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Kromberk, avgust 2017
KOLEKTOR CPG
Z jasno vizijo in poslanstvom bodo skupaj z novim lastnikom Kolektor Kolingom d.o.o. nadgrajevali
dejavnost podjetja.
Cestno podjetje Nova Gorica (danes Kolektor CPG d.o.o.), ustanovljeno leta 1962, je svojo
osnovno dejavnost (izvajanje rednega vzdrževanja in gradnje v omrežju državnih in lokalnih cest
na severno Primorskem), do danes nadgradilo s poslovnimi dejavnostmi izvajanja vseh vrst
gradenj, ki jih s pomočjo podpore ekonomskega-pravnega področja združuje na tehničnem
področju in na področju marketinga. Leto 2016 je prineslo podjetju novega lastnika Kolektor
Koling d.o.o. in s tem nove izzive pri povečanju rasti poslovanja.
Prvi začetki načrtne obnove in gradnje cest na Primorskem segajo že v leto 1947, ko je bila ustanovljena
prva cestna baza na Primorskem s sedežem v Vipavi. S preoblikovanjem na republiški ravni (1957) sta
poslanstvo prevzeli okraj v Kopru in Novi Gorici. V okviru slednje je delovala tehnična sekcija v Ajdovščini,
ki se je leta 1962 pripojila novoustanovljenemu Cestnemu podjetju Nova Gorica. Svojo dejavnost je
izvajalo na območju tedanjih občin Nova Gorica, Tolmin, Idrija in Ajdovščina. Na območju Severne
Primorske, ki velja za najbolj razvejano cestno omrežje med slovenskimi regijami, je izvedlo številne
projekte gradenj, rekonstrukcij in sanacij – vse od lokalnih cest do državnih cest in avtocest. Od leta 2003
do 2011 je bilo vpeto v skupino Primorje.
Kolektor CPG d.o.o. je svoje delovanje v zadnjih petih letih razširilo na osrednji del Slovenije in v tujino.
Z enoto nizkih gradenj (gradbena operativa, asfalterska dejavnost – pomemben proces predstavlja
vgrajevanje asfaltnih zmesi, delo z reciklatorjem in s trimerjem, geotehnična dela, enoto Dolenjska –
NEK), enoto visokih gradenj (vključuje tudi proizvodnjo armirano betonskih montažnih konstrukcij),
enoto gradbenih materialov (dve asfaltni bazi, šest betonaren, separacije, kamnolomi), enoto
vzdrževanja cest (sedem cestnih baz: Bovec, Tolmin, Gorica, Ajdovščina, Idrija, Logatec), enoto
mehanizacija (najvišji nivo opremljenosti tovrstnih podjetij v Sloveniji), kontrolo kvalitete, pripravo dela
in projektivo ter geodetsko službo sledi nenehni modernizaciji tehnološke opremljenosti, izkušenj in
strokovnosti zaposlenih. Kolektor CPG ima skupaj s Kolektor Kolingom enotno politiko na področju
prodaje, nabave, operative in vodenja obeh družb.

Od leta 2012 je podjetje zaposlilo 300 delavcev različnih strok od zidarjev, tesarjev, asfalterjev, voznikov,
strojnikov do inženirjev. Trenutno ima 450 zaposlenih. Gradbeništvo je zahtevna dejavnost, ki terja
večletna vlaganja v usposobljen kader ter posledično zagotavljanje ugodne klime za zaposlene. Skrb za
družbeno in okoljsko odgovornost pa zagotavlja trajnostni razvoj podjetja, ki je nosilec v letošnjem letu
recertificiranih cerfitikatov ISO 9001 in ISO 14001.
Največji izziv predstavlja izboljšanje pogojev v gradbeništvu s povečanjem dodane vrednosti: stabilizacija
trga naročil, ureditev poslovnega okolja, socialnih razmer in ustvarjanje novih kompetentnih kadrov.

V letu 2017 ima Kolektor CPG d.o.o. gradbišča po vsej Sloveniji: izgradnja AC Draženci-Gruškovje I.
etapa, rekonstrukcija ceste in objektov na AC Unec – Postojna in rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda,
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obnova vipavske hitre ceste, rekonstrukcija glavne ceste Trebuša – Želin II. odsek, modernizacije ceste
Kambreško – Livek, gradnja viadukta Žaga – Kobarid, objekti na področju visokih gradenj, izvlečni tir
Koper, vodovodno omrežje v Postojni in Pivki, dela v Luki Koper, TKK Srpenica, GRC Postojna, Spar
Ljubljana, cesta Predel – Strmec, vzdrževalna dela v Nuklearni elektrarni Krško. Do leta 2022 je pridobilo
koncesijo za vzdrževanje državnih cest na Severnem Primorskem in delno na Ljubljanskem območju.
Koncesijo za vzdrževanje lokalnih cest pa ima do leta 2021 v Mestni občini Nova Gorica, do leta 20 19
pa v občini Šempeter-Vrtojba.
Z novim lastnikom Kolektor Kolingom d.o.o. želi Kolektor CPG d.o.o. nadgrajevati dejavnost podjetja in
ustvariti stabilnost v celovitosti ponudbe: prisotnost v vseh področjih gradbeništva od novogradenj (visoke
in nizke gradnje) in sanacij cest in železnic ter tudi specialnih tehnoloških projektov.
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