
OPTIMIZEMED	  pluje	  proti	  dogodku	  »Kapitalizacijski	  teden«	  
in	  skupni	  zaključni	  prireditvi	  MED	  

Potem, ko je julija 2013 odplul 
iz Valencie, je OPTIMIZEMED v 
zadnjih mesecih obiskal 
različne destinacije. V oktobru 
sta se vodilni partner FEPORTS 
in vodja komunikacijskih 
aktivnosti Regija Ligurija v 
Lizboni udeležila dogodka v 
organizaciji Programa MED »A 
cruise to the MED future« 
(Plovba v prihodnost MED). 
Delo je bilo razdeljeno na dva 
dni in se je osredotočalo na 
programski obdobji 2007–2013 
in 2014–2020. Številne stojnice 
so bile postavljene z namenom 
predstaviti javnosti odprta 
vprašanja na tekočih MED  
projektih. Potem, ko je zapustil 
Lizbono, se je OPTIMIZEMED 
novembra preselil v Solun na 
drugi sestanek usmerjevalnega 
odbora projekta. Tam so 
partnerji opredelili »tri stebre« 
e-platforme OPTIMIZEMED in 
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potrdili ključne ukrepe 
Kapitalizacijske strategije za 
identifikacijo in udeležbo 
interesnih skupin v času 
trajanja projekta. 
Po Solunu je OPTIMIZEMED 
prispel v Bruselj, kjer je 
potekal drugi dogodek v 
organizaciji Programa MED z 
naslovom »How to feed MED 
project results into EU policy-
making« (Kako vključiti 
rezultate projektov MED v 
pripravo politik EU). Dnevni 
red je bil razdeljen na dva 
dneva, v katerih so 
predstavniki projektov MED 
lahko okrepili svoje znanje o 
institucijah in akterjih EU z 
namenom oblikovanja 
končnih kapitalizacijskih 
ukrepov v skladu s politikami 
EU. Nato se je v marcu in 
aprilu OPTIMIZEMED preselil v 
Marseille na tretji sestanek 

usmerjevalnega odbora 
projekta, kjer je bil organiziran 
tudi seminar za vodilne 
partnerje kapitalizacijskih 
projektov MED (»LP Seminar-
Capitalization projects 
meeting«). Na njem so vodilni 
partnerji delili svoje izkušnje o 
tekočih projektih in se 
dogovorili za organizacijo 
skupne zaključne prireditve, ki 
jo bo koordiniral JTS 
Programa MED in naj bi 
potekala v Bruslju marca 2015. 
To bo priložnost, da se 
odločevalcem EU predloži 
skupno stališče in ključna 
priporočila z območja 
MED.Junija je na Bledu v 
organizaciji dveh 
transnacionalnih programov, 
MED in SOUTH EAST EUROPE 
prvič doslej potekalo skupno 
usposabljanje »Joint 
Communication Training« 

(Skupno šolanje o 
komunikacijskih aktivnostih), ki je 
prispevalo k dragoceni izmenjavi 
znanja med projekti iz različnih 
programov. Zadnja destinacija je 
bil Koper, kjer je potekal 4. 
sestanek usmerjevalnega odbora, 
v katerem so razpravljali o e-
platformi OPTIMIZEMED in o 
dnevnem redu tedna 
kapitalizacije »Capitalization 
Week«.Leto je bilo polno srečanj 
in izmenjav, ki so prispevale k 
razvoju učinkovitega izvajanja 
projekta. Ampak čaka nas še 
zadnji postanek, ki ga je treba 
opraviti pred zaključno 
prireditvijo: »OPTIMIZEMED 
Capitalization week«! Pridružite se 
nam na krovu v Španiji, Franciji, 
Italiji, Sloveniji in Grčiji (preberite 
več na strani 4). 
Ostanite z nami in nam sledite na 
Twitterju @OPTIMIZEMED in 
www.optimizemed.eu. 

