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Strokovne svetovalne in in�enirske storitve smo izvajali področju �elezniške, cestne in komunalne 

infrastrukture. Sodelovali smo tudi pri realizaciji projektov na področju stavb. Poleg priprave investicijske, 

prostorske, projektne in okoljske dokumentacije smo izvedli številne revizije in recenzije projektne 

dokumentacije, študije, presoje in analize. Pomemben dele� imajo premo�enjskopravne zadeve in geodetske 

storitve. Z znanjem in izkušnjami smo uspešno delovali tudi na tujih trgih.

V knjigo referenc smo vključili projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2013.
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�elezniška proga Pragersko–Hodoš
 

§ Izdelava podrobne utemeljitve vzrokov za izvedbo izvennivojskih prehodov za vsak posamezni izvennivojski prehod ter 

analiza stroškov in koristi za vsak izvennivojski prehod na �elezniški progi Pragersko-Hodoš.

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje priprave projektne in okoljske dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega 

soglasja za elektrifikacijo, rekonstrukcijo in nadgradnjo �elezniške proge Pragersko–Hodoš.

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

II. tir �elezniške proge Divača–Koper

§ Statistični pregled obsega prometa v Luki Koper ter na avtocesti in �eleznici med Divačo in Koprom.

§ Izdelava analize pretovornih zmogljivosti Luke Koper, zmanjšanega obratovanja �elezniške proge zaradi izrednih dogodkov 

in vzdr�evanja ter izkoriščenost avtoceste med Divačo in Koprom.

§ Izdelava analize Luke Koper in drugih severno jadranskih pristanišč.

§ Recenzija projekta za trajni vnos materialov v tla pri gradnji II. tira �elezniške proge Divača–Koper.

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Drugi projekti

§ Prijava projektov za sofinanciranje TEN-T 2012 (priprava vloge za odsek �eleznice Ljubljana-Kranj-Jesenice ter za 

�elezniško postajo Pragersko)

§ Vodenje, organizacija in koordinacija izdelave študije upravičenosti nove �elezniške povezave med Divačo in Ljubljano ter 

Ljubljano in Zidanim mostom.

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
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počivališče Sap z bencinskim servisom Cikava avtocestna baza Podtabor

parkirišče Murska Sobota

avtoceste

reference DRI 2013

novogradnje

Ureditev parkirišč za tovorna vozila na oskrbnem centru Murska Sobota sever na avtocesti Vučja vas–Beltinci

2Projekt je zajemal izgradnjo 189 parkirnih mest, sanitarnega objekta s površino 80 m , 5 dostopnih cest, zadr�evalnega 

bazena, prestavitev komunalnih vodov, mre�no zaščitno ograjo, zasaditev ter ureditev obstoječega parkirišča. Nova parkirna 

mesta za tovorna vozila na počivališču Murska Sobota omogočajo bolj učinkovito organizacijo izločanja tovornih vozil v 

primeru slabih vremenskih razmer. 

Vrednost investicije: 3,75 milijona EUR 

Počivališče Sap z bencinskim servisom Cikava na avtocestnem odseku Šmarje Sap–Višnja gora

Za potrebe počivališča in bencinskega servisa, so bile izvedene ureditve, kot so: spodnji ustroj platoja, servisna cesta mimo 

platoja, podaljšanje in poglobitev dveh podvozov, gradnja novega podvoza lokalne ceste in podaljšanje obstoječega nadvoza 

priključka čez avtocesto. Podaljšati je bilo potrebno zaviralni in pospeševalni pas na AC, zgraditi kro�išče na izvoznem kraku 

priključka, urediti razsvetljavo priključka, preurediti prometno signalizacijo, urediti regulacijo potoka, prestaviti in dograditi 

vodovod, zgraditi dovod 20 kV elektro kabla in TK napeljavo.

Vrednost investicije: 4,42 milijona EUR

Izpostava avtocestne baze Hrušica v Podtaboru avtocestnem odseku Podtabor–Naklo

DRI je izvajal strokovno svetovalne storitve od sprejetja Uredbe o lokacijskem načrtu do izvedbe končnega obračuna gradbenih 

pogodb. Izpostava avtocestne baze Hrušica v Podtaboru je locirana na ju�ni strani avtocestnega odseka Podtabor–Naklo. V 
2 2 2sklopu avtocestne baze je izvedena gradnja upravne stavbe (176 m ), gara� (929 m ), nadstrešnic (751 m ), plinskega platoja, 

bazena za po�arno vodo ter ploščadi za dizel agregat. Izvedena je bila tudi zunanja ureditev z dovozno cesto in parkiriščem.

Vrednost investicije: 2,30 milijona EUR

DRI upravljanje investicij opravlja celovite in specializirane svetovalne, in�enirske in raziskovalne storitve pri 

načrtovanju, umeščanju v prostor in gradnji avtocest v Republiki Sloveniji ter dela v zvezi z rednim 

vzdr�evanjem ter obnovitvenimi deli na zgrajenem omre�ju cest v upravljanju DARS-a. 

