Pokrivamo svet.

POKRIVAMO SVET
Doma smo v prostrani logistiËni mreæi, na kriæiπËu, kjer se
prepletajo cestne, æelezniπke, zraËne in morske povezave.
Zlasti tiste, ki vodijo prek jugovzhodne Evrope. Od tu usmerjamo,
upravljamo in nadzorujemo pretakanje blaga v vseh smereh.
Varno in hitro dosegamo bliænje in najbolj oddaljene cilje.
S sodobno opremo strokovno in odgovorno soustvarjamo in
krepimo blagovne tokove po vsem svetu. Æe 60 let.

Kazalo / 5

KAZALO

POKRIVAMO SVET ________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

VSE INTEREUROPINE RAZSEÆNOSTI _____________________________________________________________________________________________ 7
Celovite logistiËne storitve s podpisom Intereurope ___________________________________________________________________________________ 9
Uprava druæbe Intereuropa d.d. _____________________________________________________________________________________________________________ 11
Organiziranost koncerna ______________________________________________________________________________________________________________________ 12
©irimo zmogljivosti, krajπamo razdalje ____________________________________________________________________________________________________ 15

©EST DESETLETIJ V GIBANJU ________________________________________________________________________________________________________ 17
OD CILJA DO CILJA. 60 LET. __________________________________________________________________________________________________________19
1947 - 1955: prvi koraki v πpedicijski in transportni dejavnosti _____________________________________________________________________ 21
1956 - 1990: med vodilna podjetja v panogi _____________________________________________________________________________________________23
1991 - 2004: nova podjetja, nove storitve, nove dræave _____________________________________________________________________________ 39
Po letu 2004: Evropska unija - prelomnica in priloænost ___________________________________________________________________________ 45
Direktorji matiËne druæbe Intereuropa d.d. ______________________________________________________________________________________________ 51

DANES IN JUTRI _____________________________________________________________________________________________________________________________53
RAZVOJNA STRATEGIJA 2006 - 2011 ___________________________________________________________________________________________55
Pospeπek v vlaganjih za pospeπek v rasti _________________________________________________________________________________________________57

INTEREUROPA DANES __________________________________________________________________________________________________________________61
Do vsake toËke na globusu

__________________________________________________________________________________________________________________

63

CELOVITA LOGISTIKA ___________________________________________________________________________________________________________________ 69
V zraku, na kopnem in na morju: skrb za blago

________________________________________________________________________________________

71

INTEREUROPINI TRGI ___________________________________________________________________________________________________________________ 83
Slovenija __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 85
Hrvaπka _____________________________________________________________________________________________________________________________________________91
Bosna in Hercegovina _________________________________________________________________________________________________________________________ 95
Srbija________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 97
Kosovo______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 98
»rna gora __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 99
Makedonija ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 100
Rusija ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 101
Ukrajina ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 102
Avstrija ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 103
NemËija ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 104
Francija____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 105
POSLOVNA MREÆA ____________________________________________________________________________________________________________________________ 107

6 / Vse Intereuropine razseænosti

Vse Intereuropine razseænosti / 7

VSE INTEREUROPINE
RAZSEÆNOSTI
Telefonski klic, elektronska poπta, dogovor in æe postopek steËe.
Blago je zahtevno, vendar imamo reπitev. Sreda je. Poπiljka z Daljnega
vzhoda bo Ëez dva dni v sodobnem in prilagojenem skladiπËu sredi Evrope.
Pripravljena bo za prevzem. Prevoz bo varen in hiter hkrati. Dokumentacija bo
urejena. Vsi so obveπËeni. Fantje v logistiËnem centru so pripravljeni. Gremo!
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Logistični center Dobanovci v Srbiji.
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Celovite logistiËne storitve
s podpisom Intereurope
Dejavnost koncerna Intereuropa obsega vse vrste logistiËnih storitev. S svojimi zmogljivostmi zagotavlja logistiËne reπitve za najrazliËnejπe vrste blaga, ki potuje po kopnem,
morju ali zraku v vseh smereh na zemeljski obli.

Celovita paleta logistiËnih storitev

Temeljna dejstva o koncernu

Kopenski promet:
• zbirni promet,
• ekspresni promet,
• cestni promet,
• železniški promet,
• carinske storitve,
• distribucija rezervnih delov.

• Lastna poslovna mreža v jugovzhodni,
vzhodni, srednji in zahodni Evropi.

Logistične rešitve:
• skladiščenje in distribucija,
• logistični projekti.
Interkontinentalni promet:
• zračni promet,
• UPS,
• pomorski promet,
• pomorska agencija,
• avtomobilska logistika.
Druge storitve:
• sejemske storitve,
• najemi,
• posredništvo pri zavarovalnih poslih.

• Več kot 20.000 kupcev in poslovnih
partnerjev po vsem svetu.
• 2.671 zaposlenih v 12 državah.

