakup športne 
opreme in žog 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Športno društvo 
Nogometni klub Ljubljana, 
Milčinskega ulica 2, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
23.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



68. Pogodba o 
medsebojnem 
sodelovanju,  
št. 101-1/2021-18 

Svetovanje pri oblikovanju revije Nova 
proga  

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Ekskurz, d.o.o., Kotnikova 
ulica 22, Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
22.6.2021, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se do 20.5. 
do 31.12.2021 

5.600,00 EUR brez DDV 
mesečna plačila do največ 
800 EUR brez DDV  

69. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-34 

Donacija kot prispevek pri dogodku 7. 
Mednarodne Črnuške regate 

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

Podpisano dne 
28.6.2021, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

70. Pogodba o 
opravljanju 
odvetniških storitev, 
št. 101-1/2021-19 

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

Podpisano dne 
3.5.2021, velja od 
datuma podpisa in traja 
do izpolnitve 
pogodbenih obveznosti 
oz. do porabe sredstev 

ocenjena vrednost 
45.000,00 EUR brez DDV 
plačila po opravljenih 
storitvah 

71. Naročilo št. 
4500065885 

Sestava sodne poravnave Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Sebastian Cencič – 
odvetnik, Rutarjeva ulica 4, 
Tolmin (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
24.6.2021, traja do 
1.7.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

60,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

72. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-9/2021-24 

Sponzorsko sodelovanje pri izvedbi 
tekmovanj Eme Kozin v letu 2021  

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

Podpisano dne 
2.6.2021, velja od 
datuma podpisa in se 
uporablja za določen 
čas od 1.1.2021 do 
31.12.2021 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



73. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-31 

Donacija za projekt izvajanja šestih 
socialnih programov na državni ravni, s 
poudarkom aktivnega življenja invalidov in 
pomenu zdrave prehrane 

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

Podpisano dne 
28.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

74. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-49 

Donacija kot pomoč in podpora mladim 
klasičnim glasbenikom za Turnejo Classical 
With Attitude 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Ustanova Gallus, 
Metelkova ulica 6, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
28.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

75. Pogodba o 
medsebojnem 
sodelovanju,  
št. 10111-1/2021-3 

Sodelovanje pri projektu CGP – Celostna 
grafična podoba Slovenskih železnic 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Sistemi d.o.o., Mestni trg 7, 
Škofja Loka (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
30.6.2021, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se od 
1.7.2021 do 28.2.2022 
 

13.200,00 EUR brez DDV 
oz. 1.650,00 EUR brez DDV 
mesečno  

76. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-48 

Donacija kot prispevek za obnovo 
Kosijevega doma na Vogarju 

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

Podpisano dne 
5.7.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

77. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-29 

Donacija kot prispevek pri nakupu gasilske 
avtocisterne 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Tinje, Veliko Tinje 
33, Zgornja Ložnica 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
21.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



78. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-52 

Donacija kot prispevek za dokumentarni 
film ob 70. obletnici obstoja Slovenske 
izseljenske matice 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Združenje Slovenska 
izseljenska matica, 
Linhartova cesta 13, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
5.7.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

79. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-56 

Donacija kot prispevek za 30-letnico 
delovanja Stiškega kvarteta 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Kulturno društvo vokalni 
kvartet Stična, Vir pri Stični 
60, Ivančna Gorica 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
5.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

80. Naročilo št. 
4500066702 
 

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

Podpisano dne 
6.7.2021, traja do 
30.7.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

1.080,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

 81. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-61 

Donacija kot prispevek za 60. tradicionalno 
srečanje bivših internirank, političnih 
zapornic in ukradenih otrok nekdanjih naci-
fašističnih taborišč in zaporov 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zveza združenj borcev za 
vrednote 
narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije, 
Einspielerjeva ulica 6, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
7.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

82. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-51 

Donacija kot prispevek za obeleženje 140 
letnice delovanja društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Žalec, Ulica heroja 

Podpisano dne 
7.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Staneta 1, Žalec (prejemnik 
donacije) 
 

83. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-70 

Donacija kot prispevek pri izvedbi 
praznovanja ob 40. obletnici društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Osp, Osp 39, Črni 
Kal (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
6.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

84. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-50 

Donacija kot prispevek za letovanje otrok 
na Debelem rtiču 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Rdeči križ Slovenije – 
Območno združenje Škofja 
Loka, Kidričeva cesta 1, 
Škofja Loka (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
6.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