Naročnik storitev je Dru�ba za avtoceste v Republiki Sloveniji,  DARS d.d.

avtoceste
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obnove in redno vzdr�evanje

Predor Karavanke

DRI je nadzoroval dela pri opremljanju predora Karavanke z najnovejšo tehnologijo video nadzora in avtomatske detekcije 

prometa. 

V predoru so bile nameščene daljinsko upravljane video nadzorne kamere po celotnem predoru tako v slovenskem kot 

avstrijskem delu nad obema voznima pasovoma in v vseh odstavnih nišah ter na obeh portalih pred predorom. V enovit sistem 

so vključene še kamere na območju cestnine in doziranja tovornih vozil na slovenski in avstrijski strani predora. Na slovenski 

strani, pred predorom, je nameščen tudi sistem za detekcijo prevoza nevarnih snovi (ADR). Sistem avtomatske detekcije 

prometa je v celoti integriran v enovit nadzorno krmilni sistem predora. 

V sklopu del je bil razširjen in obnovljen tudi nadzorni center Hrušica. 

Vrednost del: 2,8 milijona EUR. 

Obnova velikih gara�, zunanje ureditve in izgradnja nadstrešnic v avtocestni bazi Slovenske Konjice

Vrednost investicije: 1,01 milijona EUR 

Obnova voziščne konstrukcije na avtocestnih odsekih Gabrk–Divača in Divača–Kozina ter izgradnja kabelske 

kanalizacije ter telekomunikacijskih omre�ij

Dol�ina: 7,1 km

Vrednost investicije: 5,68 milijona EUR 

Obnova voziščne konstrukcije na avtocestnem odseku Šentilj – Pesnica in vzpostavitev prostega prometnega 

toka vinjetnih vozil na čelni cestninski postaji Pesnica

Dol�ina: 2 x 1,85 km

Vrednost investicije: 3,71 milijona EUR 

Zamenjava dilatacij in hidroizolacije nadvoza na razcepu Slivnica

Vrednost investicije: 0,34 milijona EUR 

Rušenje in preureditev čelne cestninske postaje Dob za vzpostavitev vinjetnega sistema

Vrednost investicije: 0,27 milijona EUR 

Rušenje in preureditev čelne cestninske postaje Kompolje

Vrednost investicije: 0,29 milijona EUR

Rušenje in preureditev čelne cestninske postaje Tepanje

Vrednost investicije: 0,42 milijona EUR

Izvedba protihrupnih ukrepov na avtocestnem odseku Malence-Šmarje Sap

Vrednost investicije: 1,12 milijona EUR

druge storitve

Izdelava dokumentov identifikacije investicijskega projekta za:

§ vzpostavitev prostega prometnega toka na čelni cestninski postaji Vransko

§ vzpostavitev prostega prometnega toka vinjetnih vozil na čelni cestninski postaji Pesnica

Izdelava poročil o spremljanju rezultatov in učinkov za:

§ Pomurski avtocestni krak

§ hitro cesto Razdrto–Vipava, etapi Vipava–Podnanos in Rebrnice, navezave Luke Koper na avtocestno omre�je – 1. Faza 

(Bertoška vpadnica) in odseka dr�avne ceste Koper–Šmarje–Dragonja, pododsek Slavček–Tomos

§ izgradnjo avtocestnih odsekov Pluska–Ponikve, Ponikve–Hrastje, Lešnica–Kronovo in Krška vas–Obre�je

predor Karavanke - nadzorni center Hrušica

avtoceste
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kro�no kri�išče Otočec

druge

dr�avne ceste

reference DRI 2013

V letu 2013 smo kot konzultant in in�enir izvajali strokovne storitve pri novogradnjah, modernizacijah, 

rekonstrukcijah, ureditvah, preplastitvah cest in objektov, sanacijah plazov, bre�in in zidov ter storitve iz sklopa 

rednega vzdr�evanja v letnem in zimskem času na celotnem omre�ju dr�avnih cest. 

Naročnik storitev je Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

ceste

Ureditev kro�nega kri�išča Otočec na regionalni cesti R2-448/0223 Mačkovec-Otočec v km 2.580
Dol�ina: 160 m

Vrednost investicije: 0,52 milijona EUR

Ureditev in semaforizacija kri�išča Šentrupert–Ločica, na regionalni cesti R2-447/0290 Šentrupert–Ločica, od 

km 2,190 do km 2,440
Dol�ina: 250 m

Vrednost investicije: 0,31 milijona EUR

Ureditev dveh priključkov za naselji Pokoše in Gabrnik, z ureditvijo površin za pešce ter javne razsvetljave na 

regionalni cesti R2-430/0274 Slivnica-Slovenska Bistrica, od km 10,350 do km 10,640
Dol�ina: 290 m

