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11 košarkaških reprezentanc na EuroBasketu 2013 - 

med njimi tudi reprezentanco Slovenije  

s tako imenovanim »junakimobilom«  

 

Na EuroBasketu 2013, 38. Evropskem prvenstvu v košarki, je 11 

avtobusov MAN Lion's Coach prevažalo reprezentance Slovenije, 

Francije, Litve, Bosne in Hercegovine, Latvije, Poljske, Grčije, Švedske, 

Belgije, Češke in Gruzije.  

Med uradnimi prevozniki tekmovanja EuroBasket Slovenia 2013 je bilo 

tudi podjetje Izletnik Celje d.d., ki se uvršča med vodilna avtobusna 

podjetja v Sloveniji in bo naslednje leto praznovalo zavidljivih 85 let 

delovanja. V omenjenem podjetju so ponosno skrbeli za prevoz 

Slovenske reprezentance in skupaj z našimi košarkarji dihali celoten čas 

prvenstva.   

O njihovih izkušnjah smo se pogovarjali z Darkom Šafarič, direktorjem 

podjetja Izletnik Celje ter Janezom Belej, voznikom MAN-ovega avtobusa 

slovenske reprezentance. Svoje mnenje o avtobusu nam je zaupal tudi 

Matej Avanzo, direktor slovenske moške članske reprezentance. 

»Avtobus MAN Lion's Coach, s katerim se je na EuroBasketu 2013 

vozila slovenska moška članska košarkarska reprezentanca, je 

postal prava legenda že v času priprav. Junakimobil, kakor smo ga 

po nadimku naših košarkarjev poimenovali, je slovenski izbrani vrsti 

ponudil izjemno udobje med vožnjo na treninge ter tekme, med 

http://www.flickr.com/photos/98559100@N02/sets/72157636056740783/�
http://www.izletnik.si/


 
 

 

Obvestilo za medije 
MAN Truck & Bus Slovenija 

 

 
 

stran 2/3 

 

drugim z najsodobnejšo opremo, večjim prostorom za noge naših 

visokih fantov ter skoraj neslišnim motorjem in prijetno vožnjo. 

Skupaj s celostno podobo zunanjosti je tako avtobus postal pravo 

pravljično plovilo.« je dejal Matej Avanzo, direktor moške članske 

reprezentance. 

Ljubljana,  
01/10/2013 
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Slovenska reprezentanca z ličnim avtobusom MAN Lion's Coach »Junakimobil«  

 

Gospod Šafarič je izpostavil, da se z modernimi in okolju prijaznimi 

turističnimi avtobusi trudijo potnikom nudili vse, kar je za zanesljiv prevoz 

najpomembnejše varnost, udobnost, kvaliteto in prijazno osebje, ki je 

hkrati z nenehnim vlaganjem v zaposlene, poslanstvo njihovega 

delovanja. S prav posebnim veseljem in ponosom, pa so skrbeli za 

prevoz slovenske reprezentance.  

 

Skupaj z ekipo pa je celoten čas prvenstva 

dihal Janez Belej, voznik slovenske 

reprezentance. Zaupal nam je, da je bilo 

vzdušje na avtobusu izjemno, delo samo pa 

užitek. Kot največjo prednost avtobusa MAN 

Lion's Coach je izpostavil izjemno 

funkcionalen delovni prostor za voznika ter 

maksimalno udobje, ki ga avtobus nudi.  

Janez Belej, ponosni voznik slovenske reprezentance z avtobusom MAN Lion's 

Coach  

http://www.flickr.com/photos/98559100@N02/sets/72157636056740783/�
http://www.flickr.com/photos/98559100@N02/sets/72157636056740783/�
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MAN Lion's Coach –  
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avtobus za potovanja v velikem slogu  
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MAN Lion's Coach je vsekakor avtobus za potovanja v velikem slogu. 

Vrhunski občutek prostornosti in udobni ergonomsko oblikovni sedeži ter 

po želji potnika nastavljiva osvetlitev in ogrevanje zagotavljajo udobnost 

potovanja. Vozniki cenijo ergonomsko oblikovan in vrhunsko funkcionalen 

delovni prostor, lastnike pa prepriča njegova zanesljivost in gospodarnost 

ter majhna potreba po vzdrževanju. Poleg tega nudi Lion's Coach varnost 

v vsaki situaciji – ESP/ABS in ASR spadajo med serijsko opremo. MAN 

Lion's Coach tako še vedno upraviči svoj "levji" samozavestni nastop.  

 

Foto galerija  

Brošura MAN Lion's Coach  

Virtualni ogled avtobusa 

Video  

 

 

 

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/72157636056740783/�
http://www.flickr.com/photos/98559100@N02/sets/72157636056740783/
http://www.mantruckandbus.com/man/media/migrated/doc/mn_group_2/Lions_Coach__en_.pdf
http://www.neoplan-group.com/panorama/lions-coach/panorama_1/screen/en/
http://www.youtube.com/watch?v=JTmoy0ObrbY
http://www.blog.transport-efficiency.com/