Zmogljivosti
• Prek 610 lastnih tovornjakov
in drugih dostavnih vozil.
• Več kot 223.000 m2 skladiščnih površin.
• Nad 2.211.000 m2 zemljišč
in manipulativnih prostorov.
• 28 logističnih centrov in terminalov.

Optimalno zadovoljevanje potreb po logistiËnih storitvah v popolno zadovoljstvo kupca.
Zanesljivost, hitrost, varnost in konkurenËnost.
To je poslanstvo koncerna Intereuropa.
Krepitev prepoznavnosti vodilnega ponudnika logistiËnih storitev v srednji in jugovzhodni Evropi.
Tako koncern Intereuropa uresniËuje svojo vizijo.
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Mednarodni standardi kakovosti:
• Certifikat ISO 9001:2000 za izvajanje logističnih
storitev v matični družbi Intereuropa d.d. in v
odvisnih družbah Intereuropa, logističke usluge d.o.o., Zagreb, Intereuropa Transport d.o.o.,
Koper ter Intereuropa RTC d.d., Sarajevo.
• Certifikat ISO 9001:2000 za izvajanje pomorsko agencijskih storitev v odvisni družbi Interagent d.o.o. Koper.

Zagotavljanje podpore pri blagu s posebnimi
značilnostmi:
• HACCP sistem v hladilnici v Mariboru in Celju
ter v kondicioniranih skladiščih v Ljubljani, Dravogradu in Celju.
• Ovalni žig v hladilnici Maribor.
• Skladišča nevarnih snovi v Celju, v Mariboru,
na Jesenicah in v Zagrebu.
• Trošarinska skladišča v Kopru, Celju in Dravogradu, po potrebi na osnovi enotnega dovoljenja na vseh lokacijah v Sloveniji.
• Carinska skladišča na vseh lokacijah v jugovzhodni Evropi.
Obvladujoča družba v koncernu Intereuropa:
• Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška
družba/krajši naziv Intereuropa d.d.
• Delnice Intereurope d.d. kotirajo v prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze vrednostnih
papirjev.

Članstvo v mednarodnih organizacijah:
IATA, IRU, FIATA, FETA, FONASBA, BIMCO
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Uprava druæbe Intereuropa d.d.
MatiËno druæbo koncerna vodi od leta 2006 triËlanska uprava.

Zvezdan Markežič,
namestnik predsednika uprave

Mag. Andrej Lovšin,
predsednik uprave

Ondina Jonke,
delavska direktorica
članica uprave
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Organiziranost koncerna
Intereuropa d.d., Koper
matiËna druæba

Filiala
kopenski
promet

Filiala
logistiËne
reπitve

Filiala
interkontinentalni
promet

Filiala UPS

Filiala
mejna
odprava
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SLOVENIJA
Intereuropa d.d.
Intereuropa Transport d.o.o., Koper
Interagent d.o.o., Koper
Intereuropa-FLG d.o.o., Ljubljana
Interzav d.o.o., Koper
Intereuropa IT d.o.o., Koper

HRVA©KA
Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb
Itar d.o.o., Zagreb
Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb

AVSTRIJA
(Druæba v ustanavljanju)

RUSIJA
OOO Intereuropa - East, Moskva
OOO Intertrans, Moskva

BOSNA IN
HERCEGOVINA
Intereuropa RTC d.d., Sarajevo

NEM»IJA
Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf

UKRAJINA
TOV TEK Zahidtransservice, Uægorod
TOV Intereuropa - Ukraine, Kijev
TOV DDT, Onakivci

SRBIJA
A.D. Intereuropa - logistiËke usluge, Beograd

KOSOVO
Intereuropa Kosova L.L.C., Priπtina

FRANCIJA
Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu

MAKEDONIJA
Intereuropa Skopje DOO, Skopje
Intereuropa Transport DOOEL, Skopje

»RNA GORA
Zetatrans A.D., Podgorica
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Poslovna stavba in sedež družbe Intereuropa d.d. v Kopru.

Beseda predsednika uprave / 15

©irimo zmogljivosti, krajπamo razdalje
Intereuropa je med vodilnimi logistiËnimi ponudniki na X. prometnem koridorju in vodilni logist v jugovzhodni Evropi. Poslovna Ëvrstost, odzivnost in razvejanost tega mednarodnega logistiËnega koncerna imajo globoke korenine. Izhajajo iz πestih desetletij
razvoja, ki so ga poganjale smele strateπke odloËitve in ustvarjalni prispevek veË tisoË
posameznikov.