Vrednost investicije: 0,31 milijona EUR

Ureditve kri�išča za naselje Jakičevo, na glavni cesti G2-106/0262 Rašica-�lebič, od km 0,220 do km 0,370

Dol�ina: 150 m

Vrednost investicije: 0,31 milijona EUR

Ureditev para avtobusnih postajališč Hraša ob regionalni cesti R1-225/1246 Soteska–Šentrupert
Dol�ina: 280 m

Vrednost investicije: 0,18 milijona EUR

Ureditev para avtobusnih postaj Remšniški potok na glavni cesti G1-1/0243 Radlje-Brezno od km 7.000 do km 7.220
Dol�ina: 220 m

Vrednost investicije: 0,29 milijona EUR

MMP Škofije – MMP Sečovlje, odsek od nadvoza HC Škofije–Koper do zadru�nega doma v Škofijah, od km 0.180 do km 0.533
Dol�ina: 353 m

Vrednost investicije: 0,12 milijona EUR

Ureditev počivališča Bertot ob glavni cesti G1-6/0343 Dolnji Zemon–MMP Jelšane, med km 4,500 in km 4,650
Dol�ina: 150 m

Vrednost investicije: 0,22 milijona EUR

Ureditev avtobusnih postajališč Moste skozi �irovnico, prehodov za pešce, pločnikov in optimalna ureditev 

kri�išč za naselje �irovnica, Breg in Moste 
Dol�ina: 160 m

Vrednost investicije: 0,18 milijona EUR

Takojšnja ureditev kri�išča regionalne ceste R1-210, odseki 1109, 1077 in 1078 ter lokalne ceste LZ 402041 Stari 

dvor v Škofji Loki (monta�no kro�no kri�išče)
Dol�ina: 200 m

Vrednost investicije: 0,19 milijona EUR

Semaforizacija kri�išča Šentjur in Planina–Kozje
Dol�ina: 600 m

Vrednost investicije: 0,35 milijona EUR

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-625/1061 Bertoki-Gračišče od km 7+850 do km 8+850
Dol�ina: 1.000 m

Vrednost investicije: 0,38 milijona EUR

Modernizacija regionalne ceste R3-682/1441 Loke–Ledinščica
Dol�ina: 550 m

Vrednost investicije: 0,21 milijona EUR

Ureditev glavne ceste Rimske Toplice–Zidani Most skozi naselje Zidani Most
Dol�ina: 230 m

Vrednost investicije: 0,32 milijona EUR

druge dr�avne ceste
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Ureditev para avtobusnih postajališč Hraša ob regionalni cesti R1-225/1246 Soteska–Šentrupert
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druge dr�avne ceste



14 15reference DRI 2013

most čez Rogatnico v �etalah mesto za izločanje tovornih vozil ob sne�enju na Uncu

objekti

Most čez Rogatnico v �etalah

Armiranobetonski most svetle razpetine 9,7 m, kri�išče z občinsko cesto, avtobusni postajališči,  priključne ceste v dol�ini 150 m.

Vrednost investicije: 0,31 milijona EUR

Inundacija in pot v Peršetih

Novogradnja armiranobetonskih mostov razpona 19 in 6 m in izgradnja ceste v dol�ini 320 m.

Vrednost investicije: 0,42 milijona EUR

bre�ine, plazovi, zidovi

DRI je kot konzultant sodeloval pri izvedbi naslednjih investicij:

§ Sanacija zidov „Lancovo“ na cesti Lesce–Kamna Gorica–Lipnica v km 4,950

§ Sanacija zidu „Kropa“ na cesti Lipnica–Kropa –Rudno v km 0,732

§ Sanacija bre�ine „Pod Babno goro“ na cesti Zadvor–Šmartno pri Litiji v km 2,740 (odprava posledic poplav)

§ Sanacija bre�ine „Struge“ na cesti Radmirje–Luče v km 4,800; 7,400; 9,750 in 10,570

§ Sanacija bre�ine „Špitalič“ na cesti Kamnik–Ločica v km 20,900 

§ Sanacija plazov in obnova vozišča „Dra�en vrh“ na cesti Lenart–Trate od km 10,368 do km 10,795

§ Sanacija plazov, usadov in obnova vozišča „Osredek“ na cesti Laško–Breze–Šentjur v km 12,250 (odprava posledic poplav)

Kot konzultant in in�enir smo sodelovali pri izvedbi naslednjih investicij:

§ Sanacija plazu „Veliko Širje“ na cesti Rimske toplice–Zidani most v km 2,580

§ Sanacija zidu na cesti Spodnja Idrija–Godovič v km 0,700

§ Sanacija plazu „Znosnice“ na cesti Col–Ajdovščina od km 2,400 do km 2,750

§ Sanacija bre�in „Fu�ine“ na cesti Trebija–Sovodenj od km 0,990 do km 1,050 

§ Sanacija bre�in in usadov „Jesenovec“ na cesti Podrošt–Češnjica od km 5,943 do km 7,420

