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MAN Truck & Bus Slovenija nagrajuje voznike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od leve proti desni: voznik Simon Gutsmandl, Maček transport, direktorica Sylvia 

Kahlhofer, MAN Truck & Bus Slovenija, voznik Andrej Drevenšek, Maček transport 

 

V četrtek, 5. decembra 2013 so v podjetju MAN Truck & Bus Slovenija 

voznikoma iz podjetja Maček transport podelili priznanje za zavidljive 

kilometre, ki sta jih prevozila v dobrih desetih letih.  

Ob tej priložnosti je Sylvia Kahlhofer, direktorica podjetja MAN Truck & 

Bus Slovenija voznikoma predala častno priznanje ter jima zaželela še 

obilo varnih kilometrov.  

 

Simon Gutsmandl z 1,5 mio prevoženimi kilometri   

Simon je z vožnjo pričel pri ranih 20 letih. Za 

poklic ga je navdušil oče, ki je bil tudi sam poklicni 

voznik. Za sabo ima več kot 1.500.000 prevoženih 

kilometrov, večino po Evropi. V svoji karieri je 

obiskal 22 držav. Trenutno vozi na lokaciji 

Slovenija – Nemčija z MAN TGX 18.480 Euro 6 

Efficient Line. Vozil je tudi vlačilca MAN TGX 
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18.680, na kar je še posebej ponosen. Vozila MAN ga prepričajo z 

udobno vožnjo, vozniku prijazno kabino ter posteljo. »MAN je zanesljivo 

vozilo na katerega se lahko zanesem. Nikoli me še ni pustil na cedilu«, še 

dodaja Simon.     

 

Andrej Drevenšek z več kot 3 mio prevoženimi kilometri  

Andrej je poklicni voznik že več kot 10 let. Z 

vožnjo je pričel pri 22 letih. Za sabo ima 3 mio 

prevoženih kilometrov - večino po Evropi. 

»Poklic vsekakor zahteva veliko mero 

odgovornosti in odrekanja«, pojasnjuje Andrej. 

Trenutno vozi na lokaciji Slovenija - Švica z 

MAN TGX 18.480 BLS Euro 5 EEV. Spominja 

se svoje prve samostojne vožnje na 

Nizozemsko. V spominu mu je ostala predvsem 

napetost, ki jo je ob tem občutil. Pot je potekala 

brez navigacije in vseh sodobnih pripomočkov, 

ki danes voznikom lajšajo delo. Dodaja še, da se 

je od takrat spremenila tudi kultura vožnje, ki je 

danes mnogo bolj agresivna in nevarna. MAN 

ga prepriča s svojo dovršeno tehnologijo, 

udobnostjo vožnje ter s funkcionalno kabino. Prav tako je zadovoljen s 

porabo. Najraje pa ima MAN-ovo napredno tehnologijo, predvsem MAN 

BrakeMatic, ki mu dnevno lajša vožnjo.  Andrej je tudi rekreativni športnik. 

Pavze, ki jih dela redno izkoristi za različne rekreacije od teka, rolkanja do 

kolesarjenja. Odzivi kolegov so raznoliki, še dodaja (smeh).  
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Boštjan Maček, direktor podjetja Maček transport 

»Z vozili MAN sem zadovoljen kar kaže tudi vozni park, ki je v celoti 

sestavljen iz tovornih vozil MAN. Prepričajo 

me predvsem s svojo zanesljivostjo in 

preverjeno kvaliteto. Konkurenčna pa je tudi 

poraba. V našem poslu je točnost nujna. Da 

jo lahko zagotovimo potrebujemo vozila na 

katera se lahko zanesemo. In tukaj me MAN 

še ni razočaral zato mu ostajam zvest.« je 

dejal Boštjan Maček, direktor podjetja 

Boštjan Maček s.p.  

 

O transportnem podjetju Boštjan Maček s.p.  

• Podjetje iz Šentjurja uspešno obratuje od leta 1985.  

• Trenutni direktor podjetja Boštjan Maček je z MAN TGX 18.403 štiri 

leta tudi sam preživel »na cesti« in tako v celoti spoznal posel 

prevozništva.   

• Podjetje v 95% posluje s tujino, od tega 50-60% poslov opravi s 

Švico. 

• Podjetje ima 47 zaposlenih. Zaposluje tudi žensko voznico ter voznika 

invalida.  

• Vozni park podjetja premore 40 tovornih vozil - prav vsa znamke 

MAN.   

• S tovornim vozilom MAN 18.463 FE2000 so naredili 1.700.000 km in 

to brez težav.  

• Bili so prvo Slovensko podjetje z vlačilcem MAN TG 18.680.      
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Od leve proti desni: voznik Andrej Drevenšek, lastnik in  direktor podjetja Boštjan 
Maček, voznik Simon Gutsmandl 
 
 
 
Fotogalerija 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

www.blog.transport-efficiency.com  

 

 

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/72157638619640924/
http://www.blog.transport-efficiency.com/