V koncernu Intereuropa verjamemo, da zmagovita
kombinacija v logistiki združuje sposobnost hitrega
odzivanja, celovitost in zanesljivost storitev, temelji
pa na vključenosti v blagovne tokove ter informatizaciji procesov.
Naša rast v mednaroden logističen sistem se je začela pred šestimi desetletji v Sloveniji, na slovenski obali, na prometnem križišču med evropskim
zahodom, jugom in vzhodom. Intereuropin razvoj
so soustvarjali strokovnost in izkušnje velikega
števila ljudi, do današnjih 2.671 zaposlenih v 12
evropskih državah. Uspehi koncerna temeljijo na
preudarnosti, pogumu in viziji vodij in njihovih sodelavcev, ki so sprejemali odločujoče razvojne poteze. V prvem desetletju so Intereuropine temelje
postavljali direktorji Ivan Jagodič, Rudi Ruter in
Ante Suzenić. V času Dorka Volka se je zgodila širitev na celotno Jugoslavijo, se krepila v obdobju
Danila Berdona in nato Milana Turka. Preoblikovanje v celovitega ponudnika logističnih storitev je
Intereuropa pospešila na prehodu v novo tisočletje, ko je družbo vodil Jože Kranjc.
Zaupanje kupcev so skozi desetletja gradili zaposleni na mejnih prehodih, za volani tovornjakov, v
carinskih skladiščih, pisarnah in logističnih centrih. Danes ga potrjujemo s kakovostjo storitev
in vse bolj izpopolnjenimi logističnimi zmogljivostmi. Smo logistični operater za številna mednarodna podjetja, ki svoje blagovne tokove usmerjajo prek jugovzhodne Evrope. Naša dolgoletna
prisotnost na teh trgih je velika prednost, ki jo
skrbno nadgrajujemo. V Sloveniji, na Hrvaškem,
v BiH, Črni gori in na Kosovu smo že na vrhu,
drugod smo na dobri poti, da se tja povzpnemo.

S svojimi zmogljivostmi smo eden izmed vodilnih
logističnih ponudnikov na X. evropskem prometnem koridorju. Svoj položaj izboljšujemo z novimi
povezavami in ofenzivno strategijo rasti. Sočasno
prodiramo proti vzhodni Evropi z logističnimi centri v Moskvi in kmalu tudi v Ukrajini.
Intereuropa je že desetletja doma v jugovzhodni Evropi in je hkrati vpeta v prostor zahodne in
vzhodne Evrope. V tem sta njena moč in prednost.
Prav tako je njena moč v prepričanju, ki ga sprejemam v polni meri: le stalna vlaganja in rast zmogljivosti zagotavljajo razvoj. V to smer vodijo tudi
strateške usmeritve do leta 2011. Uresničili smo
naložbe v logistične centre v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, investiramo v Rusiji in Ukrajini,
razširili smo vozni park v jugovzhodno in vzhodno
Evropo. Nova podjetja imamo na Kosovu in v Črni
gori, aktivno preučujemo možnosti vstopa na trge
Bolgarije, Romunije, Albanije in Grčije.
Pogumno uresničujemo strateške cilje do leta 2011
z obvladovanjem vse večjega deleža blagovnih
tokov, ki vodijo prek jugovzhodne Evrope na vse
strani, na vse celine. S svojimi logističnimi zmogljivostmi omogočamo optimalen pretok blaga na teh
poteh in krajšanje razdalj. To je naša priložnost, od
tu pokrivamo svet.

Mag. Andrej Lovšin,
predsednik uprave koncerna Intereuropa

©EST DESETLETIJ V GIBANJU
Intereuropina zgodovina
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OD CILJA DO CILJA. 60 LET.
Za nami je πest desetletij izpolnjenih dogovorov z naπimi partnerji
in razvojnih naËrtov. Od prvih tovornjakov do razvejane poslovne
mreæe in sodobnih logistiËnih centrov. Od lokalnega prevoznika
do vodilnega πpediterja v nekdanji Jugoslaviji in prvega logista
v jugovzhodni Evropi. Nadaljujemo tradicijo pogumnih vizij in
odloËitev, podprtih z znanjem in zavzetostjo Intereuropinih ljudi.
Od enega do drugega cilja.
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Intereuropa je februarja 1948 prejela dovoljenje za opravljanje špedicijskih in transportnih poslov v
mednarodnem prometu in za ustanavljanje podružnic doma in na tujem.
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1947 - 1955:
prvi koraki v πpedicijski
in transportni dejavnosti
V povojnih letih je v Kopru nastala druæba Intereuropa. Opravljala je lokalne πpedicijske
posle in prevoze, kmalu tudi z lastnimi tovornjaki. Zaradi politiËnih in gospodarskih razmer se je v petdesetih letih znaπla na robu ukinitve. Namesto tega je delovanje razπirila
daleË prek lokalnih meja in tako zaËela svojo pot navzgor.

