
Projekt	  OPTIMIZEMED	  je	  izplul!	  	  

Enajst partnerjev iz petih različnih 
sredozemskih držav, članic 
programa MED, za katere so 
značilne pomembne izkušnje pri 
soočanju z izzivi na področju 
transporta, se je odločilo združiti 
moči in izkušnje pod skupno 
okrilje, imenovano OPTIMIZEMED 
(Optimizing and profiting best 
practices in the med area on 
foreign trade, intermodal 
transport and maritime safety). 
Izkušnje so bile pridobljene na 
podlagi sodelovanja v prejšnjih 
projektih v okviru programa MED. 
Partnerji, ki sodelujejo pri tem 
izzivu so: Pristaniški inštitut za 
študije in sodelovanje regije 
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Valencia - FEPORTS, v vlogi 
vodilnega partnerja, in Svet 
gospodarskih zbornic za 
trgovino, industrijo in pomorski 
promet regije Valencija (Španija), 
Trgovinska in industrijska 
zbornica pokrajine Marseilles 
(Francija), Regija Ligurija - 
Oddelek regionalnih programov, 
pristanišč, transporta, javnih del 
in gradbeništva, ki skrbi za 
usklajevanje aktivnosti 
kapitalizacije, Pokrajina Novara 
ter Pristaniška uprava iz Catanije 
(Italija), Regionalni razvojni 
center Koper in Prometni institut 
Ljubljana (Slovenija) ter 
Pristaniška Uprava iz Pireja, 
Egejska Univerza – Raziskovalna 
enota in Center za raziskave in 
tehnologijo Hellas / Grški inštitut 
za transport, CERTH/HIT (Grčija), 
ki skrbi za usklajevanje splošnih 
aktivnosti za izvajanje spletne 
platforme OPTIMIZEMED. 
Sedem za enega, OPTIMIZEMED 
za Sredozemsko morje! 

Kot že omenjeno, bodo pod 
okriljem projekta OPTIMIZEMED 
združeni rezultati, ki so bili 
doseženi v okviru sedmih 
projektov programa MED: 
BACKGROUNDS, TRANSit, 
TERCONMED, SECUR MED PLUS, 
MEMO, LOSAMEDCHEM in 
PORTA. Ti bodo posodobljeni in 
izboljšani z inovativnimi 
rešitvami, ki izhajajo iz skupne 
vizije trajnostnega transporta na 
sredozemskem območju. 
Projekt temelji na razvoju dveh 
poglavitnih ukrepov glede 
kapitalizacije in komunikacijskih 
dejavnostih ter vzpostavitvi 
spletne platforme 
OPTIMIZEMED, ki bo združevala 
pomembne elemente različnih 
orodij, ustvarjenih v okviru 
sedmih projektov. 
 
Projekt OPTIMIZEMED dejansko 
temelji na priložnostih za razvoj 
»bližjega«, »pametnejšega« in 
»bolj zelenega« upravljanja 

sredozemskega območja, ki so 
sposobne vpeljati inovativne 
elemente v vsakodnevne 
dejavnosti akterjev v transportni in 
oskrbovalni verigi s pomočjo 
spletne platforme OPTIMIZEMED, ki 
vključuje storitve in orodja za 
povečanje gospodarskega znanja o 
stanju in perspektivi pristaniških 
dejavnostih ter za optimizacijo 
prizadevanj pri preprečevanju 
tveganj v pomorskem prometu. 
Nenazadnje je potrebno 
pripomniti, da je projekt 
OPTIMIZEMED edini projekt na 
področju transporta, ki je 
sofinanciran s strani tretje osi EU 
programa Mediteran (MED) za 
»Izboljšanje mobilnosti in 
teritorialne dostopnosti« z 
namenom izpolnjevanja cilja 3.1 
»Izboljšanje pomorske dostopnosti 
in tranzitnih zmogljivosti preko 
multimodalnosti in 
intermodalnosti«, v okviru t.i. 
kapitalizacijskega razpisa, ki je bil 
odprt leta 2012. 
	  

Vkrcajte	  	  
se	  z	  nami!	  