LADIJSKI DNEVNIK 



Izraz ključni kazalniki uspešnosti (skrajšano KPI) je postal eden 
izmed najpogosteje uporabljenih izrazov na področju razvoja in 
upravljanja podjetij. Vzpostavitev sistema KPI je pomemben vidik 
strateškega načrtovanja in naj bi olajšal ocenjevanje, upravljanje in 
izboljšanje trenutnega stanja. Merjenje uspešnosti in določanje 
ciljev sta pomembna dejavnika za proces rasti in omogočata 
doseganje strateških in operativnih ciljev.  
Z isto logiko tudi projekt OPTIMIZEMED prek svoje e-platforme 
zagotavlja sklop ključnih kazalnikov uspešnosti, ki se uporabljajo za 
vodenje vsakršnih prizadevanj za izboljšanje trenutnega stanja 
sredozemskih pristanišč in kot pomoč pri doseganju strateških in 
operativnih ciljev.  Kazalniki uspešnosti, ki so povezani s pristanišči, 
naj bi odražali glavne cilje, ki bi jih morala doseči pristanišča. Ti cilji 
lahko dodatno služijo kot glavne razsežnosti sistema KPI. V primeru 
sredozemskih pristanišč in v skladu z usmeritvami EU za vodni 
promet se lahko uporabijo naslednji cilji: 
- biti konkurenčni, kar pomeni pritegniti tovorni in potniški promet 
kot rezultat njihovih notranjih učinkovitosti, tržnih specializacij in 
dobrih povezav med obalo in zaledjem; 
- biti »zeleni« (trajnostni), kot rezultat njihovih prizadevanj za 
trajnostne cilje; 
- biti varni in zanesljivi. 
Zgornji 3 cilji so v celoti skladni s ciljem projekta OPTIMIZEMED (tj. 

izboljšati stanje gospodarskih in pristaniških dejavnosti in bodočega znanja 
ter optimizirati preprečevanje pomorskih tveganj in zagotavljati varnost) ter 
postavljajo temelje za opredelitev sistema kazalnikov uspešnosti 
sredozemskih pristanišč v sklopu programa OPTIMIZEMED. 
Za pridobivanje ustreznih KPI se uporablja ponavljajoč proces. Pri izbiri 
ključnih kazalnikov uspešnosti, povezanih s pristanišči, je bil prvotno 
opredeljen razširjen seznam kazalnikov, ki je upošteval tudi predhodne 
pristope, upoštevala pa se je tudi analiza podatkov iz prejšnjih projektov 
MED, na katerih gradi projekt OPTIMIZEMED1. Ti kazalniki so bili preverjeni v 
skladu z dvema glavnima izzivoma, s katerima se sooča observatorij 
projekta, in sicer: 
- zahteva po »nepretrganem zagotavljanju podatkov«, ki je pogoj za 
nadaljevanje observatorija in 
- zahteva po »javno/elektronsko dostopnih podatkih«, katere namen je 
poenostavitev postopka zbiranja podatkov in soočanje s perečim 
vprašanjem standardizacije podatkov, ki je bila prepoznana kot pomembna 
ovira v 7-ih projektih MED, pregledanih v sklopu projekta OPTIMIZEMED. 
Uporaba zgoraj navedenih kriterijev je privedla do opredelitve 15 
kazalnikov uspešnosti, ki so predstavljeni v spodnji razpredelnici in so 
razvrščeni na 3 glavna področja: konkurenčnost, trajnost ter varnost in 
zaščita. 

	  
	  
	  
	  
Ključni kazalniki uspešnosti OPTIMIZEMED pokrivajo referenčno območje 
sredozemskih pristanišč, ki so opredeljena kot del osrednjega omrežja 
območja MED (Uredba 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, 
Uradni list 20/12/2013) in ki hkrati igrajo »ključno« vlogo na svetovnih 
trgovinskih in prevoznih trgih ob upoštevanju celotnega prometa blaga 
in potnikov. Skupno je bilo izbranih 29 sredozemskih pristanišč. Izbira je 
potekala po postopku, ki je vključeval 4 korake: 
- Najprej je bila opravljena Pareto analiza za vsa sredozemska pristanišča 
TEN-T glede na pretovor blaga (bruto teža) in potnikov. 
- Med vsemi sredozemskimi pristanišči TEN-T so bila izbrana tista z višjim 
pretovorom blaga, ki dosegajo vsaj 90 % celotnega prometa.  
- Med vsemi sredozemskimi pristanišči TEN-T so bila izbrana tista z višjim 
pretokom potnikov, ki dosegajo vsaj 90 % celotnega kumulativnega 
prometa.  
- Za države, katerih pristanišča niso bila vključena v predhodnih dveh 
krogih, je bilo dodano največje pristanišče v državi glede na promet 
blaga. 	  

»Ključni kazalniki 
uspešnosti  

glavnih osrednjih 
pristanišč MED« 

	  



E-platforma  
OPTIMIZEMED: 

 v izdelavi!	  

