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Koncesionar in Mestna občina Novo mesto pričneta s postopkom obnove voznega
parka v mestnem potniškem prometu Novo mesto v sestavi vozil po Varianti št. 4 z
amortizacijsko dobo deset (10) let in s predvideno dobavo vozil do 31.12.2013.
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- Predstavitveno gradivo.

Številka:
Datum:

3713-1/2013/__ (2004)
16.4.2013

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBNOVA VOZNEGA PARKA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET NOVO
MESTO

1. UVOD
V nadaljevanju je predstavljeno gradivo glede obnove voznega parka v mestnem
potniškem prometu v Novem mestu z dopolnitvijo variantnih predlogov za sestavo voznega
parka in kalkulacijo koncesije.
Mestni potniški promet Novo mesto obratuje na petih vzpostavljenih avtobusnih linijah z
voznim parkom, ki ga sestavlja osem vozil in sicer tri vozila MAN / Göppel in pet vozil
Mercedes Sprinter. Vozila MAN imajo večje kapacitete za prevoz potnikov, vozila Mercedes
Sprinter pa so dejansko kombiji z nadgradnjo osnovne platforme vozila in omogočajo manjše
prevozne kapacitete obenem pa tudi do 50% nižjo porabo goriva, boljšo dostopnost in
prilagodljivost v mestnem prostoru. Vozila MAN so v zaključni fazi obratovalnega ciklusa, ki
se za tovrstne avtobuse predvideva največ do 12 let, medtem, ko so vozila Sprinter stara 6
let, njihova življenjska doba pa je krajša kot pri standardnih avtobusih vendar se predvideva
obratovanje še v letu 2013. Vsem vozilom se je amortizacijska doba že iztekla (vozila MAN s
1.7.2010 in Sprinter s 1.7.2011). Ta so dotrajana, zastarela, okoljsko nesprejemljiva glede na
današnje standarde, ter povzročajo nenehne težave, kot so veliko število okvar in s tem
povezanih izpadov obratovanja vozil, visoki stroški vzdrževanja, vse večja je tudi poraba
goriva in maziv ter nezadovoljstvo potnikov s ponudbo in standardom vozil v katerih se
vsakodnevno prevažajo. Na problem staranja voznega parka in s tem povezanimi težavami
in stroški je bilo že večkrat opozorjeno in pojasnjeno, da drugih rešitev, kot je obnova
voznega parka, v danem primeru ni. Z obstoječim voznim parkom bo nemogoče izvajati
dejavnost koncesije – avtobusne prevoze na varen, racionalen in kvaliteten način vse do
izteka veljavnosti koncesijske pogodbe, to je do 31.06.2016, zato bo zamenjava voznega
parka mestnega prometa pomenila dvig standarda, znaten preskok v kakovosti prevozne
storitve ter zmanjševanje vpliva na okolje ki se kaže predvsem v povečevanju varčnosti pri
porabi goriva in zmanjševanjem emisij v okolje.
Različni predlogi postopne obnove voznega parka so že bili podani v obravnavo a
dokončne odločitve še ni bilo sprejete. V ta namen smo v sodelovanju s koncesionarjem
iskali rešitev, ki bi bila za Mestno občino Novo mesto kar najbolj sprejemljiva iz več vidikov.

