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Gradbeništvo

Podatki o poslovanju  
največjih 50 gradbincev v letu 2015
Zap. 
št.

Podjetje Št. zaposlenih Prodaja Sprememba 
15/14

Dodana vrednost Čisti dobiček / 
izguba

1. SKUPINA SGP POMGRAD 635 124.807.745 -6,9 27.515.193 4.144.588

2. GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA 305 95.314.484 4,5 15.508.776 3.087.924

3. SKUPINA CGP 561 93.502.767 -5,8 23.444.411 5.032.175

4. GH HOLDING 16 91.813.812 17,1 18.655.390 14.945.136

5. CESTNO PODJETJE NOVA GORICA 404 84.585.027 12,6 17.173.077 3.512.035

6. SKUPINA SŽ - ŽGP 365 81.473.144 -1,4 23.219.259 6.871.745

7. SKUPINA GARNOL 318 71.081.739 21,3 24.450.446 899.043

8. KOLEKTOR KOLING 103 68.494.242 -4,0 5.127.655 1.347.218

9. STRABAG 122 64.491.083 28,7 12.822.323 5.375.532

10. STRABAG AG 0 63.170.167 111,4 3.614.319 3.076.259

11. OHL ŽS 6 48.649.854 264,2 1.994.872 1.650.439

12. VOC CELJE 340 29.877.555 -5,4 9.764.369 169.821

13. SKUPINA REFLEX 317 29.373.421 10,0 9.620.139 -1.309.587

14. KPL 323 26.695.811 22,3 8.772.270 297.072

15. CESTNO PODJETJE PTUJ 208 25.842.239 -27,9 7.824.526 2.012.500

16. GVO 372 24.382.154 -27,4 13.515.579 941.210
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INŽENIRSKE GRADNJE
GRADNJA STAVB

INVESTITORSKI INŽENIRING
VZDRŽEVANJE CEST IN VODOTOKOV

PROIZVODNJA GRADBENIH MATERIALOV

CGP, družba za gradbeništvo, 
inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.

Ljubljanska cesta 36
T 00386 7 39 42 700

info@cgp.si

8000 Novo mesto
F 00386 7 39 42 703
www.cgp.si

Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. 
Podjetje se ukvarja z izvedbo komunalne infrastrukture. Glavna dejavnost pa 
je celotna izvedba gradbenih in montažnih del na kanalizacijskih in vodovodnih 
sistemih. Podjetje trenutno zaposluje 119 ljudi z letnim prometom okrog 18 mio.

Izvedba del:
n  kanalizacijska omrežja 
n  vodovodna omrežja 
n  čistilne naprave in ostale objekte za odvajanje 

odpadnih voda 
n  črpališča, vodohrane, zajetja in ostale objekte za 

distribucijo pitne vode 
n  zemeljska in gradbena dela pri izvedbi plinovodov, 

toplovodov, kabelske kanalizacije
n  rekonstrukcije cest 

n  letno in zimsko vzdrževanje cest in ostalih površin
n  črpanje in odvoz grezničnega blata 
n  zunanja ureditev objektov 
n  izgradnja komunalne infrastrukture 
n  hišni priključki za vodovod, kanalizacijo,  

toplovod, plin 
n  redno vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 
n  redno vzdrževanje vodovodnih  sistemov

V zadnjih petih letih smo zgradili preko 40.000 m kanalizacijskih sistemov  
ter preko 30.000 m vodovodnih sistemov.

Gradnja kanalizacije Lavrica - Škofljica Izvedba vodovodnih sistemov 

Rastlinska čistilna naprava na Rakitni Črpališče za kanalizacijo

KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Gasilska c. 5, 1291 Grosuplje
Tel.: (01) 781 81 00 
Faks: (01) 786 22 55
E-pošta: kgg@siol.net

KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.

25 let izkušenj je naš vložek v vsak nov projekt.

Komunalne gradnje d.o.o.  |  Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje  |  E-mail: info@kgg.si  |  www.komunalne-gradnje.si
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Gradbeništvo

Zap. 
št.