§ Sanacija plazov „Gaj“ na cesti Bresternica–Gaj–Sveti Jurij v km 2,500; v km 9,845 in v km 10,620

§ Sanacija bre�in „Travnik“ na cesti �elin–Spodnja Idrija (Marof) v km 6,280  

§ Sanacija plazov „Sela“ na cesti Lesično–Golobinjek od km 7.980 do km 8.280

redno vzdr�evanje

DRI je izvajal strokovne naloge pri rednem vzdr�evanju 5.978,46 km dolgega omre�ja dr�avnih cest, kolesarskih poti, 

zagotavljanju takojšnje prevoznosti ob elementarnih dogodkih ter storitvah v sklopu izvajanja zimske slu�be. Izvajali smo tudi 

storitve pri urejanju mejnih prehodov, ukrepih na voziščnih konstrukcijah dr�avnih cest ter sanaciji makadamskih vozišč. 

2
§  vgrajeno 15.999 t asfaltov na 263 odsekih v skupni površini  113.229 m ; porabljeno 2.000,87 t hladne asfaltne masekrpanje:

2
§  obnovljeno 48 odsekov makadamskih vozišč, v skupni dol�ini 181,92 km (615.582 m )obnova makadamskih vozišč:

§  obnovljeno 71 odsekov v skupni dol�ini 52,07 kmzaporni sloji:

§  obnovljeno 60 objektov, očiščeno 449 m kanalov in 18.917 m jarkov ter izvedene 4 ponikovalniceobnova odvodnjavanja:

§  58.400 mzalivanje reg:

§  46 zidov v skupni dol�ini 1.116 mmanjša popravila zidov:

§  nevarna mesta sanirana na 67 odsekihsanacija nevarnih mest:

§  vgrajeno 10.155 ton asfaltov na 120 odsekih (skupna dol�ina 85,2 km, skupna sanacija po zimi poškodovanih vozišč:
2površina  52.493 m )

§  letno vzdr�evanje 19 cestno vremenskih postaj na omre�ju dr�avnih cestvzdr�evanje cestno vremenskih postaj:
2

§  obnovljeno 2.276.495 m osnih, 30.402 m robnih, 1.053 m širokih ter 78.347 m  prečnih črttalne obele�be:

§  228 m novih ograj, 10.239 m popravil ograj, 116 kosov zaključnic, 33 m trajnih odstranitevvarnostne ograje:

§  postavljeno 23.622 smernikov, zamenjano 3.474 in odstranjeno 3.307 znakov.vertikalna signalizacija:
2 2 

§ 13 odsekov, skupna dol�ina 5.370 m, izvedeno 2.029 m  nosilnih asfaltnih plasti, 5.906 m obrabno sanacije drsnih vozišč: 
2 2zaporne asfaltne plasti, 18.244 m  tankoplastnih prevlek (mikroasfalt) in 14.299 m  površinskih prevlek

druge storitve

Izdelava poročil o spremljanju rezultatov in učinkov (skupaj 64) za:

§ izgradnjo obvozne ceste (1)

§ modernizacijo ceste (4)

§ obnovo ceste (4)

§ preplastitev ceste (3)

§ rekonstrukcijo ceste (7)

§ ureditev ceste (7)

§ ureditev ceste in rekonstrukcijo kri�išča (1)

§ rekonstrukcijo kri�išča (8)

§ ureditev kro�nega kri�išča (1)

§ ureditev izvennivojskega prečkanja ceste z �elezniško progo (1)

§ gradnjo mostu (1)

§ izgradnjo nadomestnega mostu (5)

§ rekonstrukcijo mostu (1)

§ sanacijo mostu (5)

§ sanacijo plazov (11)

§ sanacijo bre�in (2)

§ zavarovanje cestnih bre�in (1)

§ sanacijo usadov (1)

Izdelava investicijskega programa za:

§ rekonstrukcijo mostu čez Dravo in mostu čez Studenčnico ter rekonstrukcijo ceste v območju objektov na regionalni cesti 

Hajdina–Ptuj na Ptuju

§ prestavitev glavne ceste in regionalne ceste na območju Ilirske Bistrice

§ rekonstrukcijo regionalne ceste �aga–Kobarid od km 10,500 do km 10,800 in od km 11,100 do km 11,800 s prikazom 

celotnega projekta od km 9,600 do km 13,000 

Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za:

§ ureditev kri�išča odcep za Smrjene na cesti Škofljica–Rašica 

druge dr�avne ceste
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ribiški pomol v Kopru

športna dvorana Podme�akla na Jesenicah

Nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljani

Cukrarna v Ljubljani

objekt A na letališču Maribor

stavbe in drugi gradbeni 

in�enirski objekti

reference DRI 2013

Potniški terminal (objekt A) na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru 

Obnova objekta A potniškega terminala sodi v sklop posodobitve letališke infrastrukture letališča Edvarda Rusjana v Mariboru. 
2Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Površina objekta znaša 2.721 m .  DRI je izvajal 

svetovalni in�eniring in strokovni nadzor pri gradnji.