S predlagano rešitvijo, na kateri bo temeljil tudi plan koncesije, se predvideva učinkovito
in obnovo voznega parka prilagoditev tega potrebam uporabnikov, kjer se vse pogosteje
srečujemo s pomanjkanjem prevoznih kapacitet v koničnih časih na več linijah, kot tudi z vse
pogostejšimi izpadi obratovanja vozil zaradi okvar.
Koncesijska pogodba v poglavju »Pogoji poslovanja« v 11. alineji 9. člena določa, da je
dogovorjena amortizacijska doba za vozila 10 let, po preteku te dobe mora koncesionar v
soglasju s koncedentom zagotoviti nabavo novih vozil oz. ustrezno zmanjšati stroške
poslovanja. Stroški poslovanja iz naslova amortizacije voznega parka so bili po izteku
amortizacijske dobe vozil izvzeti iz poslovanja, vendar se na drugi strani povečuje obseg
sredstev za potrebe vzdrževanja voznega parka. Obseg popravil se povečuje, s tem tudi
število izpadov vozil na delu. Nadomestna vozila v tovrstnih primerih zagotavlja koncedent,
vendar so izpadi vse pogostejši in dolgotrajni. Vozila Mercedes Sprinter so bila v letu 2012
ličarsko obnovljena zaradi nujnosti ukrepa pred registracijo vozil in zahtev pristojnih organov,
medtem, ko vozil MAN/ Göppel, zaradi previsokih stroškov nismo obnavljali, saj je bilo po
pregledu vozil ugotovljeno, da to ni več upravičeno tako iz ekonomskega, kot tudi prometno
tehničnega vidika.
2. PREDLOG OBNOVE VOZNEGA PARKA
V prvem predlogu obnove voznega parka v MPP Novo mesto so bila zajeta vozila
proizvajalcev Mercedes in MAN, v drugem predlogu je bil podan predlog kombinacije vozil
Otokar/MAN, MAN in Mercedes. Koncesionar je v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto,
pristojno službo za promet, pripravil nov predlog načrta zamenjave voznega parka za
izvajanje mestnega potniškega prometa v MO Novo mesto. Predlog zdaj zajema obnovo
voznega parka ob koncu leta 2013 oziroma takoj v začetku leta 2014 s predvideno
zamenjavo celotnega voznega parka. Predlog upošteva možnost podaljšanja koncesijske
pogodbe in na ta način je kalkulacija za Mestno občino Novo mesto v funkciji mesečne in
letne obremenitve proračuna bolj ugodna oz. sprejemljiva.
Osnovno izhodišče pri pripravi predloga z možnostjo podaljšanja trajanja koncesijske
pogodbe po izteku v letu 2016, je bilo zmanjšanje obsega stroškov koncesije na mesečni in
letni ravni, obenem pa izvesti celovito obnovo voznega parka z vozili, ki bodo izpolnjevala
potrebe in zahteve v mestnem potniškem prometu. V ta namen je bila izvedena tudi
preveritev možnosti podaljšanja koncesijske pogodbe glede na veljavno zakonodajo.
2.1.

