
                          

 
 

 
   Koper, 16 November 2011 

 

Programe sofinancira Evropski 

sklad za regionalni razvoj (ESRR) 

 

 
 
 
 
 

VABILO 
 

Spoštovani,  
Luka Koper d.d. in Regionalni razvojni center Koper vas vabiva, da se udeležite delavnice v 
okviru projektov Logical, Transnational LOGistics' Improvement through Cloud computing and 

innovAtive cooperative business modeLs in Secur Med Plus, Shared strategies and actions for 

strengthening safety at maritime and logistics sectors in the mediterranean in da delite z nami 
Vaše mnenje in predloge o bodočih aktivnostih projektov. 
 

Delavnica bo potekala  
v sredo, 16.11.2011 ob 9.00 uri 

 v prostorih Primorske Gospodarske zbornice, Ferrarska ul. 2 

 
Program*:  

 

9.00 – 9.05 Uvodni pozdrav 

9.05 – 9.20                    Predstavitev projekta LOGICAL, program Srednja evropa 

9.20 – 10.00                    
Razprava 
Nove funkcionalnosti/storitve poleg obstoječih, ki se še lahko razvijejo na 
spletni rešitvi in kako dodatno povezati informacijski tok med deležniki  

10.00 – 10.05 Informacija o projektu Empiric - Izboljšanje multimodalnih platform, rečnih 
poti ter integriranju železniških storitev v Srednji Evropi   

10.05 – 10.20 Odmor 

10.20 -  10.30             Predstavitev projekta Secur Med Plus, program Mediteran 

10.30 – 11.00 Smernice za pripravo Trajnostnega poročila  
Klub - Corporate Social Responsibility (CSR) 

11.00 – 11.20 Društvo zdrav podjetnik – sodobni pristopi zdravstvene preventive v 
podjetništvu 

 Zaključek 

* glede na to, da je program usmerjen k razpravi in zbiranju predlogov so urniki informativni, lahko se na 
pobudo udeležencev spreminjajo 

 
 

Vljudno vabljeni! 
Prosimo vas, da potrdite udeležbo po e-pošti: tadej.zilic@rrc-kp.si 

 
Dodatne informacije lahko dobite po tel.:  
Tadej Žilič, RRC Koper - 05/ 66 37 585 ali, 
Drago Ratoša, Luka Koper - 05/ 66 56 149. 
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Dodatne informacije  
  
 
Projekt Logical 
Cilj projekta je razvoj in vpeljava inovativnih IKT storitev, ki temeljijo na cloud computingu 
(računalništvu v oblakih) za povečanje učinkovitosti medsebojnega sodelovanja (interoperabilnosti) 
različnih logističnih udeležencev v multimodalnem logističnem sodelovanju in večjih logističnih 
središč srednje Evrope. 
Namen 1, delavnice je pridobiti nabor IKT rešitev, ki bodo omogoča izboljšano sodelovanje med 
majhnimi podjetji, operaterji vozlišč in globalnimi logističnimi akterji v logistiki. 
Projektno območje obsega 4 logistična vozlišča: Koper (SI), Bologna (I), Leipzig (DE) in Záhony 
(HU). 
 
Projekt  EMPIRIC  
Nastal je  z namenom povečanja konkurenčnosti intermodalnih transportnih rešitev v programskem 
območju Srednje Evrope. Izbran je bil na razpisu programa Srednja Evropa. Aktivnosti sofinancira 
v višini 85% Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF).  
Projekt EMPIRIC vodi pristaniška uprava Benetke. Luka Koper v projektu sodeluje kot projektni 
partner in se vključuje z ostalimi partnerji tako v pripravo analize obstoječe infrastrukture in v 
pregledu podpore intermodalnim servisom  kot tudi k identifikaciji akcijskih načrtov in pripravi 
smernic, ki lahko pripomorejo k povečanju kurenčnosti intermodalnega transporta v primerjavi s 
cestnim prevozom. Fokus analiz je na prioritetnem projektu 23. vseevropskega omrežja, s 
podaljšanim krakom do Bologne oz. z različico do Gradeža, ki se nato priključi na prednostni 
projekt 6. Ostali partnerji prihajajo iz Italije,Avstrije,Madžarske, Češke , Nemčije in Poljske. Spletna 
stran www.empiricproject.eu  
 
Secur Med Plus  
Projekt spodbuja skupne strateške dejavnosti, namenjene krepitvi varnosti pomorskega grozda v 
Sredozemlju. Pomembna aktivnost pa je vzpostavitev Corporate Social Responsibility (CSR) 
Kluba. V ta namen bodo predstavljene smernice za pripravo Trajnostnega poročila. 
Trajnostno poročilo omogoča potrditev etičnega profila, ki daje legitimnost vlogi podjetja. Ta 
sporoča zanesljivost, zmožnost za naložbe in ustvarjanje dela z izražanjem skrbi in občutljivosti za 
družbeno-ekonomski in okoljski kontekst, v katerem deluje. 
 
Društvo zdrav podjetnik 
Poudarek bo na zdravstveni preventivi v podjetništvu (sodobni pristopi), na področju koristne 
izrabe prostega časa, na rekreacijskih oblikah, primernih za podjetniško populacijo. Predstavljen 
bo tudi dolgoročni programom društva in ustanovitev ter delovanje EKO Rekreacijske točke. 
 

 
 
 
 
 
 
 