Podjetje Št. zaposlenih Prodaja Sprememba 
15/14

Dodana vrednost Čisti dobiček / 
izguba

17. SKUPINA CPK 288 23.477.429 -0,6 9.832.093 835.010

18. HIDROTEHNIK 157 22.497.014 -10,1 5.229.471 921.125

19. GRATEL 29 22.247.852 n.p. 1.736.163 722.499

20. C.E.M.E.S. -  S.P.A. 0 21.531.176 n.p. 4.172.003 3.460.881

21. HC HIDROMONTAŽA 20 20.084.924 33,5 3.133.978 1.241.436

22. MAKRO 5 GRADNJE 56 19.801.196 31,6 2.573.774 901.526

23. SKUPINA GRAFIST 27 19.014.364 -19,1 4.544.819 1.912.754

24. TELEG-M 184 18.096.953 24,3 5.627.434 256.752

25. SKUPINA NIVO EKO 159 17.679.897 17,6 4.979.207 769.102

26. IMP PROMONT 108 17.297.191 -59,7 4.254.700 355.713

27. GODINA 65 16.668.527 14,9 2.551.473 382.720

28. AGM NEMEC 134 15.890.577 -1,7 6.163.087 1.218.947

29. TRGOGRAD 52 15.777.631 -23,3 5.975.023 2.890.064

30. KOMUNALNE GRADNJE 107 15.293.938 -14,7 3.812.399 247.076

31. RM VUK 332 15.051.260 15,8 6.939.856 333.711

32. OTV 2 14.342.186 n.p. -440.649 -466.683

33. KIT-AK 48 14.341.399 33,4 2.073.183 353.222

34. GP KRK 2 14.282.021 n.p. 48.438 34.462

35. TEGRAD 22 14.194.548 n.p. 3.268.138 2.022.171

36. ADRIAING 39 13.852.193 -28,5 2.359.256 168.286

Ustvarjamo varno sobivanje z naravo.
Smo gradbeni specialist na področju železniških, cestnih, vodnih, zemeljskih  gradenj in 
protihrupnih ograj:

• z našimi gradnjami železniški promet naredimo hitrejši in varnejši
• s sanacijo plazov sile narave umirimo in prek vgradnje zemeljskih sider površine 

pripravimo za učinkovito uporabo
• z vodnimi gradnjami omogočamo obvladovanje vodne energije in njeno varno uporabo
• končnim objektom vdihnemo naravno podobo, ki se sklada z okoljem, v katerem se nahajajo
• z izgradnjo protihrupnih ograj preprečujemo onesnaževanje bivalnega okolja s hrupom 

ter poskrbimo za kakovostnejše življenje ljudi v bližini avtocest in železnic

Rafael, gradbena dejavnost, d.o.o.  |  Savska cesta 24, SI-8290 Sevnica  |  T: 07/ 8160 730  |  info@rafael.si  |  www.rafael.si
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Gradbeništvo

Zap. 
št.

Podjetje Št. zaposlenih Prodaja Sprememba 
15/14

Dodana vrednost Čisti dobiček / 
izguba

37. SGP GRADITELJ 83 13.454.411 23,1 2.922.937 213.462

38. VGP DRAVA 108 13.136.965 -32,8 3.859.221 742.061

39. REMONT 143 13.066.032 -5,0 3.089.218 67.817

40. PET-PROM 5 12.972.727 n.p. 475.596 187.358

41. RGP 104 11.929.596 -44,6 3.754.720 -1.455.960

42. SGP ZIDGRAD 33 11.554.483 6,4 1.928.101 771.505

43. RE-MONT 159 11.169.095 n.p. 3.312.515 361.719

44. NGD 11 11.076.749 n.p. 550.260 142.365

45. SKUPINA ELCOM 41 11.000.990 n.p. 3.243.041 1.162.795

46. ASFALTI PTUJ 69 10.830.263 -0,5 2.144.617 139.869

47. KOVINAR 49 10.431.013 -33,2 2.183.031 647.420

48. SKUPINA KOMUNALA SLOVENSKE GORICE 73 9.674.796 25,5 2.751.675 493.319

49. MATJAŽ 46 10.414.412 18,50 2.115.173 243.129

50. RAFAEL 75 10.321.064 3,00 2.298.986 159.302

Vir: podatki Ajpes, javna objava; dodana vrednost izračunana po metodologiji Kapos Analitike GZS.