KARAKTERISTIKE in PREIZKUS VOZIL

Poglavitni temelji za izbiro vozil v mestnem potniškem prometu je izpolnjevanje karakteristik,
ki jih mora imeti vozilo za zagotavljanje potreb potnikov v mestnem potniškem prometu ter
izpolnjevanje ekoloških normativov, vezanih na emisije škodljivih snovi v okolje.
Tehnološke značilnosti javnega mestnega potniškega prometa se nanašajo na posebnosti
mestnih potniških tokov, glede na značilnosti vstopa in izstopa potnikov na linijah mestnega
potniškega prometa, dolžino potovanja, menjavo potnikov na liniji, prevozne zahteve,
neenakomernost pretoka potnikov na linijah idr.. Možnosti izboljševanja tehnologije prevoza
potnikov obstajajo predvsem na področju izboljšanja prevoznih kapacitet, prevoznih
sposobnosti linije, števila vozil, optimizacije voznih redov, tarifnih sistemov, vozil in podobno.
Različni proizvajalci ponujajo vrsto modernih avtobusov za uporabo v mestnem potniškem
prometu z EURO 5 in EURO 5 EEV motorji, ki predstavljajo »čiste« motorje in so ekološko
sprejemljivi. Za uporabo v mestnem prometu so predvsem pomembne določene
karakteristike vozil, ki so specifika mestnega potniškega prometa in sicer:
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Nizkopodni avtobusi z ravnim notranjim podom za olajšanje vstopa in gibanja v vozilu
za vse kategorije uporabnikov (poudarek na hendikepiranih osebah, starejših
občanih, otrocih, mamice z vozički idr.),
Proti drsna talna obloga,
Rampa za vstop z vozički,
Prostor za privez invalidskega vozička v vozilu; preklopni sedeži v območju stojišč,
Avtomatski menjalnik, zadnji pogon (pusher sistem), retarder,
Ekološko napredni pogonski agregati standarda EURO 5,
Klimatiziran / ogrevan potniški prostor,
Široka vstopno/izstopna vrata,
Avdio oprema, STOP stikala,
Oprijemni drogovi (pokončni, vzdolžni),
Osvetlitev potniškega prostora,
Oblazinjeni sedeži,
Predpriprava instalacije za montažo IT sistema in LCD zaslonov,
Drugo.
Potrebe v mestnem potniškem prometu Novo mesto narekujejo kombinirano sestavo
voznega parka in s tem nabavo mestnih avtobusov, t.i. MIDI busov, dolžine do 10,5 m.
Tovrstni avtobusi ponujajo kapacitete od 20 do 35 sedišč in prav toliko stojišč v vozilu,
odvisno od konfiguracije sedišč in vhodov / izhodov ter platform za postavitev invalidskega
vozička in vozil dolžine do 8,5 m v t.i. kategoriji Mini city bus, ki bazira na platformi
poltovornjakov. Zaradi specifičnih zahtev mesta pa moramo zagotavljati tudi obratovanje
najmanj enega vozila v razredu predelanih kombijev zaradi prečkanja Kandijskega mostu za
kar so najbolj primerna vozila Mercedes Sprinter City 35, ki s svojo okretnostjo in nizko
skupno maso omogočajo idealno prevoznost in dostopnost v območjih, kjer veljajo določene
omejitve glede dostopa vozil. Ob upoštevanju tehnoloških zahtev in izboljšanja kapacitete
prevoza potnikov v mestnem prometu je za nabavo vozil, ponudbe pridobil koncesionar. Ožji
izbor je bil glede na osnovna merila opravljen že pri pridobivanju ponudb, kjer so nekateri
ponudniki izpuščeni (Scania, Volvo, Neoplan, Irizar idr.) zaradi dejstva, da gre za vozila
najvišjega cenovnega razreda. V končni izbor so zajeta vozila, ki so bila po pregledu ponudb
na trgu in upoštevanju kriterijev za izbor ustreznih vozil uvrščena na seznam kot bolj ali manj
primerna za mestni potniški promet v Novem mestu. Nekatera vozila v spodnji tabeli niso v
celoti nizkopodna, kar je sicer negativni dejavnik pri izbiri vozila.
Poleg vozil Mercedes, MAN, Hydra city, Iveco smo iskali tudi druge rešitve za nabavo vozil in
sicer smo v mesecu oktobru 2012 preizkusili vozilo Otokar. Gre za izvedbo vozila MAN, ki ga
proizvajajo v Turčiji. Vozilo izpolnjuje potrebe in zahteve za obratovanje v mestnem
potniškem prometu v Novem mestu, tako iz vidika zagotavljanja ustreznih kapacitet,