LADIJSKI	  DNEVNIK	  
	  



To je glavni cilj kapitalizacijske strategije, opredeljen s strani 
enajstih partnerjev, ki bodo pod okriljem projekta OPTIMIZEMED 
obnovili in z inovativnimi rešitvami izboljšali rezultate, dosežene v 
projektih BACKGROUNDS, TRANSit, TERCONMED, SECUR MED PLUS, 
MEMO, LOSAMEDCHEM in PORTA s področja trajnostnega 
transporta na sredozemskem območju. 
Vse to bo mogoče zahvaljujoč skupni viziji in strokovnemu znanju, 
pridobljenemu na različnih področjih, ki zadevajo predvsem 
oskrbovalno verigo, gospodarske in pristaniške dejavnosti, 
preprečevanje tveganj v pomorskem prometu ter varnostna in IKT 
orodja, ki se uporabljajo v transportni panogi. 
Projekt BACKGROUNDS se je osredotočal na oskrbovalno verigo in 
je prispeval k izdelavi inovativnega orodja, ki temelji na dveh 
glavnih konceptih. Ta sta »povodje« sredozemskih pristanišč, ki je 
bilo analizirano s strani partnerjev, ter »makro koridorji« za 
izboljšavo intermodalnega transporta. Veliko informacij je bilo 
zbranih v podatkovni zbirki, ki je vključena v orodje. Vse te 
dejavnosti so vključevale tako javne kot zasebne interesne skupine, 
ki so dale pozitivne povratne informacije med dogodki, ki so jih 
partnerji organizirali z namenom predstavitve rezultatov projekta 
BACKGROUNDS po različnih referenčnih teritorijih. 
Tudi projekt TRANSit je bil osredotočen na oskrbovalno verigo in 
uporabo inovativnega orodja GIS za oblikovanje različnih poti za 
tovorni transport med različnimi izhodiščnimi kraji in destinacijami 
na evropski ravni, glede na delež uporabe različnih vrst prevoza, 
vrsto tovora, stroške in emisije. Javne in zasebne interesne skupine 
so izrazile zanimanje za globalni pristop projekta pri podpori 
prehoda na kombinirani transport in nekatere izmed njih so bile 

tudi zainteresirane za uporabo orodja. 
Projekt PORTA je proučil vpliv povečanja 
gospodarskih in pristaniških dejavnosti 
ter je prispeval k razvoju observatorija za 
spremljanje pristaniške dejavnosti. 
Poskrbel je predvsem za izdelavo 
podatkovne zbirke o industrijskih 
dejavnostih, gospodarskih vprašanjih in 
pristaniških dejavnostih, ki so povezane 
s sodelujočimi regijami, kot tudi za 
opredelitev niza kazalnikov. Pozitivni 
odzivi so prišli s strani interesne skupine 
pristaniških skupnosti. 
V sklopu projekta TERCONMED je bila 
izvedena študija glede izboljšave 
gospodarskih in pristaniških dejavnosti, 
vzpostavljen pa je bil tudi observatorij za 
spremljanje pristaniške dejavnosti, 
vključno z zbirko podatkov o 
kontejnerskih terminalih na območju 
Sredozemlja, linijah pomorskega 
prevoza na kratke razdalje med 
pristanišči znotraj vključenih regij ter 
linijah pomorskega prevoza na kratke 
razdalje, ki povezujejo dotična 
pristanišča. Kapitalizacija rezultatov 
obravnava klasifikacijo kontejnerskih 
terminalov, ki so bili analizirani ob 
upoštevanju tehničnega in operativnega 
vidika. Interesne skupine, ki so 
sodelovale v dejavnostih projekta, so 
pokazale veliko zanimanje za zbrane 
podatke. 
Projekt SECUR MED PLUS se je 
osredotočal na optimizacijo orodij za 
preprečevanje pomorskih tveganj ter 
zagotavljanje pomorske varnosti in je 
poskrbel za razvoj observatorija za 
spremljanje pomorskega prometa. 
Pripomogel je h krepitvi omrežja, ki je 
bilo ustanovljeno med izvajanjem 
projekta SECUR MED, z organizacijo 
dveh visoko strokovnih okroglih miz, kjer 
so sodelovali pomorski organi, ter 
vzpostavitvijo sistema New ReCRIS, ki 
vključuje zbirko podatkov o nesrečah na 
morju, zakonodaji ter potniškem in 
tovornem prometu. V sklopu projekta je 
bil vzpostavljen tudi sistem, ki prvič 
doslej na evropski ravni  skrbi za 
izmenjavo informacij med pristanišči o 
ravnanju z odpadki in s tem povezanimi 
dovoljenji za plovila. Poleg naštetega se 
je projekt soočil še s tematiko družbene 
odgovornosti pristaniških in prevoznih 
podjetij, tako da je prispeval k izdelavi 
priročnika in nekaterih smernic s tega 
področja. V času trajanja projekta so s 
partnerji sodelovali tudi pristaniški in 
pomorski organi, kateri so zelo 
zainteresirani za rezultate. 
Tudi projekt MEMO je bil osredotočen na 
optimizacijo orodij za preprečevanje 
pomorskih tveganj in zagotavljanje 
pomorske varnosti, tako da je poskrbel 
za razvoj observatorija za spremljanje 
pomorskega prometa, t.i. observatorija 
MEMH, ki predstavlja mrežo sistemov za 
spremljanje plovil na območjih v bližini 
pristanišč. Veliko javnih in zasebnih 
interesnih skupin je bilo vključenih v 
projekt in so izrazili zaskrbljenost glede 
ukrepov na področju varnosti v 
pomorskem prometu. Še posebej 
nekatera grška pristanišča so pokazala 
zanimanje za spremljanje najboljših 
praks, razvitih v sklopu projekta, ter 
sodelovanje pri kapitalizaciji aktivnosti, 
ki izhajajo iz rezultatov projekta. Projekt 
MEMO je poskrbel za razvoj strateških 
povezav z drugimi partnerji in 
pristanišči, ki sodelujejo v programu 
MED, pri tekočih projektih in vzpostavitvi 
lokalnih, nacionalnih in mednarodnih 
mrež. 