1947: v coni B nastane Intereuropa
Pisalo se je leto 1947. Tudi v Coni B Svobodnega
tržaškega ozemlja (STO) so v prvih povojnih letih
vznikali novi trgovski stiki. Porajajoči se blagovni
promet, čeprav skromen, je zahteval organizirano
delovanje.
Takratni koprski Istrski okrožni ljudski odbor je
12. februarja 1947 izdal prvo obrtno pooblastilo
za opravljanje špedicijskih in transportnih poslov
skupini delavcev. Nastala je Intereuropa, delniška
družba z omejeno zavezo.
Prvi direktor družbe, ki je štela tri zaposlene, je
bil Ivan Jagodič. Osnovni delniški kapital je znašal
1 milijon tedanjih jugolir. Kmalu je podjetje začelo

Star traktor - prvo Intereuropino vozilo.

opravljati špedicijsko dejavnost v blagovnem prometu z italijanskim in jugoslovanskim zaledjem.
Poslovanje je steklo in konec leta je družba imela
že 20 zaposlenih.

Prvi posli z darilnimi paketi, soljo in lesom
V prvih letih je osrednjo dejavnost predstavljalo
carinsko posredovanje darilnih paketov, ki so prihajali iz Italije in so bili namenjeni prejemnikom
v Istri in Dalmaciji. Intereuropa je kmalu postala
pomemben posrednik pri prevozu soli in lesa za
potrebe ladjedelnice v Piranu.

Ena prvih pisarn na sedežu podjetja v Kopru.

Prevladovala je organizacija prevozov po morju,
zato so začele nastajati poslovalnice v vseh pomembnejših istrskih obalnih mestih. Za prevoze po cesti je služil skromen vozni park podjetja Adrija (kasnejši Slavnik) in redkih zasebnikov. V poslovalnici
v Divači je potekalo posredovanje za blago, ki je
prihajalo po železnici. Špediterski posli so se krepili.
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S prvimi lastnimi vozili je podjetje do leta 1956 opravljalo zgolj lokalne prevoze. Prava rast se je začela s
širitvijo špedicijske in transportne dejavnosti na vso državo in v mednarodni prostor.

Kmalu so že samostojno carinili kmetijske pridelke, zlasti vino, namenjeno v Italijo, Avstrijo in
Nemčijo.
Intereuropa je bila leta 1951 majhno lokalno podjetje z 32 zaposlenimi, ki je opravljalo vse carinske
in posredniške posle ter distribucijo blaga.

zanimivo, vendar se je obseg tega posla občutno
manjšal.
Vse večje povpraševanje je spodbudilo razvoj transportne dejavnosti. K temu je prispevala nova zakonodaja, ki je mednarodno špedicijo obravnavala kot zunanjetrgovinsko dejavnost. Ker podjetje
tedaj še ni imelo dovolj usposobljenih kadrov, ni
izpolnjevalo pogojev za delo v tej dejavnosti. Obnova magistralne ceste med Vrhniko in Koprom leta
1953 je okrepila zanimanje za cestne prevoze.

Pred skorajπnjo ukinitvijo

Intereuropina prva upravna zgradba v Kopru,
ob starih zaporih.

ZaËetek cestnega transporta
z lastnimi tovornjaki
Rast blagovnega prometa in prevelika odvisnost od
tujih prevoznih sredstev sta narekovali odločitev o
nabavi lastnih prevoznih sredstev. Oktobra 1952 je
podjetje kupilo štiritonski kamion, decembra pa še
20-tonski avtovlak. Usmerilo se je v organizacijo
prometa z zaledjem, saj je obalni pomorski promet
upadal. Okrepil se je uvoz blaga iz Slovenije. Povečale so se potrebe po prevozu gradbenega materiala. Posredništvo z darilnimi paketi je bilo še vedno

Po letu 1952 so se nadaljevala vlaganja v povečanje voznega parka. Konec leta 1955 je štel 14 tovornjakov s skupno nosilnostjo 190 ton, vendar so bili
prihodki od prevozov še vedno skromni. Ukinitev
STO po podpisu Londonskega memoranduma leta
1954 je povzročila tudi usihanje prometa z darilnimi paketi, špedicijska dejavnost pa je bila zgolj
lokalnega značaja. Dohodek se je zmanjšal za tri
četrtine, podjetje pa še vedno ni moglo poslovati v
zunanji trgovini.
Takšne razmere so leta 1955 Intereuropo postavile
pred odločitev: likvidacija družbe ali pogumen zasuk v poslovanju. Zgodil se je preobrat.
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1956 - 1990:
med vodilna podjetja v panogi
Z ustanavljanjem filial, poslovalnic in izpostav po vsej dræavi, z razvojem πpedicijske dejavnosti in mednarodnimi prevozi je Intereuropa kmalu postala eno izmed vodilnih
πpediterskih in prevozniπkih podjetij v tedanji Jugoslaviji. Z naloæbami v zmogljivosti in
tehnologijo ter s strokovnostjo zaposlenih se je v naslednjih desetletjih podjetje utrdilo v
samem vrhu.