opremljenosti in pogonskih strojev. Vgrajeni pogonski stroji so MAN-ovi, izdelani v izvirni
proizvodnji MAN in vgrajeni v vozila Otokar. Preizkusni model v Novem mestu je bil Otokar
Vectio C, ki predstavlja mestni MIDI avtobus dolžine 9,2 m in je opremljen s 6 valjnim MAN
motorjem, retarderjem, sistemom ABS (diskaste zavore), ASR, zračnim in hidravličnim
vzmetenjem ter hidravličnim volanom.
Vozilo je nizkopodno in ustrezno opremljeno s pripomočki za invalide (rampa za vstop, mesto
na podestu s pasovi za pripenjanje invalidskega vozička). Vozila so opremljeno z zmogljivo
klimatsko napravo, avtomatskim menjalnikom VOITH DIWA in retarderjem za pretvorbo
energije inercije motorja, ekološki standard motorjev je najmanj EURO 5 ali EURO 6, odvisno
od izbire vrste motorja. Avtomatski menjalnik deluje zelo gladko, kar je še posebej
pomembno zaradi dejstva, da se v mestnem prometu precej potnikov vozi tudi na stojiščih v
vozilu. Glavna težava pri teh vozilih je nevzpostavljena mreža poprodajnega servisa in
verjetno podaljšani roki za dobavo rezervnih delov, zaradi česar lahko prihaja do daljših
izpadov obratovanja vozil v remontu.
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Po izvedbi preizkusov različnih vozil (MAN Lions city, Mercedes Sprinter, Mercedes Citaro,
Mercedes Sprinter city 35/65, Solaris interurbino, Irisbus Iveco Citelis, Otokar, Kucenič City
bus - Hydra city) smo opravili tudi preveritev vozil Iveco Rapido, katerih nadgradnjo in
predelavo izvaja slovensko podjetje AS Domžale. Vozila so uporabi v mestnem potniškem
prometu prilagojena vendar ne v celoti, saj ne omogočajo nizkopodnega vstopnega podesta
na obeh vhodih/izhodih. Prednji vhod je urejen preko stopnice, zadnji, nizkopodni vhod, pa
omogoča tudi dostop za invalidne osebe preko navozne rampe. Na nizkopodnem podestu so
urejena stojišča, prostor za invalidski voziček s pasovi za pripenjanje. Takšna vozila v
mestnem potniškem prometu obratujejo v MO Velenje. Tam smo na mestni občini preverili
tudi njihove izkušnje in zadovoljstvo z vozili. Po pridobljenih informacijah so z vozili
zadovoljni in obratujejo brez težav.
Izveden je bil tudi preizkus vozil Feniks bus FBI 83ME. Gre namreč za najcenejšo opcijo za
nakup vozil, ki tako kot vozila AS Domžale zgolj delno izpolnjujejo vse zahteve za vozila
primerna za uporabo v mestnem potniškem prometu, vendar bi kljub temu zadovoljila večino
potreb po prevozih. Zasnova podvozja oz. osnovne platforme ni v celoti nizkopodna, ampak
omogoča nizkopodni vhod za hendikepirane osebe skozi zadnja vrata preko navozne rampe,
ki je izvedena s ročnim upravljanjem, sprednji vhod pa je izveden preko para stopničk, pri
čemer so vgrajena ustrezna oprijemala za lažje vstopanje. Potrebno se je zavedati da vstop
preko stopnice predstavlja težavo za starejše ljudi, ljudi s telesnimi okvarami, manjše otroke
in matere z dojenčki, če ne vstopajo preko navozne rampe z vozički. Vozilo se je izkazalo kot
cenovno zelo ugodno, če upoštevamo zgolj nabavno ceno. Tudi iz tehničnega vidika je delno
ustrezalo merilom za izbiro vozil. Pogonski sklop predstavlja motor Iveco Daily s 4 valji in
prostornino 3.0 litra in 146kW/170KS moči. Motor je EURO 5 z EEV, polavtomatskim
menjalnikom in retarderjem. Vgrajena oprema omogoča osnovne funkcije mestnega
avtobusa. Kapaciteta je 22 sedišč in 22 stojišč kar je za vozilo dolžine 8,07 m, ki mu osnovno
platformo nudi platforma poltovornjaka Iveco Daily, zelo dober izkoristek. Nadgradnjo v
proizvodnji izvaja Srbsko podjetje Feniks Bus, končne detajle pa slovenski ponudnik vozil,
podjetje Dualis. Pri preizkusu je bila ena glavnih težav, opažena precej pomanjkljiva končna
izdelava določenih naknadno vgrajenih sklopov in manjše pomanjkljivosti, ki lahko v času
eksploatacije vozil predstavljajo več težav. Obenem pomisleke poraja tudi dejstvo, da v
Sloveniji ni vzpostavljene poprodajne servisne mreže.
2.2.