E-platforma OPTIMIZEMED, ki predstavlja glavni 
cilj projekta, je bila zamišljena kot ideja o 
oblikovanju edinega orodja, ki vključuje prednosti 
preteklih izkušenj prek »inteligentne« zbirke 
podatkov in »pametnega« združevanja prejšnjih 
rezultatov. 
Spletna aplikacija projekta OPTIMIZEMED (portal) 
je že na voljo, čeprav je še vedno v fazi izdelave: 
http://optimizemed.info. Sledi kratek opis 
spletnega portala. 
 
Levi stranski meni usmerja uporabnika na vsebine: 
Pristanišča, Terminali, Nesreče, Zakoni in predpisi, 
Partnerji in Informacije o ladijskih linijah. 
Razdelek Pristanišča je dodatno razdeljen na: 
Morska pristanišča, Celinska pristanišča, Suha 
pristanišča, Ribiška pristanišča, Marine in Drugo. 
Platforma prikazuje lokacijo pristanišč na 
zemljevidu in s klikom na ikono katerega 
pristanišča obiskovalec dobi informacije o: državi, 
imenu pristanišča, referenčnemu območju, 
geografskih podatkih, kontaktnih podatkih ter 
pristaniškem sistemu samodejnega 
prepoznavanja in pozicioniranja plovila na 
območju pristanišča v realnem času (AIS). 
S klikom na gumb »Terminali« se odpre podmeni 
o naslednjih vrstah terminalov: terminal za 
križarke, potniški, kontejnerski, avtomobilski, 
terminal za generalni tovor itd. Obiskovalec lahko 
s klikom na posamezno vrsto terminala na desni 
strani platforme vidi položaj terminala na 
zemljevidu in tudi naslednje podatke: splošne 
informacije (vrsta terminala, država, velikost doka, 
največja globina vode, pokritost območja, 
geografski podatki), kontaktne podatke 
upravljavca terminala, podatke AIS ter statistične 
podatke, ki temeljijo na vrsti večletnih indeksov in 
se samodejno posodabljajo iz neodvisnih javnih 
podatkovnih virov, kot je npr. Eurostat. 
S klikom na gumb »Nesreče« se odpre podmeni 
različnih vrst nesreč glede na vrsto plovila, npr. 
tovorno, potniško itd. Obiskovalcu se ponudi 
možnost, da si na zemljevidu ogleda zabeleženo 
lokacijo nesreče na zemljevidu ter pridobi različne 
informacije, kot so datum, lokacija, podrobnosti o 
plovbi, posledice nesreče, podatki o ladji ter tudi 
fotografijo, če je na voljo. 

Gumb »Zakoni in predpisi« usmeri obiskovalca na iskalnik 
pravne dokumentacije za vsako državo in omogoča 
iskanja po seznamu dokumentov posamezne države. 
S klikom na gumb »Partnerji« se prikažejo lokacije, imena 
in druge inforamcije o vseh partnerjih, ki sodelujejo v 
projektu OPTIMIZEMED. 
Na zgornjem vodoravnem meniju lahko obiskovalci s 
klikom na gumb »Storitve tovornega prometa« brskajo 
po Pomorskih storitvah ali uporabijo Orodje za 
načrtovanje tovornega prometa. 
Ta storitev je izdelana s pomočjo integracije projektov 
BACKGROUNDS in TRANSit in deluje kot robustno in 
celovito orodje za zagotavljanje informacij o storitvah, 
vključenih v načrtovanje intermodalnega prevoza v 29 
sredozemskih pristaniščih TEN-T tako v strateški 
(globalno načrtovanje) kot operativni (ocenjevanje 
stroškov, rezervacije) fazi transportne verige. 
 
Pri načrtovanju uporabnik lahko izbira med dvema 
možnostima: 
 

 -    Pomorske storitve (Strateško načrtovanje) 
 
Storitev ponuja informacije o razpoložljivih pomorskih 
poteh na območju Sredozemlja (ki imajo kot vozliščno 
točko eno od 29 sredozemskih pristanišč, vključenih v 
projekt OPTIMIZEMED). Storitev zagotavlja tudi 
informacije o ključnih značilnostih poti (razdalja poti, 
pogostost potovanja, skupni čas potovanja, ladjarska 
družba, ki jo upravlja itd.). 

