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Stanovanjska 
gradnja pred fazo 
večje rasti.

Gradbeništvo z nižjo aktivnostjo predvsem pri poslovni gradnji

Dodana vrednost v gradbeništvu je v prvem polletju 
2019 porasla za dobrih 11 %, vrednost opravljenih 
gradbenih del pa je v prvih devetih mesecih porasla 
za 6,2 %. Dinamika opravljenih gradbenih del se je 
v tretjem četrtletju močneje znižala. Septembra je 
gradbeništvo beležilo celo medletni upad vrednosti 
gradbenih del (-8,1 %). Višja rast je v prvih deve-
tih mesecih zaznana pri gradnji stavb (13,4 %), pri 

poslovni gradnji se je približala lanskemu nivoju (+0,8 
%). Gradbeništvo je v prvih osmih mesecih 2019 zapo-
slovalo za desetino več ljudi oz. slabih 6 tisoč več kot 
lani ta čas. Oktobra pa je bilo v gradbeništvu veljavnih 
za 34,5 % več delovnih dovoljenj za tujce. Vrednost 
sklenjenih novih pogodb v prvih devetih mesecih 2019 
je bila višja za 6,6 %, od tega pri stavbah za 18,1 %. Pri 
gradnji inženirskih objektov je bila nižja za 4,6 %. Pripravila: Analitika GZS

Investicije na infrastrukturi 
nihajo iz ene skrajnosti v drugo
Oviro za gradnjo predstavlja tudi nov Gradbeni zakon, ki je v primerjavi s 
prejšnjim rigidnejši, bolj zapleten in dolgotrajen. 
Darja Kocbek

»Glavni projekti za našo družbo v letu 2020 bodo 
gradnja trgovine Ikea, stanovanj za državni stanovanj-
ski sklad na Brdu v Ljubljani, nadaljevanje hotelsko 
stanovanjskega kompleksa Šumi, garažne hiše Koper 
in nadaljevanje del na železnici. Prav tako se bomo 
prijavili na projekte tretje razvojne osi in drugega 
tira,« nam je pojasnil Martin Gosenca, predsednik 
uprave družbe CGP. 

Ovira za gradnjo na področju visokih gradenj je 
po njegovih besedah nov Gradbeni zakon, ki je v 
primerjavi s prejšnjim rigidnejši, bolj zapleten in bolj 
dolgotrajen za naročnika. Na področju nizkih gradenj 
pa je problem pomanjkanje zlatega pravila in drsnega 
investicijskega plana, saj investicije na infrastrukturi 
med leti izredno nihajo iz ene skrajnosti, ko primanj-
kuje delavcev za izvedbo, do druge skrajnosti, ko je 
projektov premalo, kar naj bi se zgodilo prihodnje 
leto, nam je še pojasnil Gosenica.

Zaskrbljeni zaradi zamud

Kristian Ravnič, član uprave podjetja Pomgrad, 
razlaga, da v leto 2020 vstopajo dobro zasedeni, saj so 
bili komercialno uspešni. »Skrbi pa nas pozen pričetek 
izvajanja že pridobljenih in podpisanih projektov. 
Čeprav do zamud pri izvajanju prihaja izključno na 
strani naročnikov, ti pričakujejo, da bomo te izgube 
nadoknadili s hitrejšim izvajanjem, kar pa je seveda 
povezano s stroški,« opozarja.

Cilj priti med pet največjih podjetij

V Stillesu so si med večjimi načrti za prihodnje leto 
zastavili cilj povečati obseg poslovnih prihodkov s 
posli v Nemčiji, Avstriji in drugih državah EU, pa tudi v 
Švici in Gruziji. »Naše glavno vodilo za prihodnjih pet 

let je uvrstitev med pet največjih podjetij na področju 
hotelskega notranjega opremljanja v srednjeevropski 
regiji,« pravi predsednik uprave Rok Barbič. Stilles 
investitorju po njegovih besedah nudi celovit proces 
podpore, kjer lahko po dogovoru pripravi konceptno 
zasnovo dizajna z vizualizacijami, generalne rešitve v 
smislu razporeditve posameznega prostora, pripravi 
popise (t. i. BOQ), oceno stroškov in izvedbo »value 
inženiring« s ciljem optimizacije stroškov ter grob 
terminski načrt. gg

Na področju nizkih 
gradenj je problem 
pomanjkanje zlatega 
pravila in drsnega 
investicijskega 
plana.
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