AVTOBUSI

Fotografije vozil, ki so upoštevana kot primerna vozila za mestni potniški promet v Novem
mestu.
Mercedes Citaro:
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Man Lions City:

Iveco Citelis:
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Solaris:

Hydra City:
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Otokar Vectio C:

Mercedes Sprinter city 35

Mercedes Sprinter City 65:
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Feniks bus:

Glede na preizkušen nabor vozil in potrebe v mestnem potniškem prometu v Novem mestu
je bil podan predlog za izvedbo obnove voznega parka po eni od predstavljenih variant:
VARIANTA 1:
2013 – dobava štirih novih vozil MAN Lions City – L=10,5 m
2014 – dobava enega vozila MAN Lions City, L=10,5m, dveh vozil Mercedes Sprinter City
35; L=6,945 m in enega vozila Mercedes Sprinter City 65; L=7,7 m
Vrednost investicije: 1.379.600,00 EUR
VARIANTA 2:
2013 – dobava štirih novih vozil MAN Lions City – L=10,5 m
2014 - dobava enega vozila MAN Lions City, L=10,5m in treh vozil Feniks; L=8,27m
Vrednost investicije: 1.258.500,00 EUR
VARIANTA 3:
2013 – dobava štirih vozil Otokar; L=9,2 m
2014 – dobava enega vozila Otokar; L=9,2 m in treh vozil Feniks; L=8,27m
Vrednost investicije: 1.086.000,00 EUR
VARIANTA 4:
2013 – dobava štirih vozil MAN Lions city; L=10,5 m
2013 – dobava dveh vozil Iveco – AS Domžale; L=8 m in dveh vozil Mercedes Sprinter City
35; L=6,945 m
Vrednost investicije: 1.261.238,00 EUR
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VARIANTA 5:
2013 – dobava petih vozil Otokar; L=9,2 m
2014 – dobava treh vozil Mercedes Sprinter City 35; L=6,945 m
Vrednost investicije: 1.172.100,00 EUR
Ocenjujemo, da je iz vidika zagotavljanja poprodajnega servisa in dosedanjih izkušenj,
najbolj zanesljiva izbira vozil Man in Mercedes ali Iveco Rapido AS Domžale, ni pa
najcenejša. Najcenejša izbira bi bila kombinacija vozil Otokar in Feniks bus. Največja skrb
glede omenjenih vozil je zagotavljanje poprodajnega servisa v Sloveniji in bi v primeru okvar
in čakanja na rezervne dele lahko prihajalo do dolgotrajnejših izpadov obratovanja vozil na
linijah. Ne glede na vse možne kombinacije vozil v voznem parku pa je potrebno opozoriti na
dejstvo, da je zaradi dostopa na območje ožjega mestnega središča preko Kandijskega
mostu, potrebno uporabljati vozilo Mercedes Sprinter city 35 oz. sorodno vozilo, zaradi
omejitve skupne mase vozil.
Z nabavo novih vozil se bodo spremenili tudi stroški izvajanje Izbirne gospodarske javne
službe mestnega prometa v MO Novo mesto. Okvirna kalkulacija - plan stroškov izvajanja je
predstavljena v nadaljevanju.
Vse kalkulacije, razen stroška amortizacije, temeljijo na trenutno veljavnih cenah v
koncesijskem razmerju MONm in Veolia. Predvidena je tudi vzpostavitev nove opreme za
prodajo vozovnic – uvedba brez kontaktnih terminskih vozovnic. Tako bo omogočen dostop
do celovitih podatkov o potovalnih navadah potnikov, kot tudi do podatkov o številu
evidentiranih vozovnic na vozilih, kar pa je tudi zelo pomembno, se z uvedbo novega sistema
omogoča tudi GPS sledenje vozil na delu v realnem času. Navedeni sistem se lahko
dopolnjuje tudi s postavitvijo kartomatov na izbranih lokacijah.
Po obravnavi gradiva na kolegiju OU MONm dne 26.2.2013 je bil sprejet sklep o izbiri
variante 4 za katero je v nadaljevanju poleg 8 letne amortizacijske dobe pripravljena še
kalkulacija za 10 letno amortizacijsko obdobje. S podaljšanjem amortizacijskega obdobje se
doseže dodatna razbremenitev mesečnih in letnih obveznosti za Mestno občino Novo mesto.
2.3.