Projekt LOSAMEDCHEM je 
obravnaval optimizacijo orodij za 
preprečevanje pomorskih tveganj in 
zagotavljanje pomorske varnosti z 
razvojem observatorija za 
spremljanje pomorskega prometa, ki 
vključuje zbirko podatkov o nesrečah 
pri prevozu kemikalij in študije 
izvedljivosti za izboljšanje prevoza 
kemikalij in nevarnih tovorov. V 
projekt so bile vključene javne in 
zasebne interesne skupine, kot so 
kemična podjetja, rezultati pa so bili 
predstavljeni nacionalnim in 
regionalnim organom partnerskih 
držav, ki so pristojni za promet in 
infrastrukturo. Zahvaljujoč prejetim 
pozitivnim odzivom se lahko 
partnerji nadejajo konkretnega 
nadaljevanja predlaganih ukrepov s 
pomočjo drugih finančnih orodij za 
implementacijo rezultatov projekta. 
Poleg tega je projekt prispeval k 
vzpostavitvi nove mreže, imenovane 
Chemical Logistics Special Interest 
Group (CHELO-SIG), katere namen je 
vzpostaviti temelj odnosov in 
skupnega dela za pripravo in 
izvajanje novih pobud in projektov. 
Ključni besedni zvezi projekta 
OPTIMIZEMED, ki izhajata iz 
predhodnih projektov, sta 
»izmenjava najboljših praks« in 
»združevanje prizadevanj za 
vzpostavitev inovativnih IKT orodij«, 
s katerimi si projekt prizadeva 
izboljšati pomorski in intermodalni 
transport s pozitivnimi učinki na 
oskrbovalno verigo, pomorsko 
varnost in okolje. 
V tem okviru je »predmet 
kapitalizacije« promocija vmesnih 
rezultatov, medtem ko so »subjekti« 
vse dotične javne in zasebne 
interesne skupine, ki so udeležene v 
različnih področjih projekta, tako na 
evropski kot na nacionalni in 
regionalni ravni. 
Posledično bodo partnerji v času 
trajanja projekta vključili vse 
relevantne interesne skupine, skrbeli 
za širjenje doseženih rezultatov prek 
različnih komunikacijskih orodij ter 
skrbeli za organizacijo usposabljanj, 
interaktivnih seminarjev in srečanj, ki 
bodo spodbujali izmenjavo 
informacij med različnimi akterji. 
Letaki, glasila, brošure, članki, 
sporočila za javnost, spletna stran, 
publikacije in projektni dogodki 
bodo predstavljali različna orodja za 
doseganje ciljev kapitalizacije v času 
trajanja projekta. 
Da bi povečali ozaveščenost na 
nacionalni ravni, bo predstavitev 
spletne platforme in priporočil vsem 
relevantnim interesnim skupinam 
potekala v okviru »Tedna 
kapitalizacije projekta 
OPTIMIZEMED« (OPTIMIZEMED 
Capitalization Week), v času katerega 
bodo potekali vzporedni dogodki v 5 
sredozemskih državah partnericah 
programa MED (Španija, Francija, 
Grčija, Italija in Slovenija).  
V tem okviru bodo analizirane in v 
končni fazi tudi sprejete inovativne 
rešitve za trajnost rezultatov projekta 
OPTIMIZEMED, saj tako strokovno 
znanje kot izkušnje predstavljajo 
dediščino, ki vzpostavlja temelje za 
rast in izboljšave ter stremi k boljši 
prihodnosti sredozemskega 
območja. 

