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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER 

CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIA 

ULICA 15. MAJA 19 

6000 KOPER, SLOVENIJA 

 
Številka: IJP-CM 1/2021 
Datum: 3. 2. 2021 

 

INFORMATIVNI JAVNI POZIV  

ZA PREVERBO PRIPRAVLJENOSTI PONUDNIKOV ZA IZVAJANJE LADIJSKIH PREVOZOV ZA 

POTNIKE NA RELACIJI KOPER – TRST V LETU 2021 IN ZA OCENO OKVIRNE CENE ZA 

IZVEDBO TE STORITVE 

 
Predmet informativnega javnega poziva:  
Predmet tega informativnega javnega poziva je preveriti pripravljenosti potencialnih ponudnikov za 
izvajanje ladijskih prevozov za potnike na relaciji Koper-Trst-Koper, in obratno, od julija do oktobra 2021, 
in obenem preveriti okvirno tržno ceno za izvajanje tovrstne storitve. 
 
 
Naročnik informativnega javnega poziva: 
Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. Maja 19, 6000 Koper 
 
Rok za predložitev ponudb:  
19. 2. 2021 do 12:00. 
 
 

Specifikacija informativnega javnega poziva 
 
 

I. Predmet informativnega javnega poziva:  
 
Naročnik preverja pripravljenost potencialnih ponudnikov za izvajanje storitve ladijskih prevozov za 
potnike na relaciji Koper-Trst-Koper, in obratno, in sicer ob sobotah in nedeljah, od sobote 3. 7. 2021 
do nedelje 3. 10. 2021. Storitev bo del pilotnih aktivnosti projekta CROSSMOBY, program sodelovanja 
Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.  
 
Prevozi bi potekali dopoldan in popoldan, v sobotah in nedeljah, na relaciji: 

 

- Sobota dopoldan: Koper-Trst-Koper 

- Sobota popoldan: Koper-Trst-Koper 

- Nedelja dopoldan: Trst-Koper-Trst 

- Nedelja popoldan: Trst-Koper-Trst 
 
Ponudnik mora zagotoviti možnost prevozov za najmanj 24 potnikov, ob upoštevanju varnostne 
razdalje 1,5 m med potniki oz. priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2, in možnost 
prevažanja vsaj 12 koles na ladji.   
 
Ponudnik oz. izbran izvajalec bo moral pred pričetkom izvajanja prevozov pridobiti vsa potrebna 
dovoljenja in soglasja za prevoz potnikov na zgoraj navedeni relaciji. 
 
Ponudnik oz. izbran izvajalec bo moral tudi zagotoviti, da bosta postaji za potnike v Kopru in Trstu za 
cel čas trajanja prevozov označeni z informativno tablo projekta CROSSMOBY, na kateri je objavljen 
urnik prevozov v štirih jezikih. 
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Ponudnik odda ponudbo s katero izrazi interes za izvajanje storitve, ki je predmet tega informativnega 
javnega poziva in oceni okvirno ceno za izvajanje prevozov, pridobitev dovoljenj  in označevanja postaj. 
 
 

II. Obvezne sestavine ponudbe:  
 
 

- Obrazec 1: Podatki o ponudniku, izjava ponudnika o interesu za opravljanje ladijskih prevozov 
in ocena okvirne cene za opravljanje storitev 

 
 
 

III. Način in rok za oddaje informativne ponudbe:  
 
Ponudniki morajo izpolnjeni, podpisani in žigosani Obrazec 1 oddati elektronsko na e-naslov 
heidi.olenik@rrc-kp.si in v zadevo sporočila napisati: »Ponudba, IJP-CM 1/2021, ladijski prevozi 
Crossmoby Koper-Trst« 
 
 
 

IV. Informacije  
 
Dodatne informacije o informativnem javnem pozivu so na voljo na Regionalnem razvojnem centru 
Koper (Giuliano Nemarnik, Heidi Olenik), tel.: 05/663 75 84 ali po elektronski pošti: heidi.olenik@rrc-
kp.si 
 
 
 

V. Rok za predložitev ponudbe:  
 
Ponudba se šteje za pravočasno, če na e-naslov naročnika prispe do 19. 2. 2021 do 12:00 ure.  
 
 
 
Priloge:  
 

1. Obrazec 1  
 
 
 
 

 
 
 
Pripravila: Direktor Regionalnega razvojnega 

centra Koper: 
Heidi Olenik       Giuliano Nemarnik l.r. 
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