ČASOVNI OKVIR DOBAVE VOZIL

S 1.1.2014 je predvidena uvedba okoljskega standarda EURO 6 za motorje tovornih vozil in
avtobusov, kar bo v največji meri lahko vplivalo na stroške obnove voznega parka. Pri
razvoju teh motorjev so se pri proizvajalcu MAN oprli na že znano tehnologijo za povratno
kroženje izpušnih plinov z souporabo sistema SCRT, ki združuje filter za trde delce in
selektivno katalitično redukcijo SCR. Več tehnologij za dosego okoljskega standarda EURO
6 je MAN uporabljal že doslej (SCR od leta 2005, filter trdih delcev pa od leta 2002).
Spremembe pri dvigu standarda iz EURO 5 na EURO 6 se nanašajo predvsem na izboljšave
pri vbrizgu goriva in zgorevanju. Tako se zmanjša vsebnost trdih delcev v izpuhu motorja. Za
avtobuse to pomeni do največ 5 % zmanjšanja porabe goriva, po drugi strani pa bo cena za
vozila z okoljskim standardom pogonskih agregatov EURO 6, ki bodo na voljo v začetku
prihodnjega leta, nekoliko višja (predvidoma od 10.000,00 do 15.000,00 EUR po vozilu).
V MPP Novo mesto je predvidena obnova voznega parka z osmimi (8) vozili, kar pomeni, da
se lahko pri dobavi vozil po 1.1.2014 cena celotnega voznega parka poveča za 80.000,00 do
120.000,00 EUR. Izhajajoč iz navedenih dejstev je predlagani rok dobave vozil 31.12.2013,
kar za MONm pomeni »prihranek« za navedeno razliko, vendar je potrebno za realizacijo
tega izvesti naročilo vozil v najkrajšem možnem času zaradi dobavnih rokov za tovrstna
vozila, ki lahko znašajo do 9 mesecev.
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3. POVZETEK
Mestna občina Novo mesto mora ob trenutnem stanju voznega parka v mestnem potniškem
prometu in ob upoštevanju potreb, ki se javljajo v sistemu prevozov, sprejeti odločitev o
obnovi voznega parka. Glede na določen obseg in vrsto vozil, ki se naj uvrstijo v obnovo v
posameznih fazah obnove, je zaradi dobavnih rokov, odločitev potrebno sprejeti kar
najhitreje, s čemer bo lahko zagotovljena za Mestno občino Novo mesto bolj ugodna dobava
vozil, za uporabnike pa bo obnova voznega parka pomenila znaten preskok v kvaliteti
prevoznih storitev, ki jih nudi sistem javnega mestnega potniškega prometa v Novem mestu.
Kot že navedeno v gradivu, se poleg voznega parka prenavlja tudi informacijski sistem za
sledenje potniških tokov in vozil na delu z uvedbo brezkontaktnih vozovnic in GPS sledenja
in pozicioniranja vozil v prostoru v času eksploatacije. Nenazadnje pa zamenjava vozil
prinaša tudi zmanjšanje emisij nevarnih snovi v okolje. Vsa vozila so opremljena z motorji, ki
izpolnjujejo zahteve EURO 5 EEV standarda in imajo vgrajene filtre trdih delcev.
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