Ustvarjamo varno sobivanje z naravo.
Smo gradbeni specialist na področju železniških, cestnih, vodnih, zemeljskih  gradenj in 
protihrupnih ograj:

• z našimi gradnjami železniški promet naredimo hitrejši in varnejši
• s sanacijo plazov sile narave umirimo in prek vgradnje zemeljskih sider površine 

pripravimo za učinkovito uporabo
• z vodnimi gradnjami omogočamo obvladovanje vodne energije in njeno varno uporabo
• končnim objektom vdihnemo naravno podobo, ki se sklada z okoljem, v katerem se nahajajo
• z izgradnjo protihrupnih ograj preprečujemo onesnaževanje bivalnega okolja s hrupom 

ter poskrbimo za kakovostnejše življenje ljudi v bližini avtocest in železnic

Rafael, gradbena dejavnost, d.o.o.  |  Savska cesta 24, SI-8290 Sevnica  |  T: 07/ 8160 730  |  info@rafael.si  |  www.rafael.si

Podjetje Trgograd d. o. o, Litija, z izpostavama v Litiji in Ljublja-
ni je leta 1992 ustanovil Andrej Poglajen, kot malo gradbeno 
podjetje, ki je v lokalnem okolju zapolnjevalo vrzel na trgu. 

Z dinamičnostjo in posluhom za tržne vzgibe se je skozi 
svojo zgodovino dograjevalo in poskušalo trgu ponuditi 
čim bolj kompleksne stvari iz področja gradbeništva, grad-
benih storitev in gradbenih proizvodov, v zadnjem času pa 
je zaradi okoljevarstvene ozaveščenosti začelo s predela-
vo gradbenih odpadkov.  

Do leta 2000 je podjetje zaposlovalo 25 ljudi in s svojo last-
no mehanizacijo gradilo tako nizke kot tudi visoke gradnje 
v občinah Litija, Šmartno pri Litiji ter v bližnji okolici.

»S skupnimi močmi ustvarjamo dobro povezano ekipo, 
ki se iz leta v leto širi in izpopolnjuje ter nadgrajuje. 
Trenutno podjetje zaposluje 145 ljudi. Delamo na ra-
zličnih področjih gradbeništva, izvajamo tako nizke kot 
visoke gradnje in letno skupaj ustvarimo v povprečju 
20 milijonov evrov prihodkov. Potrditev za dobro poslo-
vanje smo prejeli v zaključku lanskega leta, ko nam je iz-
račun bonitetne hiše BISNODE pokazal zlato bonitetno 
odličnost, kar nas uvršča med poslovno najbolj stabilna 
podjetja,« povedo v podjetju.

Notranja stran mape

V podjetju TRGOGRAD d.o.o., Litija skrbimo za izvedbo del na področjih:
- visokih in nizkih gradenj,
- proizvodnje in prodaje gradbenihmaterialov,
- projektiranja in inženiringa,
- predelave gradbenih odpadkov
- ter vzdrževanja cest.

Pri vseh naštetih segmentih storitev imamovpodjetju zaposlen strokoven in usposobljen delovni kader,
katereganeprestanonamensko izobražujemo ter s tem seznanjamo z novostmi v gradbeništvu.
Tako svojimnaročnikom lahkonudimo kakovostne storitve, objektivnost, doslednost, prilagodljivost in izvedbo
v dogovorjenem roku. To velja tako za velika investicijska dela, kot zamanjša vzdrževalna dela in dela namenjena trgu.

S svojimi izdelki in storitvami, naročniku zagotavljamo zanesljivo in kvalitetno izvedbo ter skladnost gradnje
s projektno dokumentacijo in veljavnimi predpisi.

Direktor
Andrej Poglajen

PODROČJE VISOKIH GRADENJ (Gradnja stavb):
• Izgradnja trgovskih in servisnih objektov (trgovski centri, bencinski servisi, itd).
• Izvedba poslovnih in industrijskih objektov (transportno logistični centri, proizvodne hale, itd).
• Izvedba individualnih in večstanovanjskih objektov.
• Adaptacije razno namenskih objektov.
• Izgradnje in adaptacije šol in vrtcev.
• Izvedba gradenj za specifične namene (sakralni objekti, športne dvorane, gostinski objekti,
elektro transformatorske postaje, itd).

