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Arriva v novomeškem mestnem prometu  

s 4 novimi avtobusi MAN Lion's City M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina Arriva Slovenija je ena izmed večjih prevozniških skupin v 

Sloveniji, ki opravlja storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in 

medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za 

različne institucije. Skupina zaposluje okrog 480 ljudi in razpolaga z več 

kot 290 vozili. Delujejo v skoraj vseh večjih mestih v Sloveniji (Ljubljana, 

Maribor, Koper, Novo mesto, Ptuj, Piran, Ilirska Bistrica, Slovenska 

Bistrica, Portorož) in jih medsebojno povezuje. Prav tako skupina opravlja 

prevoz potnikov na mednarodnih linijah, predvsem z Italijo in Avstrijo ter 

Hrvaško in Srbijo. 

 

MAN Lion's City M  

Odslej bodo za varno in udobno vožnjo v mestnem prometu Novo mesto 

dodatno skrbeli štirje novi mestni avtobusi MAN Lion's City M. Gre za 

posebej učinkovite midi avtobuse, ki sprejmejo do 83 potnikov in v 

svojem segmentu zagotavlja največjo okretnost ter preprosto 

manevriranje na ovinkastih cestah in ozkih ulicah.   
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Video predstavitev koncepta avtobusa  

 

O skupini Arriva  

Arriva je eden največjih ponudnikov storitev na področju potniškega 

prometa v Evropi. Z več kot 55.000 zaposlenimi v 15-ih državah, opravlja 

Arriva širok spekter storitev, ki vključuje lokalne avtobuse, medmestne 

prevoze, lokalne, regionalne in nacionalne železniške prevoze, tramvaje 

in hitre vlake, vodne avtobuse in prevozne storitve na letališčih. Prav tako 

izvaja prevoze na klic in neurgentne prevoze pacientov za pogodbene 

stranke. Arriva je del Deutsche Bahn AG, vodilnega ponudnika prevoznih 

in logističnih storitev. Kot divizija Deutsche Bahna je Arriva odgovorna za 

rast in razvoj na področju regionalnih potniških prevozov Deutsche Bahna 

izven Nemčije. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OpvDcPiFvug
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»V skupini Arriva si prizadevamo, da bomo za naše stranke, potnike 

in zaposlene delavce najboljša izbira tako v sedanjosti kot v 

prihodnosti. Našim potnikom tako dnevno zagotavljamo varno in 

udobno vožnjo ter si prizadevamo za odgovoren odnos do okolja s 

sodobnimi in okolju prijaznimi avtobusi,« je dejal Bo Karlsson, 

predsednik uprave skupine Arriva Slovenija.     
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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.blog.transport-efficiency.com/