1956 - πiritev na vso dræavo in zunaj meja
je bila odloËilna prelomnica
Tedanje Intereuropino vodstvo z novim direktorjem Dorkom Volkom, ki je družbo vodil naslednjih dvanajst let, je sprejelo pomembni odločitvi o
razširitvi špedicijske dejavnosti na vso državo in
vključitvi v mednarodni promet. Ni pretirano, če
rečemo, da je bilo to ključno za nadaljnji razvoj
podjetja do današnjih dni.
Strateški razvojni preskok je kmalu obrodil sadove. V naslednjem desetletju se je Intereuropa povzpela med vodilna špediterska podjetja v nekdanji
državi.
Pred eno prvih Intereuropinih poslovalnic.

Filiale v vseh glavnih gospodarskih centrih
Sprejeto usmeritev je podjetje takoj začelo uresničevati z ustanavljanjem filial, poslovalnic in izpostav. Najprej v Sloveniji, nato pa še na drugih
območjih Jugoslavije. Sredi leta 1956 so začele
delovati filiale v Ljubljani, Mariboru in Zagrebu in
leto kasneje v Beogradu.
V špedicijo so se usmerile tudi obstoječe filiale in
poslovalnice na Reki, Kozini, v Sežani in Podgorju,
ki sprva niso imele posebne zveze s to dejavnostjo,
saj jim blaga in prevoznikov ni bilo treba posebej
iskati.
Leta 1957 so bile vse enote opremljene s teleprinterji, s čimer so se okrepile komunikacijske
povezave.

Prva servisna delavnica v Kopru leta 1957.
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Kronologija nastajanja ﬁlial, poslovalnic in izpostav do leta 1990
1948 Pula, Novigrad, Umag, Piran, Izola, Podgorje in Divača (kasneje ukinjene)
1950 Sežana (podružnica)
1952 Reka (poslovalnica)
1953 Kozina (poslovalnica)
1954 Reka (filiala)
1955 Sežana (filiala)
1956 Ljubljana, Maribor, Zagreb (filiale)
1957 Beograd, Sarajevo (filiali), Subotica, Nova Gorica (izpostavi)
1959 Novi Sad, Zagreb-sejem (filiali), Zrenjanin (poslovalnica)
1960 Sarajevo (filiala ukinjena, predstavništvo),
Koper (začne delovati oddelek pomorsko-agencijskih poslov, kasneje Interagent)
1961 Bar, Celje (izpostavi)
1962 Celje, Jesenice (filiali)
1963 Dimitrovgrad, Prevalje (izpostavi),
Koper (iz oddelka pomorsko-agencijskih poslov nastane samostojno podjetje Interagent)
1964 Gornja Radgona, Šentilj, Škofije (izpostave)
1965 Bosanski Novi, Kragujevac, Krvavi potok, Kardeljevo (izpostave)
1966 Kragujevac (izpostava ukinjena), Kranj (izpostava), Subotica, Nova Gorica (postaneta filali)
1968 Titograd/danes Podgorica (filiala), Kranj (postane filiala), Filiala avio promet
1970 Kikinda (izpostava), Sarajevo (spet postane filiala)
1972 Leskovac (sejemska poslovalnica), Split (filiala), Velenje (poslovalnica)
1973 Banja Luka, Brnik (poslovalnici)
1974 Novo mesto (poslovalnica)
1975 Zadar (poslovalnica)
1979 Sombor (izpostava)
1980 Krško (poslovalnica)
1981 Interagent (priključitev k Intereuropi), Dubrovnik, Pula (izpostavi), Mostar (postane filiala)
Po letu 1982 se je širitev poslovne mreže nekoliko upočasnila. Pet samostojnih enot, tedanjih TOZD-ov (TOZD
Kontinentalna špedicija, Pomorska in sejemska špedicija, Transport, Zagreb in Interagent), je imelo skupaj 20
filial s poslovalnicami in z izpostavami. Enota Transport je imela še servisni delavnici v Kopru in Mariboru.
1983 Tolmin (izpostava)
1984 Jajce (poslovno mesto)
1985 Kutina (poslovalnica), Idrija (izpostava)
1986 Varaždin, Bihać (poslovalnici)
1987 Mali Lošinj (poslovno mesto)
1988 Koprivnica (poslovalnica)

Filiale, poslovalnice in izpostave predstavljajo
temeljno ogrodje koncernove organizacijske
strukture. Vsebina in način dela sta se skozi
desetletja sicer močno spreminjala in prilagajala
spremembam, vendar se je sam koncept
organiziranosti ohranil.
filiala
Samostojna obračunska enota, ki opravlja vse posle
v špediciji, transportu in logistiki na določenem geografskem območju.

V tej stavbi na ulici Blaža Polića na Reki je začela
leta 1954 delovati prva filiala na Hrvaškem.

poslovalnica
Dislocirana enota filiale, ki opravlja enake vrste poslov kot matična filiala.
izpostava
Dislocirana enota filiale, ki opravlja predvsem carinsko posredovanje na mejnih prehodih.
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Intereuropini vozniki so opravljali vse daljše vožnje
in se srečevali z vsakršnimi vremenskimi razmerami.

