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Pomursko podjetje SGP Pomgrad – Gradnje d.o.o.,  

ki uspešno »kljubuje« negotovim gospodarskim razmeram, 

povečuje vozni park z 8 novimi tovornimi vozili MAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspešno Pomursko podjetje SGP Pomgrad je svoj vozni park, ki 

premore 54 tovornih vozil, povečal za 8 novih tovornih vozil znamke 

MAN. MAN-ovi kamioni bodo skrbeli za izredne prevoze tovora ter 

potrebe zimske službe.  

 

Kamion MAN TGX 26.540 6x4 BLS EURO 5 s kabino XLX je namenjen 

predvsem izrednim prevozom do 90 t in ima avtomatizirani 12-stopenjski ZF 

menjalni MAN TipMatic z intarderjem. Trije kamioni MAN TGS 26.440 6x4 BB 

EURO 5 EEV s standardno M kabino, avtomatiziranim 12-stopenjskim ZF 

menjalnikom MAN TipMatic ter Schwartzmüller-jevo kiper nadgradnjo bodo 

skrbeli za potrebe zimske službe v Pomurju. Prav tako bodo za potrebe zimske 

službe skrbeli štirje kamioni MAN TGM 18.290 4x4 BB EURO 5 EEV, ki so 

opremljeni s standardno C kabino, avtomatiziranim 12-stopenjskim ZF 

menjalnikom MAN TipMatic ter  Schwartzmüller-jevo kiper nadgradnjo. 
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Iztok Žalig, vodja delovne enote Mehanizacija podjetja SGP Pomgrad – 

Gradnje d.o.o. je povedal, da so se za MAN-ova tovorna vozila odločili 

zaradi njihove zanesljivosti, ugodne porabe goriva in seveda preverjene 

kvalitete. »Pri sami odločitvi je pomembno vlogo odigrala tudi možnost 

izbire komunalne nadgradnje tovornega vozila za izvedbo zimske službe 

direktno pri proizvajalcu vozila ter lahka šasija, katera v kompletu z 

nadgradnjo, predležno ploščo in vsemi tekočinami tehta nekaj manj kot 

12 ton, kar je vsekakor dodana vrednost za končnega uporabnika.« še 

dodaja Žalig.  

 

 

O Skupini SGP Pomgrad  

Skupina SGP Pomgrad je skupina lastniško povezanih podjetij, katerih 

obvladujoča družba je SGP Pomgrad d. d. 

Vse družbe v Skupini SGP Pomgrad so specializirane za izvajanje 

posameznih del iz širokega spektra gradbenih dejavnosti. Tako lahko na 

trgu ponudijo celovite storitve s področja gradbeništva, kar omogoča 

sinergijske povezave med podjetji v skupini, prilagodljivost zahtevam trga 

in posameznim investitorjem, hkrati pa v njihovo skupino sodita družbi, ki 

opravljata storitve vzdrževanja cest in vodotokov.  

http://www.flickr.com/photos/98559100@N02/11311257163/
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V skupini SGP Pomgrad zaposlujejo 700 sodelavcev, od tega kar nekaj 

najbolj usposobljenih in izkušenih inženirjev na našem trgu.  

S siroko in kakovostno paleto storitev v SGP Pomgrad sledijo svoji viziji – 

postati eno izmed vodilnih podjetij v regijah JV Evrope na podrocjih 

izgradnje ekoloskih projektov, komunalne infrastrukture ter izgradnje 

objektov energetske oskrbe iz obnovljivih virov.  

Uspeh podjetja se kaže tudi v številnih reprezentativnih referencah 

uspešno dokončanih objektov po Sloveniji in izven njenih meja. Med 

drugim je podjetje leta 2011 pridobilo projekt Regionalni center za 

ravnanje z odpadki Pomurje v skupni vrednosti 17,6 mio EUR. S tem je 

skupina SGP Pomgrad še enkrat več potrdila svojo specializacijo v 

ekološke gradnje in sanacije. Ter v letu 2012 gradnja Fakultete za kemijo 

in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakultete za računalništvo in 

informatiko (FRI), ki je trenutno tudi eden izmed najzahtevnejših projektov 

v Sloveniji. Tudi v evropskem merilu gre za edinstven projekt na področju 

raziskovanja in izobraževanja, saj bo to ena največjih tovrstnih naložb v 

tem delu Evrope. Pridobitev poslov za pomursko gradbeno podjetje pa je 

velikega pomena tudi za celotno pomursko gospodarstvo, zaposlene in 

številne podizvajalce. 

 

Fotogalerija 
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Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,8 milijard EUR 

dobička (2012). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje 

okrog 54.300 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   

http://www.flickr.com/photos/98559100@N02/sets/
http://www.blog.transport-efficiency.com/