Naročnik storitev je bilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, skupna vrednost investicije za objekta A in B je 11,87 milijona EUR.

Ribiški pomol v Kopru

Ribiški pomol je bil rekonstruiran v okviru projekta ureditve ribiške pristanišča Koper. 

Naročnica je bila MO Koper, projekt pa je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za ribištvo. Vrednost investicije znaša 

3,44 milijona EUR. 

Nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljani

2Projekt je zajemal svetovalni in�eniring in strokovni nadzor pri gradnji stavbe za laboratorije. Skupna površina objekta je 7.200 m .

Naročnik storitev je bilo Ministrstvo za notranje zadeve, investicijska vrednost pa je 7,04 milijona EUR.

Športna dvorana Podme�akla – II. faza (rekonstrukcija objekta)

DRI je opravljal nadzor nad gradnjo, vodenje gradnje (koordinacijo izvajalcev) ter koordinacijo varnosti in zdravja pri delu. 

Rekonstrukcija II. faze je zajemala ureditev pribli�no tri četrtine objekta na severnem, ju�nem ter delno zahodnem delu. Neto 
2površina celotnega objekta je 11.680,53 m . Kapaciteta dvorane je 5.536 sede�ev z monta�nimi tribunami s sedišči, oz. 4.701 s 

stojišči in sede�i.

Naročnik del je bila občina Jesenice, investicijska vrednost pa znaša 4,94 milijona EUR.

Prenova Cukrarne v Galerijo Cukrarna

2Izvajanje svetovalnih in�eniring storitev pri izdelavi PGD projektne dokumentacije. Bruto tlorisna površina objekta: 5.708 m , 
2neto tlorisna površina objektov: 4.852 m . 

Naročnik Mestna občina Ljubljana.

Bazne postaje mobilne telefonije 

DRI je izvajal nadzor nad gradbenimi, strojnimi, elektro in telekomunikacijskimi  deli ter izvajali naloge koordinatorja za 

varnost in zdravje pri delu. Koordinirali smo postopke za pridobitev uporabnih dovoljenj baznih postaj.

Naročnik Telekom Slovenije d.d. 

stavbe
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čistilna naprava Kasaze čistilna naprava �iri

komunalna

infrastruktura

reference DRI 2013

Čistilna naprava Kasaze in kanalizacija

Kapaciteta mehansko-biološke čistilne naprave znaša 60.000 PE. V okviru projekta je bila zgrajena kanalizacija v dol�ini 28.051 m 

ter 12 črpališč. V čistilni napravi se čistijo odpadne vode Spodnje Savinjske doline. DRI je opravljal nadzor nad dokončanjem del.

Naročnik: občina �alec

Investicijska vrednost: 9,84 milijona EUR

Čistilna naprava in kanalizacija �iri

Posodobitev in razširitev mehansko-biološke čistilne naprave s 5.000 PE na 6.000 PE. Dol�ina kanalizacije je 3.673 m. 

Naročnik: občina �iri

Investicijska vrednost: 2,25 milijona EUR 

Sekundarna kanalizacija Polzela

Izvajanje nadzora za gradbena, strojna in elektro dela. Dol�ina kanalizacije je 5.772 m, vodovoda pa 3.014 m. Zgrajena so tudi 3 

črpališča.

Naročnik: občina Polzela

Investicijska vrednost: 1,18 milijona EUR

Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem B

Izdelava predinvesticijske zasnove, analize stroškov in koristi, vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada, študije 

izvedljivosti in investicijskega programa.

Naročnik: občina Grad

Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C

Izdelava predinvesticijske zasnove, analize stroškov in koristi, vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada in študije 

izvedljivost. 

Naročnik: občina Ljutomer

komunalna infrastruktura
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Čistilna naprava Kasaze in kanalizacija

Kapaciteta mehansko-biološke čistilne naprave znaša 60.000 PE. V okviru projekta je bila zgrajena kanalizacija v dol�ini 28.051 m 
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Naročnik: občina Grad

Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C
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komunalna infrastruktura
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foto

revizije in

recenzije

reference DRI 2013

DRSC

17 recenzij projektov:

§ PZI, Ureditev počivališča Unec ob R1-212, odsek 1115 Unec-priključek Unec, od km 0,310 do km 0,490

§ PZI, Ureditev kri�išča Šoštanj na dr�avni cesti R2-425/1267 Šoštanj-Pesje od km 1+098 do km 1+359

§ Ureditev odseka Podplat-Rogatec na dr�avni cesti G2-107, odsek 1276 Podplat-Rogatec, od km 4,300 do km 5,724

§ PZI, Ureditev odseka črne točke Slivnica-Slovenska Bistrica, na dr�avni cesti R2-430, odsek 0274 Slivnica-Slovenska 

Bistrica, od km 0,802 do km 1,187

§ PZI, Ureditev odseka črne točke Dolenjci na R3-660/1179 Črnomelj-Dolenjci, R3-660/1342 Dolenjci-�unici in RT-919/1341 