300,00 EUR brez DDV  
enkratno nakazilo 

85. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-54 

Donacija kot prispevek za delovanje Hiše 
Ljubhospica 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zavod Hospic Ljubljana, 
Komenskega ulica 11, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
6.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

86. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-67 

Donacija kot podpora pri razvoju mladih 
igralcev kluba 

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

Podpisano dne 
6.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

87. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-46 

Donacija kot prispevek za delovanje 
dnevnega centra za otroke in mladostnike 
Mladinsko središče Vič 

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

Podpisano dne 
2.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



ulica 2, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

88. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-72 

Donacija dogodek 14. festivala družin – 
Družinska dogodivščina na morju 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zavod Iskreni, zavod za 
kulturo življenja, Nazorjeva 
ulica 1, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
3.7.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

2.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

89. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-66 

Donacija kot prispevek za izvedbo veslaških 
počitnic 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in  
Veslaški klub Ljubljanica, 
Velika čolnarska ulica 20, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
6.7.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

90. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-71 

Donacija kot prispevek za taborjenje  Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Društvo tabornikov Rod 
skalnih taborov Domžale, 
Kopališka cesta 4, Domžale 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

91. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-38 

Donacija kot prispevek pri stroških 
obštudijskih dejavnosti študentov in dijakov 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Študentski klub Kamnik, 
Šutna 54, Kamnik 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
7.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

200,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

92. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-62 

Donacija kot prispevek pri delovanju kluba  Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Železničarski 
namiznoteniški klub 
Maribor, Engelsova ulica 6, 

Podpisano dne 
8.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

1.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



Maribor (prejemnik 
donacije) 
 

93. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-68 

Donacija kot prispevek za nadgradnjo in 
dopolnitev zbirke Južne železnice Šentjur 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Občina Šentjur, Mestni trg 
10, Šentjur (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
8.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

94. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-55 

Donacija kot prispevek za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Košarkarski klub Stražišče 
Kranj, Pševska cesta 31, 
Kranj (prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
8.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

95. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-64 

Donacija kot prispevek za Mednarodni 
otroški festival Brežice 

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

Podpisano dne 
11.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

1.500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

96. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-73 

Donacija kot prispevek za delovanje društva Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Gimnastično društvo 
Zelena jama, Pokopališka 
ulica 35, Ljubljana 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
12.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

600,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

97. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-57 

Donacija kot prispevek za izdajo brošure 
zavoda z naslovom »10 resnic in 10 zmot o 
slepoti in slabovidnosti« 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zavod za vključevanje 
ranljivih skupin v širšo 
družbo Prava možnost, 
Kosovelova ulica 16, Celje 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
14.7.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

500,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



98. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-63 

Donacija kot prispevek za seminar Young 
Researchers 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Slovensko društvo za 
znanost v prometu - 
Associazione Slovena Per 
Lo Sviluppo Scientifico Nei 
Trasporti, Pot 
pomorščakov 4, Portorož 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
15.7.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

99. Pogodba NAB št. 
79/2021/07  

Izvedba notranje-revizijskega pregleda  
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
CEPRIS, d.o.o., Hočka ulica 
17, Maribor (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
6.7.2021, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 30.9.2021 

11.968,00 EUR brez  DDV 
enkratno plačilo 

100. Naročilo št. 
4500065691 

Izobraževanje – delavnica Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
KISIK Komunikacije, Biserka 
Kišič s.p., Čopova 5, Žalec 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
22.6.2021, traja do 
31.7.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila  

420,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

101. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-60 

Donacija kot prispevek za obnovo in 
nadgradnjo kegljišča 

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

Podpisano dne 
12.7.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

5.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

102. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021- 

Donacija kot prispevek za praznovanje ob 
70. obletnici društva 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Železničar, 
Osojnikova cesta 6, Ptuj 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
18.7.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 



103. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-65 

Donacija kot prispevek za promocijo 
prometne kulture med udeleženci v 
prometu, s poudarkom na razvijanju 
prometne kulture med udeleženci v 
prometu v povezavi z železniškim 
prometom 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Zveza združenj šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije, 
Letališča cesta 16, 
Ljubljana (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
20.7.2021, traja do 
datuma nakazila 

10.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

104. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-53 

Donacija kot prispevek za obnovo in zaščito 
muzejske lokomotive 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Turistično društvo Breza 
Pragersko Gaj, Cesta na 
polje 10, Pragersko 
(prejemnik donacije) 
 

Podpisano dne 
20.7.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

105. Naročilo št. 
4500068072 

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

Podpisano dne 
28.7.2021, traja do 
19.8.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

3.945,60 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

106. Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-58 

Donacija kot prispevek za tečaj varne 
vožnje in humanitarne dogodke 

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

Podpisano dne 
2.8.2021, traja do 
datuma nakazila 
 

3.000,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 

107. Naročilo št. 
4500068886 

Energetska izkaznica Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
E.PROJEKT, Damjan Jurečič 
s.p., Veliko Mraševo 3, 
Podbočje (izvajalec) 

Podpisano dne 
10.8.2021, traja do 
30.8.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 
 

660,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



108. Sprejeta vloga Donacija – nakup žog za podporo v 
kampanji 1000 žog za 1000 otrok – darila za 
otroke  

VV-LOG, d.o.o. 
(donator)******* in 
Društvo za promocijo 
športa Slovenije, 
Kocjančičeva ulica 41, 
Ankaran (prejemnik 
donacije) 
 

Podpisano dne 
11.8.2021, traja do 
datuma plačila 
 
 

Donacija v naravi  
v protivrednosti 475,00 EUR 
brez DDV 

109. Pogodba NAB št. 
136/2021/08/SŽ  

Svetovalna pogodba - Storitve svetovanja 
na področju  železniškega prometa in 
infrastrukture ter s tem povezane storitve 
 

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

Podpisano dne 
17.8.2021, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas treh let od 
29.7.2021 do 28.7.2024 
 

do 170.000,00 EUR brez 
DDV 
mesečna plačila po dejansko 
opravljenih urah  

110. Pogodba NAB št. 
147/2021/08 
 

Izdelava projektne dokumentacije PZI za 
vzdrževalna dela na tirih št. 1, 2 in 11 na 
območju tovorne postaje Ljubljana Moste 
in KT Ljubljana Moste 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
SŽ – Projektivno podjetje 
Ljubljana d. d., Ukmarjeva 
ulica 6, 1000 Ljubljana 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
17.8.2021, velja od 
datuma podpisa in traja 
60 dni od uvedbe v 
delo, ki je bila izvedena 
18.8.2021 

51.950,00  EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

111. Pogodba NAB št. 
138/2021/08/SŽPP 

Svetovalna pogodba - Storitve svetovanja 
na področju  železniškega prometa in 
infrastrukture ter s tem povezane storitve 

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

Podpisano dne 
19.8.2021, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas treh let od 
29.7.2021 do 28.7.2024 
 

do 150.000,00 EUR brez 
DDV 
mesečna plačila po dejansko 
opravljenih urah 

112. Pogodba NAB št. 
137/2021/08/SŽTP 

Svetovalna pogodba - Storitve svetovanja 
na področju  železniškega prometa in 
infrastrukture ter s tem povezane storitve 

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

Podpisano 25.8.2021, 
velja od datuma 
podpisa, uporablja pa 
se za določen čas treh 
let od 31.7.2021 do 
30.7.2024 
 

do 220.000,00 EUR brez 
DDV 
mesečna plačila po dejansko 
opravljenih urah 



113. Naročilo št. 
4500069984 

Storitve prevajanja Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
LEEMETA d.o.o. 
Podjavorškova ulica 1, 
Celje (izvajalec) 

Podpisano dne 
26.8.2021, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

1.410,02 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

114. 
 

Pogodba o donaciji, 
št. 10105-1/2021-30 
 
 
 
 
 
Aneks št. 1 

Donacija kot prispevek pri projektu 
mednarodnega srečanja ob 60-letnici 
društva 
 
 
 
 
Podaljšanje časa izvedbe projekta v leto 
2022 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(donator)* in 
Planinsko društvo 
Železničar Maribor, 
Valvasorjeva 59, Maribor 
(prejemnik donacije) 

Podpisano dne 
21.6.2021, traja do 
datuma nakazila 
 
 
 
 
Podpisano dne 
24.8.2021, velja od 
dneva podpisa 
 

800,00 EUR brez DDV 
enkratno nakazilo 
 
 
 
 
 
ni spremembe 

115. 
 
 
  

Pogodba o 
poslovnem 
sodelovanju,             
št. 10111-1/2021-2 
 

Izdelava lesenega električnega vlaka in 
zakup tematskega kotička v BTC City, 
Ljubljana, v obdobju od 1.9.2021 do 
1.9.2023 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Malo mesto, središče za 
otroke in starše d.o.o., 
socialno podjetje 
(izvajalec) 
 

Podpisano dne 
25.8.2021, velja od 
datuma podpisa in traja 
od 1.9.2021 do 
1.9.2023  

14.000,00 EUR brez DDV 
tromesečna plačila  

116. Aneks št. 1 k 
pogodbi NAB št. 
29/2021/08 
 
 

Izvedba javnega enostopenjskega 
arhitekturnega mednarodnega natečaja za 
gradnjo objekta nove glavne avtobusne 
postaje Ljubljana s poslovnimi prostori in 
parkirno hišo na območju  Potniškega 
centra Ljubljana in izdelava natečajne 
naloge - podaljšanje roka izvedbe do 
31.1.2022 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Zbornica za arhitekturo in 
prostor, Vegova ulica 8, 
1000 Ljubljana 
(izdelovalec) 

Podpisano dne 
31.8.2021, velja od 
datuma podpisa in traja 
do 31.1.2022  

pogodbena vrednost se ne 
spreminja 

117. Pogodba NAB št. 
139/2021/08/SŽI 

Svetovalna pogodba - Storitve svetovanja 
na področju  železniškega prometa in 
infrastrukture ter s tem povezane storitve 
 

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

Podpisano dne 
2.9.2021, velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 

do 750.000,00 EUR brez 
DDV 
mesečna plačila po dejansko 
opravljenih urah  



 
 

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

določen čas treh let od 
1.09.2021 do 
31.08.2024 
 

 

118. Pogodba NAB št. 
162/2021/08 

Priprava projektantske dokumentacije za 
ureditev 156 mikrolokacij za »SPM« na 142 
lokacijah na območju železniških postaj in 
postajališč  RS 

SŽ- Infrastruktura, d.o.o. 
(naročnik)** in 
M3si, d.o.o., Cesta 
oktobrskih žrtev 54a, 
Šentjernej (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
3.9.2021, velja od 
dneva podpisa in traja 5 
mesecev oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 
 

21.498,80 EUR brez DDV 
mesečna plačila po dejansko 
opravljenem delu  
 

119. Pogodba NAB št.  
166/2021/08  

Izdelava pobude za izvedbo postopka 
lokacijske preveritve Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje Potniškega centra 
Ljubljana za projekt: Avtobusna postaja 
Ljubljana (Gradnja nove glavne avtobusne 
postaje Ljubljana s poslovnimi prostori in 
parkirno hišo) 
 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
URBI d.o.o., Trnovski 
pristan 2, 1000  Ljubljana 
(izvajalec) 

Podpisano dne 
6.9.2021, velja od 
dneva podpisa in traja 
do zaključka postopka  

7.300,00 EUR brez DDV 
plačilo v dveh ne 
enakovrednih obrokih 

120. Naročilo št. 
4500071395 
 
 
 

Energetska izkaznica Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
E.PROJEKT, Damjan Jurečič 
s.p., Veliko Mraševo 3, 
Podbočje (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
14.9.2021, traja do 
21.9.2021 oz. do 
zaključka izvedbe 
naročila 

850,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

121. Pogodba o 
sponzorstvu, št. 
10105-1/2021-77  

Sponzorstvo dogodka I feel Slovenia 
Ironman 70.3 Slovenian Isra2021 in 
promocija SŽ 

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

Podpisano dne 
20.9.2021, , velja od 
datuma podpisa, 
uporablja pa se za 
določen čas od 
1.09.2021 do 1.9.2021 
 

15.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 

122. Naročilo št. 
4500072446 

ASI projekt za izdelavo strategije s področja 
upravljanja s kadri 

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

Podpisano dne 
27.9.2021, traja do 
zaključka izvedbe 
naročila 

2.000,00 EUR brez DDV 
enkratno plačilo 



RACIO RAVZOJ & M 
Consulting d.o.o., Kidričeva 
ulica 25, Celje (izvajalec) 
 

123. Pogodba NAB št. 
188/2021/08 

Priprava in implementacija lastnih 
Notranjih pravil za zajem in e-hrambo za 
Slovenske železnice 

Slovenske železnice, d.o.o. 
(naročnik)* in 
Go4Panda, d.o.o., 
Podbreznik 15, 8000 Novo 
mesto (izvajalec) 
 

Podpisano dne 
30.09.2021, velja od 
dneva podpisa in traja 
15 mesecev 

37.300,00 EUR brez DDV 
plačilo v treh ne 
enakovrednih obrokih, po 
zaključenih fazah 
 

  

 

Opomba - podatki o družbah SŽ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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