Pri popravilu stroja v novi servisni delavnici
(po letu 1959).

Organizacija prvega prekomorskega prevoza sega v leto 1957. Tovor je s koprskega pomola proti Izraelu
odpeljala ladja “Cucciolo”.

Obnova voznega parka sredi petdesetih let je
pospešila razvoj mednarodnega cestnega transporta.

Pred vhodom v koprsko pristanišče, kjer je
Intereuropa od vsega začetka močno prisotna.
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Današnja podoba opuščenega železniškega predora
v Portorožu, kjer je bilo skladišče masti.

V novo poslovno zgradbo (na desni) na sedanjem
Ukmarjevem trgu v Kopru se je sedež podjetja
preselil leta 1958.

Prvi kontejner iz koprske luke za sejemsko filialo v Zagrebu.
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V šestdesetih letih so začele močno rasti količine odpremljenega blaga v tranzitu skozi Koper in Reko, zlasti
v smeri Češke in Madžarske.

Konec tega leta je bilo že 15 filial, poslovalnic in
izpostav po vsej državi in na vseh pomembnejših
mejnih prehodih.

Popolna prenova voznega parka in prvi
mednarodni prevozi
Sočasno s širitvijo špedicijske mreže je potekala
tudi prenova voznega parka. Da bi lahko opravljali
prevoze na daljših razdaljah, je podjetje odprodalo
večino starih tovornjakov in leta 1957 kupilo 17
novih avtovlakov znamke OM in 4 manjše kamione. Kmalu se je pokazalo, da mednarodni prevozi
odpirajo odlične poslovne možnosti. Začela se je
tudi gradnja koprskega pristanišča, ki je postalo
kasneje pomemben dejavnik v razvoju Intereurope. Leto kasneje je sledil nakup novih tovornjakov
in skupna nosilnost se je povečala na 1046 ton.

Z izjemno rastjo med vodilne
v πpediciji in transportu
Bliskovita rast se je v naslednjih letih nadaljevala.
Že leta 1958 je podjetje začelo s kamionskimi delnimi nakladi za Nemčijo. Naslednje leto so v Kopru
zrasle sodobne garaže. Skupna nosilnost najmodernejših tovornjakov je dosegla že 2.500 ton.
Dobra polovica prihodkov je bila ustvarjena s transportom, pet let kasneje pa je delež špedicijskih
poslov predstavljal že dve tretjini prihodkov. Obe
dejavnosti sta se vse bolj dopolnjevali in vzajemno
omogočali razvoj.
Izredna rast se je pokazala tudi v hitrem naraščanju števila zaposlenih. Od leta 1955, ko je bilo 43 zaposlenih, se je v treh letih njihovo število povečalo
za petkrat, do leta 1963 pa skoraj za dvajsetkrat in
je znašalo 1.150.
Začetki prekomorskih prevozov in skladiščne
dejavnosti prav tako segajo v drugo polovico petdesetih let. Prve večje količine blaga so bile bombažne
bale, ki so jih začeli skladiščiti v portoroškem Antenalu leta 1957. Za skladiščenje masti so kmalu zatem
prilagodili opuščeni železniški tunel v Portorožu.
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Ustanovitev specializirane sejemske filiale v
Zagrebu leta 1960 je pomenila začetek dejavnosti
sejemskih logističnih storitev, ki uspešno poteka še
danes.

1965 - prikljuËitev Intertrans-Globusa
in razmah πpedicije
Še eno pomembno prelomnico v delovanju podjetja predstavlja združitev z ljubljanskim špedicijskim podjetjem Intertrans-Globus. Na prvi dan leta
1965, ko je do združitve prišlo, se je Intereuropa
povečala za večje število filial in poslovalnic in za
500 zaposlenih.
Močno se je okrepila mednarodna špedicijska dejavnost. Intenzivni rasti, značilni za naslednje desetletje, je sledil vzpon med vodilna
podjetja v panogi. V tem času (1969) je bila
prilagojena in posodobljena notranja organiziranost. Nastali so štirje sektorji: Transport,
Špedicija, Gospodarsko-računski sektor in
Splošni sektor.
Filiali v Kopru in na Reki sta se zelo uspešno
specializirali za pomorski promet. Po količinah
blaga v pomorskem tranzitu se je Intereuropa
uvrstila med vodilne špediterje v takratni Jugoslaviji.
Leta 1966 je podjetje kupilo nedokončano stavbo
na Vojkovem nabrežju v Kopru, kamor so se dve
leti kasneje preselili sedež družbe, Sektor Transport, vodstvo Špedicije in Filiala Koper.