Podzemelj–Dolenjci

§ PZI, Ureditev kri�išča Slovenske Konjice na dr�avni cesti R3-688, odsek 1231 Slovenske Konjice-�iče, od km 0,826 do km 1,510

§ PZI, Ureditev odseka črne točke �iče-Poljčane na R3-688, odsek 1232 od km 1,500 do km 5,724

§ PZI, Rekonstrukcija glavne ceste GC G1-2/250 Spuhlja-Ormo� in JP 804861

§ Ureditev para avtobusnih postajališč Breg pri Litiji ob dr�avni cesti G2-108, odsek 1183 Litija-Zagorje od km 1+190 do km 1+390

§ Ureditev regionalne ceste R2-452/0368 Hrušica-Javornik km 2,5+50 do km 2,9+68

§ Sanacija plazu na solkanski obvoznici med P 80 in P 83

§ Ureditev kro�nega kri�išča na regionalni cesti R3-618/6807 Komen-Branik v km 7+725 z R3-614/1049 Komen-Štanjel v km 0+830

§ PZI, Sanacija bre�ine in plazov  Lemberg na cesti R2-429/1245 Višnja vas-Dobrna od km 6,197 do km 6,352

§ PZI, Sanacija plazov, usada in zidu Govejk na cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof)-�iri v km 4,920, v km 5,310, v km 5,680, v km 

5,950 in v km 8,510

§ PZI,  R3-712/1331 �ihlava-Rogoznica: 1. etapa skozi Gabrnik od km 12+483 do km 13+085 ter odsek 4121 od km 5+895 do km 6+400

§ PZI, Ureditev monta�nega kro�nega kri�išča Belvedere na G2-111/0373 Ruda (Izola)-Valeta v km 4,750 z ureditvijo izvoza iz 

glavne ceste s priključkom na LC 140060

§ Tretja razvojna os (ju�ni del: Novo mesto-Metlika-Vinica)-II. etapa

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

§ Ureditev območja Bekovec za trajni vnos materiala iz zemeljskih izkopov v tla, ki bo nastal ob gradnji drugega tira 

�elezniške proge Divača-Koper (recenzija projekta)

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

§ Sanacija visokovodnega zidu in rekonstrukcija visokovodnega nasipa v Gornji Radgoni (recenzija projekta)

Občina Mozirje

§ PZI, Izgradnja avtobusnih postajališč v naselju Ljubija, odsek 1247 Mozirje-Soteska od km 0,775 do km 0,920 (recenzija 

projekta)

Občina Ribnica

§ Ureditev glavne ceste G2-106/0263 skozi Nemško vas od km 6+290 do km 6+860 v občini Ribnica (revizija projekta)

Občina Ajdovščina

§ Poslovno obrtna cona Gojače, ureditev kri�išča na R2-444 v naselju Selo (recenzija projekta)

INFRA d.o.o. Krško

§ Sanacija Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 21,135 do km 21,638 (recenzija projekta)

DARS

7 recenzij projektov:

§ Študija, A1/0065 Pesnica-Dragučova, A1/0071 Dragučova-Zrkovska; Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite

§ PZI, Aktivna protihrupna zaščita na AC A2 Karavanke–Obre�je, odsek 0020/0620 Malence–Šmarje Sap

§ PZI, Nadgradnja elektrostrojne opreme predorov Golovec na AC Šentjakob–Malence in predora Ločica na AC Vransko–Trojane

§ PZI, Bencinski servis Cikava–podvoz 3-2 na AC A2 0021 Šmarje Sap–Grosuplje, A2 0120 priključek Cikava

§ PZI, AC A4 Slivnica–MMP Gruškovje, 0093 Dra�enci–Podlehnik, 0094 Podlehnik–MMP Gruškovje

§ PZI, Aktivna protihrupna zaščita na AC A1 Šentilj–Srmin, odsek 0055/0655 Unec–Postojna

§ PZI, Projekt vzpostavitve prostega prometnega toka vinjetnih vozil na ČCP Pesnica in Vransko

revizije in recenzije
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Velenje jug-Slovenj Gradec jug

investicijska, prostorska,

projektna in okoljska

dokumentacija

reference DRI 2013

1.  Sodelovanje pri pripravi prostorske, projektne in okoljske dokumentacije v postopkih  

     priprave dr�avnih prostorskih načrtov (in�enirske in konzultantske storitve) za v letu 2013 

     sprejete dr�avne prostorske načrte:

DARS d.d.

§ Uredba o dr�avnem prostorskem načrtu za dr�avno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug

Direkcija RS za ceste

§ Uredba o dr�avnem prostorskem načrtu za obvoznico Tolmin

§ Uredba o dr�avnem prostorskem načrtu za prelo�itev glavne ceste Ormo�–Središče ob Dravi za izvennivojsko kri�anje z 

�elezniško progo v Središču ob Dravi

§ Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Ormo�

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

§ Uredba o dr�avnem prostorskem načrtu za prelo�itev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi �eleznike ter 

ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti �eleznikov

2.  Sodelovanje pri pripravi prostorske, projektne in okoljske dokumentacije v postopkih 

     priprave dr�avnih prostorskih načrtov:

DARS d.d.