Pametna 
strategija za 

kapitalizacijo 
dosežkov projekta 

OPTIMIZEMED  
Sedem za enega, OPTIMIZEMED 

za Sredozemsko morje!	  



Zemljevid do 
spletnega orodja 

OPTIMIZEMED	  

Osrednja ideja projekta OPTIMIZEMED je, da se združijo znanja in rezultati 
sedmih MED projektov, s ciljem obogatiti prejšnje delo, z namenom: 

1. Izboljšati oskrbovalne verige z uporabo inovativnih 
informacijskih orodij, z namenom prenosa in izmenjave 
izkušenj ter rezultatov pridobljenih na področju transporta na 
MED ravni in podobnih programov ter omogočiti, da bi ustrezni 
akterji bolj aktivno sodelovali pri izbiri načina prevoza; 

2. Povečati gospodarske in pristaniške dejavnosti države in 
bodoče znanje, z namenom, da se prenesejo MED izkušnje pri 
uporabi podatkovnih baz in oblikovanju kazalnikov za 
upravljanje pristanišč; razviti "Pristaniški observatorij", ki prav 
tako prispeva k odpravi obstoječih omejitev na pomorski info-
strukturi in interoperabilnosti med informacijskimi sistemi; 

3. Optimizirati varnostna orodja in orodja za preprečevanje 
tveganj v pomorskem prometu, z namenom da bi preučili, kako 
vključiti rezultate v trenutne politične okvire, upoštevajoč nove 
ukrepe pomorske varnosti (Erika IV), opredelili nove strategije in 
pobude na področju okolja in varnostnega nadzora znotraj 
pristanišč in razvili pomorski "observatorij" na podlagi  
varnostnih in zaščitnih vidikov. 

Cilj OPTIMIZEMED spletnega okolja je predstavitev naravnih in 
manjkajočih korakov, ki omogočajo združitev prizadevanj 
opravljenih znotraj sedmih MED projektov. Kot rezultat, se bo razvil 
nov integriran pristop, in sicer popolnoma novo spletno 
okolje/platforma, ki ne bo samo vsebovala le obstoječih storitev, 
ampak jih bo "učinkovito in pametno", združila v uporabniku 
prijazen vmesnik. 
Glede na to, da je cilj projekta OPTIMIZEMED zagotoviti celostno 
rešitev za MED območje, se  bo  njihova platforma razvila tudi v 
takšni smeri, da bo omogočila vključevanje tudi drugih MED regij.	  

Če imamo v mislih Mediteransko območje, je ključnega pomena 
za projekt OPTIMIZEMED, da ta postane krovni projekt z 
neposrednimi in posrednimi koristmi na regionalni, nacionalni 
in evropski ravni v smislu konkurenčnosti in trajnostnega 
transporta. 
 