Prvi redni linijski prevozi in
naloæbe v nova skladiπËa
Promet in dohodek v špediciji sta naglo naraščala. Leta 1969 je Intereuropa začela z organizacijo
rednih linijskih prevozov po Evropi. Ponovno je bil
temeljito posodobljen vozni park.
Povečanje prometa kosovnih pošiljk v mednarodnem prometu je narekovalo gradnjo carinskih
skladišč na Jesenicah in v Novi Gorici. Vse naložbe
je podjetje financiralo zgolj z lastnimi sredstvi.
Prvim filialam v osrednjih gospodarskih centrih
nekdanje države se je v šestdesetih letih pridružilo
več novih. Tako se je rastoča špedicijska dejavnost
tesno povezala z blagovnimi tokovi v državi in zunaj nje, kar je omogočilo nadaljevanje Intereuropinega razvoja.

1972 - nove tehnologije za hitrejπi razvoj:
raËunalniki, kontejnerji in paletni sistem
S stalnim uvajanjem tehnoloških novosti pri prevozih blaga in pri manipulaciji z blagom je Intereuropa vseskozi stopala v korak s časom.
Uvajanje paletnega sistema in kontejnerjev ter za
takšne vrste transporta prilagojenih skladišč, pristaniških in železniških terminalov sega v začetek
sedemdesetih let. Nove možnosti za dopolnitev ponudbe je podjetje iskalo v organiziranju zbirnega
prometa. Z nakupi novih tovornjakov je stalno posodabljalo vozni park.
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V nastajajoči mreži skladišč je Intereuropa začela vpeljevati paletizacijo in druge sodobne tehnološke rešitve
pri manipulaciji z blagom.

Za sejemsko dejavnost je bila
organizacija transporta eksponatov
največjih dimenzij nekaj običajnega.

Zgradba v Kopru, kjer je danes
sedež koncerna Intereuropa,
kmalu po dograditvi leta 1968.

Na Jesenicah je v začetku
sedemdesetih zraslo prvo carinsko
skladišče iz katerega je nastal
današnji logistični terminal.
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Vse pogostejše so postale tudi
vožnje po cestah Bližnjega vzhoda.

Intereuropini špediterji so vselej
delovali na najbolj prometnih
mejnih prehodih, kakršen je na
Šentilju.

Sejemska filiala je z najsodobnejšo tehnologijo obvladovala logistiko na vseh najpomembnejših
jugoslovanskih sejmih.
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O začetku železniškega zbirnega prometa priča nakladnica ali “bordereau” za prvi zbirni vagon,
ki je odpeljal iz Ljubljane 16. februarja 1972.

Prvi večji korak k informatizaciji je pomenila redna
obdelava podatkov na računalniku IBM v Tomosu
leta 1972.

tno mehanizacijo, skladišča za embalažo in edina
med domačimi špediterji tudi lastno radijsko sprejemno in oddajno postajo.

Kot je zapisano v publikaciji ob četrt stoletja delovanja, se je Intereuropa tedaj opredeljevala kot organizator mednarodnega transporta s poudarkom
na špediciji in kot specialist za pristaniško špedicijo ter sejemsko poslovanje.

Nagla rast prihodkov iz πpedicije
in naloæb v poslovno mreæo

Obseg špedicijskih poslov je tako narasel, da so
lastni tovornjaki zadoščali le za 15 odstotkov potreb pri organizaciji prevozov. Preostalo blago je
potovalo zlasti po železnici, z ladjami in letali.

Uvedba novih zbirnih linij in
odliËnost v sejemski dejavnosti
Eden pomembnejših ciljev prve polovice sedemdesetih let je bil razvoj zbirnega prometa. Linijama
Celje - Waalwijk in Koper - Pariz se je kmalu pridružila še linija Celje - München in Köln. S svojimi tovornjaki se je podjetje leta 1975 pričelo intenzivneje vključevati v prevoze za Azijo in Bližnji
vzhod.
Močno se je razvila tudi sejemska dejavnost.
Zagrebška sejemska filiala je imela poslovalnice
v vseh pomembnejših jugoslovanskih sejemskih
mestih. Premogla je lastno specializirano transpor-

V začetku sedemdesetih so bile že štiri petine prihodkov ustvarjene s špedicijskimi storitvami. Večala se je tudi produktivnost.
Z nezmanjšanim ritmom so se nadaljevali gradnja,
adaptacije in nakupi poslovnih prostorov za filiale,
poslovalnice in izpostave. V večjih mestih, lukah,
na mejnih prehodih in letališčih je bilo leta 1972
že 17 filial in 18 izpostav.
Vodenje Intereurope je leta 1974 prevzel Miran
Turk, ki je na čelu družbe ostal naslednjih enaindvajset let. Pred njim je podjetje štiri leta vodil Danilo Berdon, ki je nasledil leta 1968 preminulega
Dorka Volka.

Krepitev sistematiËnega razvoja kadrov
Razvoju kadrov, njihovemu izobraževanju in kadrovski politiki je podjetje posvečalo vse večjo pozornost. V ta čas sega začetek izhajanja internega
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Disponenti transporta v Filiali Maribor sredi
sedemdesetih let.

