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Sporočilo za javnost

Električni avtobus Nomago povezal Novo Gorico in italijansko Gorico
Nova Gorica, 15. november 2018 – V teh dneh po cestah Nove Gorice testno vozi električni
avtobus Nomago, na mednarodni liniji Nova Gorica-Gorica (I) bo vozil še do 20. novembra.
Gre za pilotni projekt vpeljave električnih avtobusov v javni potniški promet, občini Nova
Gorica in Šempeter-Vrtojba pa sta med prvimi v Sloveniji, ki se odločata za vstop v
električno prihodnost. Električni avtobus, ki ima na strehi tudi sončne celice, je delo
avstrijske skupine K-Bus, ki avtobuse proizvaja v svoji tovarni v Murski Soboti.
»Javni potniški promet je izredno pomemben dejavnik pri razvoju celotne goriške regije, kjer živi,
dela in se šola več kot 120.000 ljudi, regija pa postaja vedno bolj zanimiva tudi za turiste. V
Nomagu si že ves čas prizadevamo za čim bolj učinkovit in tudi okolju ter ljudem prijazen javni
potniški promet. Prepričan sem, da v Sloveniji kmalu ne bomo več govorili o testnih, temveč o
rednih linijah z električnimi avtobusi, predvsem v mestnem prometu. Ta je zaradi kratkih razdalj
in lažje vzpostavitve infrastrukture za polnjenje še posebej primeren za tak vir energije, poleg tega
pa so ravno mesta najbolj onesnažena zaradi izpustov iz prometa,« je po testni vožnji povedal
glavni izvršni direktor Nomaga mag. Sandi Brataševec. Kot je še dodal, je goriška regija za
Nomago strateškega pomena, sedež enega od treh regijskih centrov skupine je namreč prav v
Novi Gorici.
Mednarodna linija Nova Gorica-Gorica (I) je bila sicer vzpostavljena novembra 2002, podjetje
Nomago jo izvaja skupaj z italijanskim podjetjem APT Gorizia, letno pa Nomago na tej liniji
prepelje 60.000 potnikov. Današnje testne vožnje z električnim avtobusom so se poleg glavnega
izvršnega direktorja podjetja Nomago mag. Sandija Brataševca udeležili še direktor APT Gorizia
ing. Roberto Bassanese, župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon, župan Občine
Gorica Rodolfo Ziberna ter župan Občine Šempeter-Vrtojba mag. Milan Turk.
Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon je ob tem poudaril, da si bodo »v MO Nova
Gorica prizadevali, da bi v 5 letih bili vsi avtobusi v mestnem prometu MO Nova Gorica električni,
saj je v javnem potniškem prometu skrb za okolje še posebej primerna. V celostni prometni
strategiji ima mestni promet veliko vlogo, želimo pa si jo še povečati z večjo frekvenco linij, ki
bodo še bolj prilagojene potrebam občank in občanov MO Nove Gorice ter Občine ŠempeterVrtojba.«
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Enako meni tudi mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba, saj po njegovih besedah
občini MO Nova Gorica ter Šempeter-Vrtojba, ki si delita mestni potniški promet, druži skrb za
okolje in torej tudi podobni cilji – narediti javni potniški promet čim bolj prijazen, tako za okolje kot
za uporabnike.
Župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna je ob današnjem dogodku poudaril predvsem pomen
alternativnih virov energije v prometu pri ohranjanju okolja za bodoče rodove, direktor APT
Gorizia Roberto Bassanese pa je povedal, da že imajo dobre izkušnje z električnimi avtobusi,
saj se zavedajo, da je treba investirati v okolju prijazne vire energije z mislijo na prihodnost planeta
ter o tem osveščati tako udeležence v prometu kot tudi odločevalce.
Prvi vtisi in izkušnje uporabnikov bodo občinama Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba pomagali pri
odločitvi, ali bodo električni avtobusi postali stalnica v povezavi med občinama in na drugih linijah
mestnega potniškega prometa. Nomago v obeh občinah ter na mednarodni liniji Nova GoricaGorica letno prepelje med kar 450.000 in 550.000 potnikov, skupina Nomago, ki združuje okoli
700 avtobusov, pa na več kot 650 linijah letno opravi prek 30 milijonov kilometrov.
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O skupini Nomago
Nomago je celovit ponudnik prevozov in potovanj, ki potnike dnevno vozi v 49 slovenskih mest, z njegovo pomočjo
pa lahko stranke odpotujejo tudi v 195 držav po svetu. V prvi vrsti si prizadeva vsakemu posamezniku ali skupini
ponuditi popotniške storitve, ki so vedno pri roki, osebne in prijetne, ter prilagojene pričakovanjem sodobne digitalne
družbe. Poleg osredotočenosti na stranke si Nomago prizadeva tudi za trajnostno skrb za okolje in je sopodpisnik
projekta EDISON (Eco Driving Innovative Solutions and Networking) ter že danes svojo floto vozil širi izključno z vozili,
skladnimi z EURO 5 in EURO 6 standardi, v teku pa so tudi projekti vključevanja električnih vozil.
V novo podjetje in blagovno znamko Nomago so združena podjetja Izletnik Celje, Avrigo Nova Gorica in Promet Mesec.
Pred tem je bilo Izletniku Celje pridruženo podjetje Koratur, podjetju Avrigo Nova Gorica pa družbe Integral Notranjska
d. o. o., Integral Kočevje d. o. o. ter Integral Zagorje d. o. o. V začetku septembra se je Nomagu pridružila še potovalna
agencija STA potovanja, v začetku novembra pa še podjetje AP Rižana; oba pod skupno blagovno znamko Nomago
nastopata že od 1. maja. Nomago je prisoten tudi na hrvaškem trgu, s poslovalnico STA putovanja v Zagrebu in
podjetjem Brioni iz Pulja, ter na italijanskem s konec septembra kupljenim podjetjem Alibus International.