§ hitra cesta Ptuj-Markovci, dr�avna cesta med AC A1 Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo na odseku od AC A1 

Šentilj–Koper do priključka Velenje jug – varianta F3b, dr�avna cesta od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda, hitra 

cesta Koper-Dragonja, AC na odseku Postojna–Divača/Jelšane, dograditev AC predora Karavanke, dr�avna cesta od 

razcepa Šentrupert do priključka Velenje jug, dr�avna cesta od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

§ obvoznica Škofljica, dr�avna cesta med AC A1 Maribor–Ljubljana in AC A2 pri Novem mestu, dr�avna cesta od priključka 

Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug, dr�avna cesta od priključka Črnomelj jug do MMP Vinica, dr�avna cesta 

R1-210 Cerkno-Hotavlje, cesta Bače-Dolenja Trebuša, obvoznica glavne ceste G2-102 v Spodnji Idriji, obvoznica glavne ceste 

G2-106 v Velikih Laščah, cestna povezava Krško-Bre�ice, glavna cesta G2-108 na odseku Zgornji Hotič-Spodnji Hotič, 

glavna cesta G2-107 Šentjur-Dobovec, zahodna obvoznica Maribora

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za �eleznice

§ II. tir �elezniške proge na odseku Divača-Koper, ureditev ljubljanskega �elezniškega vozlišča, gradnja �elezniške proge 

Ljubljana–Kranj–Jesenice z navezavo letališča Jo�eta Pučnika Ljubljana, gradnja II. tira �elezniške proge Maribor–Šentilj, 

preureditev �elezniške postaje Pragersko, nova �elezniška proga Trst–Divača (slovenski del odseka), ureditev 

izvennivojskega prehoda Rakek, ureditev izvennivojskega prehoda Dobova izvoz v občini Bre�ice

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za letalstvo

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje priprave prostorske, projektne in okoljske dokumentacije v postopkih priprave 

dr�avnega prostorskega načrta za letališče Portoro�.

3.  Drugi projekti in storitve

§ Sodelovanje pri pripravi prostorske, projektne in okoljske dokumentacije v postopkih priprave občinskih prostorskih 

načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov za obvoznico Vrhnika z avtocestnim priključkom Sinja Gorica in za 

vzhodno obvoznico Ormo�a.

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje priprave projektne in okoljske dokumentacije v postopku pridobivanja 

okoljevarstvenega soglasja za ju�no razbremenilno cesto na Bledu in za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem 

odseku Malence–Šmarje Sap

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje izvajanja monitoringov hrupa in vseh potrebnih ukrepov varstva pred hrupom na 

obstoječih in predvidenih avtocestah, hitrih cestah, glavnih in regionalnih cestah v Sloveniji. 

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje izvedbe obratovalnega monitoringa obremenitev s hrupom za omre�je cest, ki so v 

upravljanju DARS d.d. in izvedbo obratovalnega monitoringa obremenitev s hrupom za omre�je cest, ki so v upravljanju 

naročnik Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste.

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje izvedbe monitoringov prehajanja �ivali v času obratovanja na odseku AC Maribor-

Lenart-Spodnja Senarska, na avtocesti Pluska-Ponikve-Hrastje, na avtocesti Slivnica–Dra�enci, vzpostavitve 

nadomestnega habitata Črni log–Hotiška gmajna na avtocestnem odseku Beltinci–Lendava, nadomestnih habitatov na 

avtocesti od Maribora do Pinc in celostnega načrta okoljskega monitoringa v času gradnje in v času obratovanja za drugi 

tir �elezniške proge na odseku Divača–Koper

§ Vodenje izvedbe naloge Arheološka poizkopavalna dela na avtocestah (DARS d.d.).

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje izvedbe naloge ukrepi za preprečevanje trkov vozil z divjadjo (Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor, DRSC).

§ Sodelovanje pri pripravi vlog za TEN-T sredstva pri izpolnjevanju okoljskega dela (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

Direkcije RS za ceste).

§ Izdelava dr�avnega prostorskega načrta za nadvoz čez �elezniško progo s priključki na regionalno cesto, Kadunčevo in 

industrijsko cono v Grosupljem (občina Grosuplje).

dokumentacija
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odseku Malence–Šmarje Sap

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje izvajanja monitoringov hrupa in vseh potrebnih ukrepov varstva pred hrupom na 

obstoječih in predvidenih avtocestah, hitrih cestah, glavnih in regionalnih cestah v Sloveniji. 

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje izvedbe obratovalnega monitoringa obremenitev s hrupom za omre�je cest, ki so v 

upravljanju DARS d.d. in izvedbo obratovalnega monitoringa obremenitev s hrupom za omre�je cest, ki so v upravljanju 

naročnik Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste.

