
                         

 

Programe sofinancira Evropski 

sklad za regionalni razvoj (ESRR) 

 
 

 
   Koper, April 2012 

 
 
 
 
 

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 da delite z nami Vaše mnenje in predloge o bodočih 
aktivnostih projekta. 
 
 

Delavnica bo potekala v 
Torek, 10. Aprila ob 9.30 uri 

 v prostorih Primorske Gospodarske zbornice, Ferrarska ul. 2 

 
Program*:  

 

9.25 – 9.30 Uvodni pozdrav 

9.30 – 9.45                   Predstavitev projekta LOGICAL, program Srednja Evropa 

9.45 – 10.00                    
Predstavitev prvih rezultatov anket s katerimi smo želeli ugotoviti: 
- katere dejavnosti so podprte z IT sistemi in pomen informacijske podpore za 
delovanje podjetij v logističnem sektorju. 

10.00 – 10.30 

Razprava 
- Uporabnost računalništva v oblakih in nove možnosti, ki jih ponuja za 
Logistična podjetja pri  izboljševanju  učinkovitosti poslovanja in pri  
zmanjševanju IT stroškov 

10.30 – 10.45 Odmor 

10.45 – 11.00 Informacija o projektu INWAPO – program Srednja Evropa  

 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 2. delavnice je Predstavitev prvih rezultatov anket s katerimi smo želeli ugotoviti: 
- katere dejavnosti so podprte z IT sistemi in pomen informacijske podpore za delovanje podjetij v 
logističnem sektorju. 
Projektno območje obsega 4 logistična vozlišča: Koper (SI), Bologna (I), Leipzig (DE) in Záhony 
(HU). 
Več o projektu lahko najdete na spletni strani: http://www.project-logical.eu/ 
 
 
Projekt  INWAPO 
Cilji, katere namerava uresničiti projekt , so: 
- promocija boljših povezav pristanišč Srednje Evrope z zaledjem kakor tudi med pristanišči s 
poudarkom na povezavi med rečnimi in obmorskimi pristanišči 
- promocija boljše integracije različnih transportnih načinov na področju Srednje Evrope s posebno 
pozornostjo na investicije v intermodalne rešitve in IKT aplikacije tako za rečna kot obmorska 
pristanišča 
- zagotavljanje razvoja tri-modalnih logističnih centrov področja  in uravnoteženi razvoj cestnega, 
železniškega , morskega in rečnega  transporta 
- podpora aktiviranju novih transportnih storitev vzdolž reke Donave in novih železniških povezav 
Namen projekta je povečati privlačnost rečnega transporta . 
Z definirano metodologijo bo ugotovljen transportni potencial treh sistemov vodnih poti: severnega 
Jadrana-reka Pad (pristanišča Koper, Benetke, Trst), pristanišča reke Donave (Dunaj, Budimpešta, 
Bratislava, Komarno, Sturovo) in čeških in poljskih vodnih poti (reke Elba, Visla, Odra) s 
podaljšanjem do Baltskih pristanišč.  

 
 
 
 
 
 
 