V projekt  bodo vključeni deležniki iz 9 različnih MED regij, 
skupaj z zalednimi območji njihovih pristanišč, od katerih se 
pričakuje, da pridobijo neposredne koristi z izboljšanimi 
informacijami in storitvami, zagotovljenimi z spletno platformo 
OPTIMIZEMED. Ta bo spodbujala njihove dejavnosti na več 
ravneh, kot na primer oblikovanje politik, poslovanje, 
upravljanje in tako naprej. 
	  

Slika: Območje študije	  



Maritime routes 
graphical presentation 

port traffic 
trade data 

macro corridors simulation 
vessel traffic 

ports info 
legislation issues 

data regarding shipping companies 
maritime transport planner 

tracking shippment and checking booking 
mobility and accessibility frame work 

Territorial, land use and urban frame work 
Environmental framework 

financial indicators 
output indicators 

accidents 
managament of the waste 

results indicators 
management of goods/passengers 

	  

pomorske poti 
grafični prikaz pomorskih poti 
pristaniški promet (vkrcanje, izkrcanje) 
trgovinski podatki 
simulacije na makro koridorjih  
ladijski promet 
pristaniške informacije 
informacije o zakonodaji 
podatki o ladjarskih družbah 
načrtovanje pomorskih prometa 
sledenje pošiljke in preverjanje rezervacij 
mobilnost in dostopnost 
 
 
finančni kazalniki 
izhodni kazalniki 
nesreče 
upravljanje z odpadki 
kazalniki rezultatov 
upravljanje blaga/potnikov 
	  

Slika: Pregled storitev 7 MED projektov 

Z namenom primerjave podobnih 
obstoječih platform in storitev bodo v času 
trajanja projekta OPTIMIZEMED proučeni 
tudi ostali pomembnejši projekti, kot npr. 
MEDNET & FUTUREMED (strateška 
projekta), PORTOPIA Project, INPLANET 
MED, FREIGHT4ALL,  
INTE-TRANSIT, TOSCA, MEDESS4MS in 
BEACHMED. 
 
Med opredelitvijo vsebin projekta je 
planiran ambiciozen načrt, z namenom 
uresničitve treh glavnih ciljev: 

1. Razviti samostojno orodje s pomočjo 
»inteligentnega« združevanja in 
»pametnega« oplemenitenja prejšnjih 
rezultatov po zaslugi učinkovitega, 
integriranega in naprednejšega 
pristopa, 

2. Razviti nove storitve na osnovi 
»pametnega združevanja« prejšnjih 
izkušenj, 

3. Pridobiti nove in inovativne rezultate, 
podprte s pridobljenimi izkušnjami. 

 
Ti cilji bodo doseženi znotraj okvira 
delovnega paketa 3 projekta 
OPTIMIZEMED, ki bo realiziral edinstveno 
večstoritveno platformo za integracijo 
različnih podatkovnih baz, storitev in orodij, 
z namenom posodobitve in nadgraditve le-
teh. 
Delovni paket 3 je organiziran v treh fazah, 
ki se nanašajo na identifikacijo in analizo 
obstoječih orodij, vključujoč orodja ostalih 
projektov, ki so povezani s področjem 
transporta, vzpostavitvijo in razvojem 
OPTIMIZEMED spletne platforme in z 
definiranjem implikacij bodočih izboljšav 
OPTIMIZEMED platforme. 
Aktivnosti, ki se bodo razvijale znotraj tega 
okvira, so bile logično reorganizirane v 
korakih. 
Splošna struktura delovnega paketa in 
njegovi koraki so prikazani na naslednji sliki. 
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Slika: Razvoj spletnega okolja OPTIMIZEMED	  

