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Danes bo znano, kdo je najugodnejši ponudnik za gradnjo druge cevi predora Karavanke – 

ocenjena vrednost gradbenih del je 121,5 milijona evrov. 

Na Darsu bodo danes odpirali ponudbe za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Gre za 

enega največjih in najzahtevnejših gradbenih poslov v zadnjih letih, ocenjena vrednost celotne 

naložbe na slovenski strani znaša dobrih 150 milijonov evrov (brez DDV), gradbena dela pa 

so na Darsu ocenili na 121,5 milijona evrov (brez DDV). Pogledali smo, kaj se bo poleg tega 

gradilo v bližnji prihodnosti in kje bodo posli za gradbince. Tudi če se bo gradnja drugega tira 

odmaknila, bodo ti imeli kar precej razlogov za veselje. 

Čeprav je milijardo evrov (in najverjetneje še nekaj več) »težak« projekt drugi tir vsaj začasno 

spet na hladnem, o zakonu o drugem tiru bomo znova odločali na referendumu, v Sloveniji že 

teče ali pa je v načrtih za okoli milijardo evrov gradbenih projektov. 

Največji prihajajoči projekt je gradnja druge cevi predora Karavanke, ponudbe gradbincev 

bodo, kot že rečeno, odpirali danes. V investicijskem programu Darsa je vrednost slovenske 

strani novega predora ocenjena na 151,6 milijona evrov (brez DDV). Na razpisu je 

pričakovati slovenske ponudnike v konzorcijih s tujci, ki imajo reference na področju 

predorogradnje. Drugo cev bodo odprli predvidoma leta 2023, nato pa bodo dve leti obnavljali 

prvo cev, kar pomeni, da lahko do leta 2025 na Karavankah pričakujemo zastoje v konicah. 

Predor Karavanke je sicer edini enocevni predor na slovenskih avtocestah, odprli smo ga leta 

1991, nekaj dni pred osamosvojitvijo Slovenije. 

 

Rušenje cestninskih hišic 
Drugi projekt Darsa, ki bo razveselil uporabnike avtocest, bo rušenje cestninskih hišic. V 

Družbi za razvoj infrastrukture so na odpiranju ponudb za odstranitev cestninskih postaj in 

ureditev platojev na dobri polovici cestninskih postaj na slovenskih štiripasovnicah odprli 

skupaj 11 ponudb, cenovno najugodnejše so poslali: za prvi sklop Gorenjska gradbena družba 

v sodelovanju s Kolektorjem CPG in CPK za 10,5 milijona evrov; za drugi sklop Kostmann 

skupaj z družbo Rafael za 7,8 milijona evrov; za tretji sklop pa Kolektor CPG v sodelovanju s 

CPK za osem milijonov evrov. Pogodbe z izvajalci naj bi podpisali v nekaj tednih. 

 

40 milijonov za prenovo avtocest 
Letos bodo na Darsu končali gradnjo podravske avtoceste Draženci–Gruškovje, kjer manjka 

še nekaj manj kot šest kilometrov od Podlehnika do Gruškovja, nato pa končno prerezali trak. 

Za dokončanje je predvidenih še približno 14 milijonov evrov, za obnovitvena dela na 

avtocestah in hitrih cestah pa so za letos pripravili približno 40 milijonov evrov. Prenovo 

viadukta Ravbarkomanda so začeli lani, letos pomladi jo bodo nadaljevali, izvajalca sta 

Kolektor CPG Nova Gorica in CP Koper, ki bosta prenavljala tudi vipavsko hitro cesto. 

Preplastitev na dolenjski avtocesti pa bo izvajal novomeški CGP. 

 

Kaj vse bo gradil DRSI 
V proračunu za leto 2018 je na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI) predvidenih 383 

milijonov evrov za naložbe v železnice (ter vzdrževanje) in 204 milijoni za državne ceste, 

skupaj je to kar 587 milijonov evrov. To je 200 milijonov več kot predlanskim in 64 

milijonov več kot lani. 



 

Novi posli na železnicah: 
– novi projekti na progi Zidani Most–Celje; sredi prejšnjega leta je DRSI podpisal pogodbo za 

dela na progi Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje, izvajalec je konzorcij p(Kolektor 

Koling#Kolektor Koling), p(SŽ#Slovenske železnice) – p(ŽGP#ŽGP) in CGP, vrednost del je 

47,2 milijona evrov, končali naj bi poleti 2019; 

– most čez Savinjo v Laškem, sedem milijonov evrov, razpis bo objavljen letos; 

– nadgradnja postaj Maribor in Tezno ter odseka Maribor–Počehova, ponudbe so odpirali 

prejšnji teden, najugodnejšo ponudbo je oddal konzorcij novogoriške inženirinške družbe 

Ginex in krškega občinskega podjetja Kostak, ki bi dela opravil za 53,43 milijona evrov; 

– gradnja odseka od Počehove do Pesnice, projekt je ocenjen na 90 milijonov evrov (brez 

DDV), razpis pa bo objavljen konec leta; 

– gradnja protihrupnih ograj na odseku Pesnica–Šentilj, 10 milijonov evrov, razpis bo v 

kratkem; 

– nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na železniški progi Zidani 

Most–Šentilj, 65 milijonov evrov, razpis bo v kratkem. 