 
 
Storitve načrtovanja, ki so uporabnikom platforme OPTIMIZEMED na voljo za 
strateško in operativno načrtovanje 

 
-    Orodje za načrtovanje tovornega prometa (Operativno načrtovanje) 

Ta storitev deluje kot podporno orodje za vodenje uporabnika pri načrtovanju, 
ocenjevanju stroškov in rezervaciji prevoza tovora med izvorno in ciljno točko v 
enem od 29 pristanišč na območju MED.  
Vendar pa moramo pripomniti, da je e-platforma še vedno v fazi izdelave. 
Dejavnosti v zvezi s to fazo so zelo kritične in zahtevajo tesno in skrbno 
sodelovanje med partnerji, da bi se lahko na čim boljši način zagotovilo resnično 
uporabno orodje za vse deležnike, ki delujejo na področju prometa v 
Sredozemlju.



	  

NASLEDNJA 
POSTAJA:  

Kapitalizacijski 
teden 

OPTIMIZEMED!  
Vkrcajte  

se z nami!  
	  

Teden kapitalizacije 
oziroma »OPTIMIZEMED 
Capitalization week« 
predstavlja ključni 
transnacionalni dogodek 
pri oblikovanju 
kapitalizacijske strategije, 
ki ga bodo projektni 
partnerji iz petih držav 
članic EU, ki sodelujejo v 
projektu OPTIMIZEMED 
(Španije, Francije, Italije, 
Slovenije in Grčije) 
organizirali v prvem tednu 
novembra 2014. 
 
Glavni cilj tega dogodka je 
ozaveščanje na evropski, 
nacionalni in regionalni 
ravni o treh glavnih temah 
projekta:  
1. Izboljšanje dobavne 
verige z uporabo 
inovativnih informacijskih 
orodij;  
2. Izboljšanje stanja 
gospodarskih in 
pristaniških dejavnostih in 
bodočega znanja;  
3. Optimizacija 
preprečevanja pomorskih 
tveganj in orodja za 
povečanje varnosti. 
Skupni imenovalec teh 
vprašanj je pomorski 
promet in njegov 
trajnostni razvoj.  
 
Izhajajoč iz izkušenj, 
pridobljenih med 

izvajanjem sedmih skrbno 
izbranih projektov 
sodelovanja, partnerji 
projekta OPTIMIZEMED 
predstavljajo in 
nadgrajujejo izdelana 
orodja ter dosežene 
rezultate predhodnih 
projektov, da bi predstavili 
zanimive inovativne 
rešitve relevantnim 
deležnikom, tako javnim 
kot zasebnim, saj se od 
projekta OPTIMIZEMED 
pričakuje boljša podpora 
procesu oblikovanja 
politike na različnih 
organizacijskih ravneh, kot 
tudi izboljšanje 
vsakodnevnih opravil. 
 
Kot rezultat tega bo v 
okviru tedna kapitalizacije 
potekalo pet nacionalnih 
dogodkov, ki bodo 
osredotočeni na 
usposabljanja, namenjena 
različnim javnim in 
zasebnim deležnikom s 
predstavitvijo treh glavnih 
stebrov, arhitekture in 
delovanja e-platforme 
OPTIMIZEMED. Poleg tega 
bodo povabljeni deležniki 
spodbujeni k aktivni 
udeležbi ob koncu 
usposabljanj z namenom 
zbiranja njihovih pripomb 
in predlogov za morebitne 
izboljšave rezultatov 

projekta OPTIMIZEMED. 
Z interaktivnim 
pristopom bo v okviru 
dogodkov organiziranih 
pet transnacionalnih 
okroglih miz na visoki 
ravni o pomorskem 
prometu in perečih 
vprašanjih dobavne 
verige. Rezultati okroglih 
miz bodo na voljo vsem 
relevantnim deležnikom. 
 
Pričakuje se, da bodo na 
dogodku sodelovali in 
predstavili svoja 
strokovna mnenja 
predstavniki pristojnega 
generalnega direktorata 
EU in agencij, pristojnih 
ministrstev, nadzora 
priobalne plovbe in 
pristaniških oblasti, 
regionalnih organov, 
Regionalnega centra za 
odzivanje na onesnaženje 
morja v Sredozemlju 
(REMPEC), javnih in 
zasebnih organizacij 
evropskih pristanišč (npr. 
ESPO, FEPORT) ter 
Konference obrobnih in 
pomorskih regij (CRPM). 
 
Če ste zainteresirani za 
sodelovanje, sledite 
našemu delu v teku na 
Twitterju @OPTIMIZEMED 
in na 
www.optimizemed.eu. 