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje izvedbe monitoringov prehajanja �ivali v času obratovanja na odseku AC Maribor-

Lenart-Spodnja Senarska, na avtocesti Pluska-Ponikve-Hrastje, na avtocesti Slivnica–Dra�enci, vzpostavitve 

nadomestnega habitata Črni log–Hotiška gmajna na avtocestnem odseku Beltinci–Lendava, nadomestnih habitatov na 

avtocesti od Maribora do Pinc in celostnega načrta okoljskega monitoringa v času gradnje in v času obratovanja za drugi 

tir �elezniške proge na odseku Divača–Koper

§ Vodenje izvedbe naloge Arheološka poizkopavalna dela na avtocestah (DARS d.d.).

§ Vodenje, organiziranje in koordiniranje izvedbe naloge ukrepi za preprečevanje trkov vozil z divjadjo (Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor, DRSC).

§ Sodelovanje pri pripravi vlog za TEN-T sredstva pri izpolnjevanju okoljskega dela (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

Direkcije RS za ceste).

§ Izdelava dr�avnega prostorskega načrta za nadvoz čez �elezniško progo s priključki na regionalno cesto, Kadunčevo in 

industrijsko cono v Grosupljem (občina Grosuplje).

dokumentacija
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premo�enjskopravne in

geodetske storitve

reference DRI 2013

DRI je v letu 2013 izvajal strokovne storitve s področja premo�enjskopravnih zadev pri pridobivanju 

nepremičnin za različne naročnike. 

DARS d.d.

§ pridobivanja nepremičnin za gradnjo avtocest, odmera zemljišč, premo�enjskopravna ureditev razmerij z lastniki 

nepremičnin, vknji�ba sprememb v zemljiški knjig ...

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

§ modernizacija in elektrifikacija �elezniške proge Pragersko–Hodoš

§ izgradnja II. tira �elezniške proge Divača–Koper

Direkcija RS za ceste

§ obvoznice Črnomelj, Gorenja vas, Šmartno pri Litiji, Ilirska Bistrica

§ ceste Zali log–Davča, Brezovica–Vrhnika, Bača–Dolenja Trebuša

§ tretji pas ceste Pijava Gorica–Turjak 

§ izvennivojsko kri�anje �elezniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem

§ kolesarska povezava Solkan–Plave

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

§ vodnogospodarske ureditve, v okviru katerih je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo visokovodnih nasipov na 

reki Dravi (odsek Vurberk–Duplek)

Občina Ljutomer

§ storitve pri pridobitvi štirih gradbenih dovoljenj za ureditev oskrbe s pitno vodo Pomurja - sistem C 

Občina Se�ana

§ aktivnosti za sklenitev potrebnih slu�nostnih pogodb za izgradnjo transportnega vodovoda v okviru projekta oskrbe Krasa 

in obale s pitno vodo

Na področju geodezije je DRI pričel s samostojnim izvajanjem geodetskih odmer:

§ dodatne odmere zaradi sprememb uredbe za gradnjo II. tira �elezniške proge Divača–Koper

§ dokončne odmere po gradnji avtoceste Pesnica–Slivnica, pododsek Ptujska–Zrkovska 

§ rekonstrukcija regionalne ceste Divača–Lokev–Lipica

premo�enjskopravne storitve
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tuji trgi

reference DRI 2013

Tehnična pomoč prometni operativni strukturi pri identifikaciji, ocenjevanju in pripravi projektov

DRI je skupaj s partnerjema BalCon Consulting Ltd iz Mad�arske (vodilni partner) in hrvaškim podjetjem MICRO project d.o.o. 

sodelovala pri realizaciji  projekta, katerega končni cilj je bila izvedba storitev v okviru predpristopne pomoči (IPA) za 

vzpostavitev organizacijske strukture, ki bo na Hrvaškem pripravljala in izvajala projekte, financirane s strani EU skladov.

V sklop aktivnosti je sodila vzpostavitev skupin strokovnjakov v različnih dr�avnih institucijah, ki jih je bilo potrebno izšolati 

tako, da bodo lahko uspešno izvajali neodvisne analize osnov za projekte, predvsem z vidika študij upravičenosti, analize 

stroškov in koristi ter analize vplivov na okolje.

  

Izobra�evanje je bilo vezano na projekte s področja prometne infrastrukture na �eleznicah, cestah, avtocestah, letališčih, 

pomorskih in rečnih lukah ter v javnem prometu. Del projekta je bil namenjen tudi oblikovanju priročnika, s pomočjo katerega 

se lahko izvaja uspešna presoja projekta z vidika pripravljenosti investicije za prijavo in črpanje sredstev EU skladov. 

Naročnik je bila Centralna agencija za finance in javna naročila Republike Hrvaške. 

Skupna vrednost projekta je bila 0,55 milijona EUR.

tuji trgi
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