 

Novi posli na cestah: 
Za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cest je v predlogu proračuna direkcije za 

infrastrukturo za leto 2018 predvidenih 134 milijonov evrov. Gre za veliko projektov manjše 

vrednosti, tu je nekaj največjih: 

– podaljšek Ceste proletarskih brigad, Limbuška obvoznica, 11 milijonov evrov; 

– obvoznica Kidričevo, osem milijonov evrov; 

– rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša–Želin, 7,5 milijona evrov; 

– obvoznica Krško, odsek Žadovinek in rekonstrukcija lokalne ceste, 7,5 milijona evrov; 

– novogradnja Hotemaže–Britof, 6,8 milijona evrov; 

– rekonstrukcija ceste Velika Polana–Gomilica, 3,7 milijona evrov; 

– ureditev ceste Sveti Jurij–Ključarevci, 1,75 milijona, in naprej skozi Lukavce, 3,2 milijona 

evrov; 

– zavarovanje brežine Šklendrovec na glavni cesti skozi Zasavje, tri milijone evrov; 

– obvoznica Žiri, prva faza, 1,05 milijona evrov. 

 

In katerih gradbenih projektov se loteva zasebni sektor? 
Najprej pogled na že oddane posle: p(Pomgrad#Pomgrad) gradi lakirnico za Magno v Hočah 

in tovarno za Novartis v Prevaljah, CGP gradi logistični park Kuehne + Nagla na Brniku, 

kjer je investitor Invest4See, gradbeni del naložbe je vreden približno 25 milijonov evrov. 

CGP bo gradil tudi tovarno robotov za Yaskawo v Kočevju in Krkino skladišče v Novem 

mestu. Spar v Ljubljani v Šiški gradi Strabag. 

Razdeljeni so prav tako že gradbeni posli pri projektu IKEA. Gre za naložbo v vrednosti 90 

milijonov evrov, od tega je zemljišče stalo približno 17 milijonov evrov, odprli naj bi 300 

delovnih mest. Trgovino in parkirišče bo gradil Pomgrad, infrastrukturo in dovozne ceste 

Kolektor Koling, IMP bo postavil elektroinštalacije, KM Instalacija bo gradila strojne in 

vodovodne inštalacije, Elevatis/Kleeman bo odgovoren za dvigala in tekoče stopnice, 

Filbis/Irgo za geotermalna dela, Metronik bo skrbel za upravljanje gradnje, Fibernet Solar pa 

bo namestil sončne celice za fotovoltaiko … 

Od velikih namerava graditi tudi Petrol: načrtuje gradnjo dveh poslovnih stolpnic. V eno 

stolpnico – za Bežigradom v Ljubljani so zemljišče že kupili – bodo preselili svoj sedež, 

drugo pa zgradili za trg, prodati pa bi utegnili tudi sedanji sedež družbe. 

 

Renesansa gradbeništva 
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Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, 

opravljenih v decembru 2017, in sicer za 14,5 odstotka. Vrednost opravljenih gradbenih del 

na stavbah je bila višja za 19 odstotkov, na gradbenih inženirskih objektih pa za 13,8 

odstotka. 

Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 75,9 

odstotka. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 56,6 odstotka, na gradbenih 

inženirskih objektih pa za 83,8 odstotka. 

Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 19,7 odstotka višja od povprečja 

za leto 2015; višja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 76,8 

odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 5,2 odstotka. 

 

Kaj ti podatki pomenijo v mednarodnem kontekstu? 
Medtem ko Slovenija doživlja gradbeni preporod, pa je gradbeništvo januarja v primerjavi z 

decembrom (očiščeno sezonskih nihanj) v Evropski uniji upadlo za 2,2 odstotka, predvsem 

zaradi manjše intenzivnosti pri stanovanjskih stavbah. Med podatki za države članice, ki so že 

dosegljivi, je upad največji v Franciji (za 7,6 odstotka), sledita Švedska in Velika Britanija. 

Kot že rečeno, je slovenska rast januarja na mesečni ravni znašala 14,5 odstotka, kar je največ 

med vsemi državami, sledita Poljska in Madžarska. 

Gledano medletno, evropski gradbeni vlak s skoraj 76 odstotki vleče Slovenija, sledi pa paket 

višegrajskih držav: Madžarska s 43 odstotki, Češka s 33 in Poljska z 32 odstotki. 

 

V gradbeništvu še veliko rezerve za rast BDP 
»Aktivnost v gradbeništvu se je ob ugodnih vremenskih razmerah januarja nadalje povišala. 

Krepitev gradnje stavb je predvsem odraz okrepljenega optimizma zasebnega sektorja, višja 

vrednost del v inženirskih objektih pa povišanih investicijskih izdatkov države. Medletno je 

bila aktivnost višja za 76 odstotkov, kar je tudi posledica nizke osnove (januarja lani je bila 

aktivnost najnižja po letu 2000),« so zapisali na spletni strani Umarja. To pa pomeni, da je 

prostora za rast deleža gradbeništva v BDP precej. 
 

 

+ Okvir 

Po drugem tiru nov mega energetski projekt? 
V zadnjem času se znova vse glasneje govori o gradnji verige hidroelektrarn na srednji Savi. 

Poslanec Desusa Ivan Hršak je februarja vložil v parlamentarni postopek predlog zakona o 

načinu gradnje infrastrukture in o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 

srednje Save. V načrtu je gradnja od devet do 12 hidroelektrarn, po nekaterih ocenah bi 

gradnja takšne verige stala od 1,5 do dve milijardi evrov. Šef HSE Matjaž Marovt je pred 

kratkim izjavil, da HSE kljub obremenjenosti z naložbo v TEŠ 6 lahko sam izpelje gradnjo 

verige hidroelektrarn. Ta naj bi se po nekaterih predvidevanjih začela po letu 2020. 
 

 