1. faza v okviru projekta se osredotoča na identifikacijo in analizo obstoječih orodij in vključuje naslednje 
korake: 1. korak zajema »načrtovanje uporabljenih metodologij in zbranih podatkov iz vsakega projekta«, v 
smislu primerjave zbranih podatkov in njihove potrditve v okviru OPTIMIZEMED; 2. korak se nanaša na 
»posodobitev podatkov«, ki se v glavnem nanašajo na vse podatke, ki bodo tvorili osnovno os observatorija 
MED; 4. Korak, ki  je močno povezan z razvojem MED Observatorija, je »preslikava« orodij  razvitih znotraj 7 
projektov«. Partnerji morajo predstaviti storitve in orodja iz različnih projektov, tako da jih primerjajo in 
poskušajo najti potencialne "sinergije" med njimi.  
2. faza bo vzpostavila in razvila "OPTIMIZEMED spletno platformo", večsistemsko spletno stran,  dostopno  
najrazličnejšim javnim in zasebnim deležnikom, ki dovoljuje dostop do glavnih rezultatov in orodij  projektov 
obravnavanih znotraj  OPTIMIZEMED. 
Zlasti bo pomemben 3. korak, ki zadeva "Razvoj MED observatorija". Njegov cilj je rešiti problem razdrobljenih 
informacij v zvezi s transportom in dejavnosti v trgovini znotraj MED območja. Ta korak je strogo povezan s 1. 
korakom (»načrtovanje uporabljenih metodologij in zbranih podatkov iz vsakega projekta«), ker je njegov cilj 
posodobiti in obogatiti te podatke, da se indentificira preprost način za vnašanje podatkov ter v nadaljevanju 
način vključevanja deležnikov in zagotovitev dolgoročnega delovanja sistema. 
Observatorij MED, ki se šteje za prvi steber OPTIMIZEMED platforme, bo vseboval statične informacije, 
zgodovinske podatke in ključne kazalnike uspešnosti, ki v glavnem prihajajo iz projektov PORTA, TERCONMED, 
SECUR MED PLUS in LOSAMEDCHEM . 
 
Cilj 5. koraka je zasnovati inteligentno korelacijo obstoječih storitev", ki zadevajo: 
-‐ 2. steber, ki se bo ukvarjal z »načrtovanjem storitev v transportni verigi« v povezavi s projektoma 

BACKGROUNDS in TRANSIT  
-‐ 3. steber, ki se nanaša na "izvedbo spremljanja v verigi" - za sledenje blaga in zagotavljanje informacij v 

realnem času (Memo) znotraj OPTIMIZEMED platforme. 
 
6. korak vključuje "razvoj večsistemske platforme". 
Cilj 3. faze je na "definirati implikacije bodočih izboljšav OPTIMIZEMED platforme", kar predstavlja 7. korak 
delovnega paketa 3. Med razvojem te faze in tudi po končanju OPTIMIZEMED spletne platforme, bodo 
vključeni ključni strokovnjaki in deležniki, da bi ovrednotili storitve platforme. Njihovo mnenje bo zelo 
pomembno, saj je končni cilj tega  razpisa  prilagoditi rezultate raziskav ravno za potrebe deležnikov. 
 
Od OPTIMIZEMED spletne platforme se pričakuje, da postane uporabno orodje, ki bo olajšalo in poenostavilo 
multimodalnost in izbor optimiziranih načinov transporta, predvsem v smislu stroškov, časa, okoljskih vidikov 
ter zadovoljevanja potreb različnih akterjev v pomorski in oskrbovalni verigi.  
	  



	  

DELO, KI JE V TEKU,  
ZA RAZVOJ SPLETNEGA  
ORODJA OPTIMIZEMED  

V okviru delovnega paketa 3 je bila 
izvedena predhodna študija, ki se 
osredotoča na načrtovanje in ocenjevanje 
razpoložljivih podatkovnih baz znanja in 
orodij sedmih MED projektov. Glavni 
rezultat bo temelj za učinkovito in 
kakovostno odločanje o značilnostih in 
vsebini podatkovnih zbirk, ki se bodo 
vključevale v spletno okolje 
OPTIMIZEMED. Spletno okolje bo preko 
spletne strani vključevalo tri stebre, ki 
bodo zagotavljali podatke in orodja o 
pomorskih poteh na območju MED, 
informacije o pristaniščih, zakonodaji v 
državah, povezanih s prevozom, podatke 
o pomorskih nesrečah, podatke o 
izmenjavi, podatke o ladijskem prometu v 
realnem času in druge pomembne 
informacije. 
 