Izvedba objektov zajema vse faze izvajanja:
- gradbena dela,
- obrtniška dela,
- inštalacijska dela,
- zaključna dela.

PODROČJE NIZKIH GRADENJ (Inženirske gradnje):
• Izvedba novogradenj, modernizacij, rekonstrukcij in asfaltiranja cest, avtobusnih postajališč, krožišč,
parkirišč, igrišč, pločnikov itd.

• Izgradnja komunalne infrastrukture
(vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave, itd.).

• Izgradnja objektov
(opornih in podpornih zidov, mostov, itd.).

• Izvedba zunanjih ureditev okrog objektov in urejanje dovoznih poti, dvorišč itd.
• Sanacije plazov in brežin.
• Storitve z gradbeno mehanizacijo
(izkopi, odvozi, dobava materialov, utrjevanje terena, priprava planumov, itd.)

Dela izvajamo z učinkovito organizacijo, lastno mehanizacijo in kvalitetnimi vgrajenimi materiali.
Pri določenih delih pod svoje okrilje prevzamemo tudi zunanje strokovne podizvajalce.

ASFALTNE MEŠANICE IN VGRAJEVANJE ASFALTA
V asfaltni bazi Smodinovec proizvajamo asfaltne zmesi s katerimi lahko zadovoljimo tudi povpraševanje
zahtevnejših odjemalcev. Različne vrste asfaltnih zmesi so primerne za asfaltiranje vseh vrst cest,
pločnikov, parkirišč in dvorišč.

Prodajni program sestavljajo:
• Asfalt betoni za nosilne, vezne in obrabno zaporne plasti.
• Drobirji z bitumenskimmastiksom za obrabno zaporne in zaščitne plasti.
• Drenažni asfalti za obrabne plasti.

KAKOVOST PRI PROIZVODNJI IN VGRAJEVANJU ASFALTA:
Zakaj so storitve podjetja TRGOGRAD d.o.o., Litija pravi izbor za naročnike:
• Asfaltna baza Smodinovec je pridobila ustrezen certifikat kakovosti proizvodnje asfaltnih zmesi.
• Naši strokovnjaki na področju asfaltov naročnikom svetujejo pri izbiri pravega asfalta in jih seznanijo s pogoji
uporabe asfaltnih površin. Prav tako predhodno naredijo ogled objekta, pripravijo ponudbe
ter nudijo vse ostale informacije v zvezi z izvedbo del.

• Vgrajevanje asfaltnih zmesi izvajajo usposobljene ekipe delavcev z ustreznimi delovnimi izkušnjami.
• Lasten laboratorij in zunanji izvajalec kontrole kakovosti sta zagotovilo za ustrezno kakovost proizvodnje
in vgrajevanja asfalta. Nadzor kakovosti je vzpostavljen tako v fazi proizvodnje asfaltnih zmesi,
kot tudi v fazi vgrajevanja asfaltov (terenska in laboratorijska preizkušanja).

VZDRŽEVANJE CEST:
Na območju občine Šmartno pri Litiji izvajamo letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.
Dela izvajajo usposobljeni in izkušeni delavci s sodobno opremo.

PODROČJE PROIZVODNJE GRADBENIH MATERIALOV:
Kakovost vseh proizvedenih materialov se redno kontrolira v lastnem laboratoriju.
Preiskave izvaja usposobljeno osebje s sodobno in kalibrirano opremo.
Tako so naši proizvodi v skladu z veljavnimi tehničnimi specifikacijami in standardi.

Proizvodnja zajema:
• Proizvodnjo kamnitih agregatov v lastnem kamnolomu »Kmetov pruh« v Šmartnem pri Litiji.
• Proizvodnjo betona lastni betonarni Breg pri Litiji.
• Proizvodnja cementnih izdelkov.
• Proizvodnjo asfaltnih zmesi v lastni asfaltni bazi Smodinovec v Ljubljani.
• Zbirni center gradbenih odpadkov v kamnolomu »Kmetov pruh«.

Trgograd d.o.o., Litija  |  Breg pri Litiji 56, 1270 Litija  |  Tel.: 01/898 34 40, 898 00 93  |  E-mail: info@trgograd.net  |  www.trgograd.net




