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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep Vlade Republike Slovenije o sklenitvi Aneksa št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev 
upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 – v obravnavo na 
Vladi RS
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 11., 11.a in 11.b člena ter v zvezi z 11.c in 11.č členom in drugim odstavkom 22. člena Zakona o 
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21), tretjega 
odstavka 2. člena Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja 
in obnavljanja javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 81/18), drugega odstavka 37. člena 
Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02-popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 
21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12,10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) je Vlada Republike Slovenije na … 
seji dne …… sprejela naslednji

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije sklene z družbo SŽ – Infrastruktura, d.o.o. Aneks št. 2 k Pogodbi o 
opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2030.

2. Ministrstvo za okolje in prostor za projekt Ureditve in izgradnje parkirišč za kolesa (kolesarnic) za 
zagotovitev večje dostopnosti javne železniške infrastrukture in izboljšanje konkurenčnosti storitev 
železniškega prevoza na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v 
letu 2021 zagotovi sredstva v višini 1.000.000,00 evrov, v letu 2022 zagotovi sredstva v višini 
3.000.000,00 evrov ter v letu 2023 zagotovi sredstva v višini 2.000.000,00 evrov. 

3. Za podpis aneksa iz 1. točke tega sklepa Vlada Republike Slovenije pooblasti Ljiljano Herga, 
direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
- SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z 
obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo
 Aleš Mihelič, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
 Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet, Ministrstvo za 

infrastrukturo
 Ljiljana Herga, direktorica Direkcije RS za infrastrukturo
 mag. Suzana Habjanič Gorše, vodja Sektorja za gospodarske javne službe, Direkcija RS za 

infrastrukturo
 Iztok Slatinšek, v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada RS je sklenila z družbo SŽ–Infrastruktura, d.o.o., Pogodbo o opravljanju storitev upravljavca javne 
železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2030 (v nadaljnjem besedilu: pogodba) in Aneks 
št. 1 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2021 do 
31.12.2030. V skladu s pogodbo se natančne vrednosti del po pogodbi in njihov obseg za vsako 
proračunsko obdobje v času veljavnosti pogodbe določijo v aneksu k pogodbi.

Vlada RS je dne 24.6.2021 izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v 
obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21), v okviru katerega se zagotavljajo finančna sredstva za 
Ureditev in izgradnjo parkirišč za kolesa na železniških postajah, ki se izvajajo v okviru obnavljanja javne 
železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: JŽI).

Naročnik v predlogu aneksa št. 2 k pogodbi (v nadaljnjem besedilu: aneks št. 2 k pogodbi) določa 
načrtovane vrednosti in obseg obnov JŽI, ki se nanašajo na Ureditev in izgradnjo parkirišč za kolesa na 
železniških postajah v letu 2021, 2022 in 2023 ter vir sredstev za financiranje teh obnov.

Upravljavec je za sklenitev aneksa št. 1 k pogodbi naročniku predložil ponudbo Upravljavca, št. P-OBN-83-
1/2020 z dne 16.12.2020 (37502-5/2021/2 z dne 5.1.2021) v višini 16.150.000,00 evra. Naročnik je 
omenjeno ponudbo upravljavca s sklenitvijo aneksa št. 1 k pogodbi za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021 
potrdil v višini 13.150.000,00 evra. Sestavni del ponudbe je finančni plan obnov za leto 2021, v okviru 
katerega je upravljavec predvidel tudi izvedbo projekta Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na 
železniških postajah v višini 3.000.000,00 evrov. Naročnik s sklenitvijo tega aneksa dodatno potrjuje 
omenjeno ponudbo upravljavca za obdobje od 1.10.2021 do 31.12.2021 v višini 1.000.000,00 EUR, pri 
čemer sredstva Sklada za podnebne spremembe s proračunske postavke 559 Sklad za podnebne 
spremembe v višini do največ 1.000.000,00 evra izplača ministrstvo, pristojno za okolje, upravljavcu na 
njegov transakcijski račun.

Za financiranje projekta Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah v letu 2022, v višini  
3.000.000,00 evrov in v letu 2023 v višini 2.000.000,00 evrov je Upravljavec naročniku v potrditev 
posredoval ponudbo, št. P-OBNKOL-93/2021 z dne 18.8.2021 (37502-4/2021/54 z dne 20.8.2021) v skupni 
višini 5.000.000,00 evrov. Naročnik s sklenitvijo tega aneksa potrjuje omenjeno ponudbo  upravljavca  za 
obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023 v višini 5.000.000,00 EUR, pri čemer bo sredstva Sklada za podnebne 
spremembe s proračunske postavke 559 Sklad za podnebne spremembe v višini do največ 5.000.000,00 
evra izplačalo ministrstvo, pristojno za okolje, Upravljavcu na njegov transakcijski račun.

Proračunska sredstva za financiranje storitev, ki bodo opravljene v obdobju od 1.10.2021 do 31.12.2023 v 
skupni višini do 6.000.000,00 evrov so načrtovana v Proračunu RS za leto 2021 v višini 1.000.000,00 evrov, 
v spremembah predloga Proračuna RS za leto 2022 višini 3.000.000,00 evrov ter v predlogu Proračuna RS 
za leto 2023 v višini 2.000.000,00 evrov.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih DA/NE
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije DA/NE
c) administrativne posledice DA/NE
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č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij DA/NE
d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije 

programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za tekoče 
leto t (EUR)

Znesek za t + 1
(EUR)

 SKUPAJ 

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t 
+ 1 

Znesek za 
t + 2

Ministrstvo za 
okolje in 
prostor

2550-17-0003
Program 

Sklada za 
podnebne 

spremembe

559 - Sklad za 
podnebne 

spremembe
1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00

SKUPAJ 6.000.000,00

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo
Manjkajoča proračunska sredstva za financiranje obnov, v okviru katerih se bo izvajala ureditev in 
izgradnja parkirišč za kolesa (kolesarnic), se bodo za vsako leto posebej, kot izhaja iz točke II.b, za 
leto 2021, 2022 in 2023 razporedila iz evidenčnega projekta 2550-17-0003 »Poraba sredstev Sklada 
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za podnebne spremembe«, na evidenčni projekt 2431-20-0001 - Obnavljanje železniške 
infrastrukture 2021-2025, v skupni višini 6.000.000,00 evrov. Projekt za namen ureditve in izgradnje 
parkirišč za kolesa je že v fazi priprave oz. uvrščanja v NRP. Naročnik bo  Ministrstvu za okolje in 
prostor sporočil številko projekta po uvrstitvi projekta, v breme katerega se bo prevzela obveznost. 
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS:      NE
 Združenju občin Slovenije ZOS:      NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS:     NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

Datum objave: /
V razpravo so bili vključeni: /
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti, 
 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev

Upoštevani so bili: /
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano /

Javnost ni bila vključena v pripravo gradiva.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 
dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Blaž KOŠOROK
DRŽAVNI SEKRETAR
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Prilogi:
 Obrazložitev
 Aneks št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 

1.1.2021 do 31.12.2030 
 Ponudba SŽ-Infrastruktura d.o.o. P-OBNKOL-93/2021 z dne 18.8.2021 
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 PREDLOG

Na podlagi 11., 11.a in 11.b člena ter v zvezi z 11.c in 11.č členom in drugim odstavkom 22. člena Zakona o 
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21), tretjega 
odstavka 2. člena Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja 
in obnavljanja javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 81/18), drugega odstavka 37. člena 
Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02-popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 
21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12,10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) je Vlada Republike Slovenije na … 
seji dne …… sprejela naslednji

SKLEP:

1.    Vlada Republike Slovenije sklene z družbo SŽ – Infrastruktura, d.o.o. Aneks št. 2 k Pogodbi o 
opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2030.

2.    Ministrstvo za okolje in prostor za projekt Ureditve in izgradnje parkirišč za kolesa (kolesarnic) za 
zagotovitev večje dostopnosti javne železniške infrastrukture in izboljšanje konkurenčnosti storitev 
železniškega prevoza na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 
2021 zagotovi sredstva v višini 1.000.000,00 evrov, v letu 2022 zagotovi sredstva v višini 
3.000.000,00 evrov ter v letu 2023 zagotovi sredstva v višini 2.000.000,00 evrov. 

3.    Za podpis aneksa iz 1. točke tega sklepa Vlada Republike Slovenije pooblasti Ljiljano Herga, 
direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Mag. Janja Garvas Hočevar
 v. d. generalne sekretarke

Priloga: 
- Aneks št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 
1.1.2021 do 31.12.2030 

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
- SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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OBRAZLOŽITEV

Direkcija RS za infrastrukturo je v letu 2020 na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev upravljavca javne 
železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020 in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in 
prostor ter SŽ-Infrastruktura, d.o.o. pričela z gradnjo dodatnih parkirnih mest za kolesa na območju 
železniških postaj in postajališč v RS.

V okviru projekta je bilo na 27 lokacijah vzpostavljenih dodatnih 2192 parkirnih mest za kolesa, od tega je 
320 parkirnih mest namenjenih izposoji koles in 182 parkirnih mest električnim polnilnicam. Po novem je na 
slovenskih železniških postajah in postajališčih na voljo skupaj 3323 parkirnih mest za kolesa.

Lokacije so opremljene z novimi pločevinastimi nadstreški, stojali in potrebno urbano opremo za uporabnike 
parkirišč za kolesa, kot so koši, klopi in servisni stebrički za popravilo kolesa. Prav tako so na osmih 
lokacijah (Krško, Zagorje, Trbovlje, Litija, Škofja Loka, Kranj, Domžale, Nova Gorica) parkirna mesta 
nadzirana s kamerami. Poleg novih parkirnih mest so urejene tudi površine za postavitev in ureditev 
sistemov za izposojo navadnih in električnih koles, ki sta pomembna elementa razvoja strategije mobilnosti v 
prihodnjih letih.

Vrednost izvedenih del, ki so bila financirana iz Sklada za podnebne spremembe, znaša 2.957.763,65 evrov.

Vlada RS je dne 11.6.2021 z družbo SŽ–Infrastruktura, d.o.o., sklenila Pogodbo o opravljanju storitev 
upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2030 ter dne 9.7.2021 aneks št.
1 k pogodbi.

V skladu s pogodbo se natančne vrednosti del po pogodbi in njihov obseg za vsako proračunsko obdobje v 
času veljavnosti pogodbe določijo v aneksu k pogodbi.

Dne 24. 6. 2021 je Vlada RS izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v 
obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21), v okviru katerega se zagotavljajo finančna sredstva za 
Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah, ki se izvajajo v okviru obnavljanja javne 
železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: JŽI).

Naročnik v predlogu Aneksa št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture 
za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2030 (v nadaljnjem besedilu: aneks št. 2 k pogodbi) določa načrtovane 
vrednosti in obseg obnov JŽI, ki se nanašajo na Ureditev in izgradnjo parkirišč za kolesa na železniških 
postajah v letu 2021, 2022 in 2023 ter vir sredstev za financiranje teh obnov.

Upravljavec je za sklenitev aneksa št. 1 k pogodbi naročniku predložil ponudbo Upravljavca, št. P-OBN-83-
1/2020 z dne 16.12.2020 (37502-5/2021/2 z dne 5.1.2021) v višini 16.150.000,00 evra. Naročnik je 
omenjeno ponudbo Upravljavca s sklenitvijo aneksa št. 1 k pogodbi za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021 
potrdil v višini 13.150.000,00 evra. Sestavni del ponudbe je finančni plan obnov za leto 2021, v okviru 
katerega je upravljavec predvidel tudi izvedbo projekta Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na 
železniških postajah v višini 3.000.000,00 evrov. Naročnik s sklenitvijo tega aneksa dodatno potrjuje
omenjeno ponudbo upravljavca za obdobje od 1.10.2021 do 31.12.2021 v višini 1.000.000,00 EUR, pri 
čemer sredstva Sklada za podnebne spremembe s proračunske postavke 559 Sklad za podnebne 
spremembe v višini do največ 1.000.000,00 evra izplača ministrstvo, pristojno za okolje, Upravljavcu na 
njegov transakcijski račun.