Seveda je zgoraj omenjeni seznam le 
predpostavka. Dejstvo je, da je potrebno 
proučiti rezultate analiz in ocenjevanja 
obstoječih rezultatov in organizirati te 
rezultate v alternativne scenarije, ki bodo 
bistvenega pomena za razvoj okolja, saj 
bodo razkrili dejanske potrebe po 
dopolnitvi podatkov, in po najboljših 
rešitvah. Poleg tega bo omejeno časovno 
obdobje, ki ga imajo partnerji za 
posodobitev podatkov, dodaten 
parameter, ki se bo upošteval pri 
oblikovanju končnega seznama.   
Analiza bo ločila podatkovne baze znanja, 
ki zagotavljajo podatke iz orodij, na 
podlagi česa bo podan predlog zasnove 
sistema novega orodja. 

Pred izdelavo analize je bilo potrebno 
odgovoriti na vprašanje: »Kaj je tisto, 
kar naredi razliko med uspešnim in 
neuspešnim programskim orodjem z 
vidika podatkov, ki jih uporablja?"  
Naš odgovor na vprašanje je sledeč: 
"Ključni pogoj, da je programsko orodje 
uspešno, je hiter dostop do 
posodobljenih podatkov". 
 
Težko nalogo zagotavljanja hitrosti 
posodobljenih podatkov je mogoče 
rešiti bodisi s periodičnim preverjanjem 
neobdelanih podatkov s strani 
pooblaščene osebe ali z avtomatskim 

pridobivanjem podatkov v viru 
podatkov z implementacijo 
programskega orodja (t.i. "data 
grabber").  
Da bi dosegli tako sistematične kot tudi 
praktične razvojne cilje in da bi 
upoštevali omejitve posodobljenih 
podatkov, analiza vsebuje oba pristopa, 
in sicer pristop od zgoraj navzdol (top-
down) in pristop od spodaj navzgor 
(bottom-up). Oba pristopa temeljita na 
podatkih, sestavljenih iz sedmih MED 
projektov, kot tudi iz drugih uspešno 
zaključenih projektov. 
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Pristop od zgoraj navzdol se osredotoča 
na podrobno analizo dosegljivih 
podatkovnih baz in spletnih orodij s 
posebnim poudarkom na metodi 
posodabljanja podatkov. Z namenom 
analiziranja podatkov in uporabi metod za 
zbiranje podatkov je bil pripravljen 
vprašalnik v Excelu. Podatkovne baze in 
orodja so bili prav tako analizirani v obliki 
sporočil potencialnim deležnikom z 
namenom izboljšav v oskrbovalni verigi z 
uporabo inovativnih IT orodij, za povečanje 
ekonomske in pristaniške aktivnosti in 
perspektivnih znanj kot tudi z namenom 
optimizacije  orodij za varnost in 
preprečevanje pomorskih tveganj.  
Pristop od spodaj navzgor ima 
pragmatični cilj, da v predlagano orodje 

Vsi opazovana orodja in 
podatkovne baze so bile zbrane in 

razvrščene z namenom, da se 
potrdi, ali spadajo v enega izmed 

treh stebrov.
 

Analize in aktivnosti preslikave 
obstoječih orodij so trenutno v 

zaključni fazi. Tako bodo analize 
podatkov, metodologija za 

njihovo zbiranje in orodja za 
uporabo podala konkretne 

vhodne podatke za opredelitev 
strukture orodja “MED 

vključi le podatke, ki nosijo informacije o 
funkcijah, ki jih je mogoče izvajati. Ta 
analiza je ključna za sestavo »MED 
observatorija«. 
Spletno okolje bo omogočilo dostop do 
informacij, ki bodo strukturirane v treh 
stebrih:  

Steber 1: “Opazovanje” – vsebuje statične 
informacije, zgodovinske podatke in 
ključne kazalnike uspešnosti;  
Steber 2: “Načrtovanje storitev v 
transportni verigi” – vključuje programska 
orodja za načrtovanje storitev v 
transportni verigi na strateški in 
operativni ravni; 
Steber 3: “Izvedba spremljanja verige” – 
vključuje spletna orodja in informacije v 
realnem času (spremljanje blaga, itd.). 
�




