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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA DRUŽBE  
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

Naziv organa: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. 

Naslov: Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 306 81 00 

E-naslov: info@dri.si 

  

Odgovorne osebe: Jurij Kač, univ. dipl. ekon., generalni direktor, 

 Emanuel Čerček, dipl. ekon., član poslovodstva, 

 Gregor Majdič, univ. dipl. inž. str., član poslovodstva. 

  

Datum prve objave kataloga: 14. 6. 2022 

Datum zadnje spremembe kataloga: / 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 

Področje dela  

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. (v nadaljevanju: družba), s sedežem na 

Kotnikovi ulici 40, v Ljubljani je nastala aprila 2011 s statusnim preoblikovanjem podjetja DDC svetovanje 

inženiring, d. o. o., na podlagi odločitve lastnika Republike Slovenije, da zaradi lastnih potreb in interesa 

ministrstev ustanovi »DRŽAVNEGA INŽENIRJA«, ki bo kot notranji izvajalec za subjekte javnega prava 

opravljal storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne 

storitve po tako imenovanem »in-house« pogodbenem modelu. Poslovanje družbe DRI upravljanje 

investicij je usklajeno z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o finančnem poslovanju, z 

računovodskimi standardi in drugimi zakoni in predpisi, ki so uveljavljeni za poslovanje gospodarskih družb. 
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Pristojna oseba (uradna oseba po ZDIJZ in ZMed) 

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:  

Špela Gorjup, univ. dipl. prav. 
Telefon: 01 306 84 05 
E-pošta: posta@dri.si 
 
Oseba, pristojna za posredovanje informacij za medije: 

Tina Bučić, univ. dipl. kom. 
Telefon: 01 306 82 94 
E-pošta: pr-dri@dri.si 

Glavni predpisi z delovnega področja družbe 

Državni predpisi 

• PisRS - Pravno informacijski sistem 

• Ustava Republike Slovenije (URS) (pisrs.si) 

• Zakon o železniškem prometu (ZZelP) (pisrs.si) 

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (pisrs.si)  

• Zakon o medijih (ZMed) (pisrs.si) 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (pisrs.si) 

• EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

• Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (pisrs.si) 

• Zakon o tajnih podatkih (ZTP) (pisrs.si) 

• Zakon o gospodarskih družbah (pisrs.si) 

• Slovenski računovodski standardi (2016) (pisrs.si) 

mailto:posta@dri.si
mailto:pr-dri@dri.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1614
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2133
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4192
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• Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 

(pisrs.si) 

• Zakon o javnem naročanju (pisrs.si) 

• Gradbeni zakon (GZ-1) (pisrs.si) 

• Zakon o urejanju prostora (pisrs.si) 

• Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) (pisrs.si) 

• Zakon o varstvu okolja (pisrs.si) 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (pisrs.si) 

• Zakon o delovnih razmerjih (pisrs.si) 

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (pisrs.si) 

• Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS) (pisrs.si) 

• Zakon o tajnih podatkih (ZTP) (pisrs.si) 

• Uredba o odpadkih (pisrs.si) 

• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (pisrs.si) 

Predpisi Evropske unije in drugih mednarodnih informacij 

• Pravo EU - EUR-Lex (europa.eu) 

• EUR-Lex - 32016R0679 - SL - EUR-Lex (europa.eu) 

• EUR-Lex - 32016L0680 - SL - EUR-Lex (europa.eu) 

• EUR-Lex - 32010L0040 - SL - EUR-Lex (europa.eu) 

Seznam predlogov predpisov 

• Družba ni predlagatelj predpisov. 

Seznam strateških in programskih dokumentov  

Letna poročila | DRI 

Strategija skupine DRI za obdobje 2021-2025 

Seznam upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov ter drugih uradnih in javnih storitev 

• Družba ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, kot tudi ne izvaja uradnih in javnih 

storitev. 

Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ 

• Družba ne upravlja javnih evidenc. 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

• Družba ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.  

 

 

 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8244
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8249
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7342
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7758
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2133
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8482
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0089.01.SLV&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32010L0040
https://www.dri.si/sl/informacijsko-sredisce/javne-objave/letna-porocila
https://www.dri.si/uploads/pdf/dri_strategija_2025-web_po_straneh.pdf
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3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Zahteve za posredovanje informacij javnega značaja sprejemamo na naslov DRI upravljanje investicij, d. o. 

o., Kotnikova ul. 40, 1000 Ljubljana in po elektronski pošti na naslov posta@dri.si.  

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji Kotnikova ulica 40, Ljubljana, po 

predhodnem dogovoru s pristojno osebo.  

4. STROŠKOVNIK 

Organ lahko zaračuna materialne stroške za posredovanje informacij skladno z Uredbo o posredovanju in 

ponovni uporabi informacij javnega značaja.  

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV): 

• ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,06 evra, 

• ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3: 0,13 evra, 

• ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata: 1,25 evra, 

• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,63 evra, 

• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3: 1,25 evra, 

• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata: 2,50 evra, 

• elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,09 evra, 

• elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,92 evra, 

• elektronski zapis na enem USB-ključku: cena, po kateri je USB-ključek družba nabavila, 

• pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko: 0,08 evra, 

• pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko: 0,20 evra, 

• poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve. 

5. STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO 

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Organ zaračunava materialne stroške za ponovno uporabo informacij javnega značaja skladno z Uredbo o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.  

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja so se najpogosteje nanašale na izgradnjo 2. tira železniške 

proge Divača–Koper in uvedbo digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju. 
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