Za financiranje projekta Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah v letu 2022, v višini  
3.000.000,00 evrov in v letu 2023 v višini 2.000.000,00 evrov je Upravljavec naročniku v potrditev posredoval 
ponudbo, št. P-OBNKOL-93/2021 z dne 18.8.2021 (37502-4/2021/54 z dne 20.8.2021) v skupni višini 
5.000.000,00 evrov. Naročnik s sklenitvijo tega aneksa potrjuje omenjeno ponudbo  upravljavca  za obdobje 
od 1.1.2022 do 31.12.2023 v višini 5.000.000,00 EUR, pri čemer bo sredstva Sklada za podnebne 
spremembe s proračunske postavke 559 Sklad za podnebne spremembe v višini do največ 5.000.000,00 
evra izplačalo ministrstvo, pristojno za okolje, Upravljavcu na njegov transakcijski račun.
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Proračunska sredstva za financiranje storitev, ki bodo opravljene v obdobju od 1.10.2021 do 31.12.2023 v 
skupni višini do 6.000.000,00 evrov so načrtovana v Proračunu RS za leto 2021 v višini 1.000.000,00 evrov, 
v spremembah predloga Proračuna RS za leto 2022 višini 3.000.000,00 evrov ter v predlogu Proračuna RS 
za leto 2023 v višini 2.000.000,00 evrov.

Upravljavec JŽI bo na podlagi aneksa št. 2 k pogodbi z izbranim ponudnikom sklenil javno naročilo za 
ureditev in izgradnjo parkirišč za kolesa na predvidoma preostalih 182 železniških postajah.
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Na podlagi 11., 11.a in 11.b člena ter v zvezi z 11.c in 11.č členom Zakona o železniškem prometu (Uradni 
list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21) ter tretjega odstavka 2. člena Uredbe o 
načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne 
železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 81/18)

sklepata 

Republika Slovenija, zanjo Vlada Republike Slovenije, ki jo po njenem pooblastilu zastopa (Sklep Vlade 
Republike Slovenije št. ………z dne …….) Ljiljana Herga, direktorica Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo, Tržaška ulica 19, 1000 Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: Naročnik)
Identifikacijska številka za DDV: SI75827735

in

Družba Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture 
ter vodenje železniškega prometa, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor 
Matjaž Kranjc, (v nadaljnjem besedilu: Upravljavec)
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737

A N E K S ŠT. 2

K POGODBI O OPRAVLJANJU STORITEV UPRAVLJAVCA JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA 
OBDOBJE OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2030

                                                                   Št. naročnika: …………………

1. člen
(uvodne ugotovitve)

(1) Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- sta dne 11.6.2021 sklenili Pogodbo o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture 

za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2030 (v nadaljnjem besedilu: pogodba) ter aneks št. 1 k pogodbi z 
dne 9.7.2021;

- je Vlada RS dne 24.6.2021 izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21), v okviru katerega se zagotavljajo 
finančna sredstva za Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah, ki se izvajajo v 
okviru obnavljanja javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: JŽI).

(2) S sklenitvijo aneksa št. 2 k pogodbi se določijo načrtovana vrednost in obseg obnov JŽI, ki se nanašajo 
na Ureditev in izgradnjo parkirišč za kolesa na železniških postajah v letu 2021, 2022 in 2023 ter vir sredstev 
za financiranje teh obnov.

VREDNOST IN OBSEG STORITEV 
UPRAVLJAVCA JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

2. člen
(nadomestilo za OGJS obnavljanje JŽI)

(1) Financiranje obnov JŽI, opravljenih v obdobju od 1.1. do 31.12.2021 je ovrednoteno v aneksu št. 1 k 
pogodbi.
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(2) Opravljanje obnov je za obdobje od 1.1. do 31.12.2021 ovrednoteno v ponudbi Upravljavca, št. P-OBN-
83-1/2020, z dne 16.12.2020 (37502-5/2021/2, z dne 5.1.2021), v višini 16.150.000,00 evra. Naročnik je 
omenjeno ponudbo Upravljavca s sklenitvijo aneksa št. 1 k pogodbi za obdobje od 1.1. do 31.12.2021 potrdil 
v višini 13.150.000,00 evrov. Sestavni del ponudbe je finančni plan obnov za leto 2021, v okviru katerega je 
upravljavec predvidel tudi izvedbo projekta Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah v 
višini 3.000.000,00 evrov. Financiranje storitev, ki so obravnavane v navedeni ponudbi je povezano z 
zagotavljanjem finančnih sredstev na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v 
letu 2021. Naročnik s sklenitvijo tega aneksa dodatno potrjuje omenjeno ponudbo upravljavca za obdobje od 
1.10.2021 do 31.12.2021 v višini 1.000.000,00 EUR, pri čemer sredstva Sklada za podnebne spremembe s 
proračunske postavke 559 Sklad za podnebne spremembe, v višini do največ 1.000.000,00 evra izplača 
ministrstvo, pristojno za okolje, Upravljavcu na njegov transakcijski račun. 

(3) Financiranje projekta Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah v letu 2022, v višini  
3.000.000,00 evrov in v letu 2023 v višini 2.000.000,00 evrov je opredeljeno v Odloku o Programu porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21). Upravljavec je 
naročniku v potrditev posredoval ponudbo, št. P-OBNKOL-93/2021 z dne 18.8.2021 (37502-4/2021/54 z dne 
20.8.2021) v skupni višini 5.000.000,00 evrov. Naročnik s sklenitvijo tega aneksa potrjuje omenjeno ponudbo 
upravljavca  za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023 v višini 5.000.000,00 EUR, pri čemer bo sredstva Sklada 
za podnebne spremembe s proračunske postavke 559 Sklad za podnebne spremembe, v višini do največ 
5.000.000,00 evra, skladno z določili 59. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
izplačalo ministrstvo, pristojno za okolje, Upravljavcu na njegov transakcijski račun. 

(4) Plačila ministrstva, pristojnega za okolje, ki se nanašajo na financiranje projekta Ureditev in izgradnja 
parkirišč za kolesa na železniških postajah iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izvedejo na podlagi 
s strani skrbnika pogodbe ministrstva, pristojnega za okolje, potrjenega zahtevka, ki so mu priložene s strani 
Naročnika potrjene obračunske mesečne situacije ter zahtevek Upravljavca, in sicer v višini do največ 
6.000.000,00 evrov, na podlagi priloženih dokazil o izvedbi del (kopija ponudbe ponudnika s popisom del, 
pogodbe, zapisnika o uvedbi v delo, računa s prilogami, poročila o opravljenem delu, zapisnika o prevzemu 
ob zaključku del ter predloženih fotografij (pred, med in po izvedbi). Upravljavec se obvezuje, da bo skladno 
z navodilom ministrstva, pristojnega za okolje, financiranje projekta izvedbe parkirišč za kolesa s strani 
Sklada za podnebne spremembe na vidnih mestih kolesarnic ustrezno označil. Izplačilo se izvrši skladno s 
plačilnimi roki, določenimi v zakonu, ki ureja področje izvrševanja proračunov Republike Slovenije. 
Upravljavec na zahtevku za izplačilo ministrstva, pristojnega za okolje, kot prejemnika navede Ministrstvo za 
okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, davčna številka: 55058515. 

(5) Finančna sredstva so zagotovljena na evidenčnem projektu 2550-17-0003 - Poraba sredstev Sklada za 
podnebne spremembe, v breme katerega ministrstvo, pristojno za okolje ne prevzema finančnih obveznosti. 
Ministrstvo bo prevzelo obveznosti po naročnikovi uvrstitvi projekta v veljavni Načrt razvojnih programov, pri 
čemer se naročnik zaveže, da bo Ministrstvu za okolje in prostor seznanil s številko projekta v Načrtu 
razvojnih programov.

(6) Za skrbnika tega aneksa, ki se nanaša na financiranje projekta Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa 
na železniških postajah, določa ministrstvo, pristojno za okolje, ga. Barbaro Simonič.

3. člen

Naročnik plačuje Upravljavcu opravljene storitve na način in pod pogoji, ki jih določa Priloga 6 k pogodbi in ta 
aneks. 

4. člen

Ta aneks je sestavljen v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka tri izvode.
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5. člen 

Za vsa ostala vprašanja izvajanja pogodbenega razmerja, ki s tem aneksom niso urejena, se uporabljajo 
določila pogodbe. 

6. člen

Ta aneks začne veljati z dnem, ko ga podpišejo zastopniki pogodbenih strank, uporablja pa se od 1.10.2021.

Upravljavec: Naročnik:

SŽ - Infrastruktura, d. o. o. Vlada Republike Slovenije
po pooblastilu

Matjaž Kranjc
direktor

Ljiljana Herga
direktorica
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Podpisano, dne: Podpisano, dne:
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