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S P O R O Č I L O  Z A  J A V N O S T 

 

Koper, 28. oktobra 2014 – Prometni inštitut Ljubljana in Regionalni razvojni center Koper bosta 
organizirala v Ljubljani konferenco evropskega projekta OPTIMIZEMED, sofinanciranega v okviru 
transnacionalnega programa Mediteran. Na konferenci, ki bo potekala 6. novembra, bodo pred-
stavili zasnovo interaktivnega spletnega orodja s podatki za logistične terminale in načrtovanje 
transportnih poti.  

 

Projekt OPTIMIZEMED združuje rezultate sedmih že zaključenih projektov Programa Mediteran, kate-
rih namen je bil izboljšati oskrbovalno verigo, zmanjšati tveganja v pomorskem prometu, povečati 
varnost in spodbuditi gospodarstvo v sredozemskem prostoru. Tako naj bi vzpostavili učinkovitejše in 
bolj »zeleno« upravljanje Sredozemlja. 11 partnerjev projekta OPTIMIZEMED iz petih evropskih držav 
želi vpeljati inovativne rešitve v logistiko in oskrbovalno verigo. S pomočjo ugotovitev, pridobljenih v 
preteklih projektih, nameravajo razviti inovativno informacijsko orodje, ki bo prispevalo k razvoju 
multimodalnega transporta (kombinacije različnih prevoznih sredstev), večji varnosti na morju in k 
zmanjšanju škodljivih okoljskih vplivov. Ponudnike storitev na področju logistike želijo spodbuditi k 
pogostejšemu sodelovanju pri izbiri načina prevoza. Vzpostaviti nameravajo tako imenovani »prista-
niški observatorij« za lažjo izmenjavo podatkov med različnimi informacijskimi sistemi. Opredelili 
bodo nove strategije in pobude na področju  varovanja okolja in varnostnega nadzora v pristaniščih 
ter v ta namen razvili »pomorski observatorij«.    

 

Na ljubljanski konferenci z naslovom Optimizacija procesov in dobre prakse v logističnih terminalih 
bodo predstavili zasnovno večstoritvene platforme za integracijo različnih podatkovnih baz, storitev 
in orodij, ki bo vključevala podatke o logističnih pomorskih in suhozemnih terminalih, ladijskih linijah, 
nesrečah, zakonodaji ter spletno orodje za načrtovanje transportnih poti. Dogodek bo namenjen tudi 
predstavitvi dosedanjih izkušenj, dobrih praks in priložnosti, ki jih ponuja uporaba orodij za optimiza-
cijo delovnih procesov v logističnih terminalih, s poudarkom na sredozemskih državah. Predstavljeni 
bodo še vidiki varnosti in nadzora na teh terminalih. Udeležba je brezplačna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: info@rrc-kp.si  

Podrobnejše informacije o projektu: www.optimizemed.eu  

mailto:info@rrc-kp.si
http://www.optimizemed.eu/