Na Hrvaškem je Intereuropa že kmalu opravljala vse
vrste špedicijskih in transportnih storitev.

glasila Glas Intereurope, ki je bil vseskozi pomemben vezni člen med zaposlenimi iz najbolj oddaljenih filial, poslovalnic in izpostav. Leta 1976 je
potekalo prvo športno srečanje delavcev Intereurope - Intereuropiada v Ankaranu. Postala je tradicionalna in se ohranila do danes.

Postavljen je lasten raËunalniπki center
Sledili so hitri koraki v sistematičnem razvoju informacijske podpore poslovanju. Najprej je bila informatizirana podpora funkcijam računovodstva,
kadrov, financ, plač in osnovnih sredstev. Leta 1973
je bila uvedena računalniška obdelava podatkov na
področju saldakontov kupcev in dobaviteljev ter na
področju osnovnih sredstev. Med leti 1975 in 1978
so v Mehanografskem centru Ljubljana s pomočjo
računalnika že obdelovali vse finančne podatke.
Lasten računalniški center je bil v Intereuropi
vzpostavljen leta 1980 z nakupom prvega računalnika Honeywell.

1980 - celovitost storitev dobi osrednje mesto v
poslovnih naËrtih

Ena prvih številk internega glasila Glas Intereurope,
ki je začel izhajati leta 1975. Danes njegovo poslanstvo nadaljuje Interglas, ki izhaja v treh jezikih.

S premišljeno razvojno politiko je Intereuropa
v osemdesetih letih okrepila svoj položaj v vrhu
špedicijske in mednarodne cestno-transportne
dejavnosti v tedanji državi.
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Intereuropiada je bila
vselej odlična priložnost
za prijateljsko
srečevanje zaposlenih
iz najbolj oddaljenih
krajev po vsej državi.
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Intereuropin računalniški center ob začetku uvajanja informacijskega sistema za podporo špediciji leta 1985
(zgoraj) in po kasnejših posodobitvah (spodaj).

V špediciji so se posebej uspešno razvijali zbirni
promet, prekomorski tranzit, sejemsko poslovanje, letalski tovorni promet, kontejnersko poslovanje prek domačih luk in z domačimi ladjarji ter
integralni transport. Nadaljevala so se vlaganja
v carinska skladišča, poslovne prostore filial in
nakupe novih tovornjakov.

Intereuropa se je osredotočala na kakovost storitev,
zniževanje prevoznih stroškov blaga in rast produktivnosti. Težnja k celovitosti storitvene ponudbe je
dobivala vse več prostora v delovanju in razvojnih
načrtih družbe. S tem so bili storjeni prvi koraki na
poti Intereuropine preobrazbe od špediterja in prevoznika do celovitega ponudnika logističnih storitev.

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer, upadanja
mednarodne menjave in povečevanja konkurence
se je fizična rast podjetja v osemdesetih letih nekoliko upočasnila.

Ob koncu desetletja je Intereuropina špedicija obdelala 21 odstotkov vsega jugoslovanskega uvoza
in izvoza ter opravila približno tretjino vseh tranzitnih poslov v državi.
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Leta 1980 je na Brniku prvič na ozemlju nekdanje
države pristalo največje civilno tovorno letalo
Boeing 747.

Carinsko skladišče v Beogradu leta 1986.

Rast kontejnerskega prometa je spodbudila odprtje
popravljalnice kontejnerjev v Kopru.

V stavbi na Jurišičevi ulici je bil do preselitve na
Jankomir leta 2001 sedež Intereurope Zagreb.
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Delež v mednarodnem cestnem transportu blaga
v tedanji Jugoslaviji je presegal 15 odstotkov. Podjetje je bilo močno vpeto v mednarodno trgovino.
Opravilo je okoli polovico vsega jugoslovanskega
transporta z zahodnoevropskimi državami.

Z vlaganji nad razvojne izzive
Gospodarske razmere v Jugoslaviji so se zaostrile. Kljub temu se je Intereuropina rast nadaljevala.
Poleg špedicije se je krepila tudi transportna dejavnost. Iz leta v leto se je povečeval obseg prepeljanega tovora na kilometer, posodabljali so vozni park.
V Kopru in v Mariboru je podjetje zgradilo nove
servisne delavnice (1983).
Na mejnem prehodu Fernetiči je nastalo pomembno blagovno vozlišče - suhozemni terminal, kamor se je leta 1981 preselila tudi Filiala Sežana.
Leta 1981 se je pod okrilje Intereurope ponovno vrnil koprski Interagent. Promet agencije se
je kmalu močno povečal na račun trajektnega
prometa v Luki Koper. Recesija v pomorstvu je
leta 1982 nekoliko zavrla rast. Kljub temu sta naslednje leto v Kopru nastala trajektno (ferry) parkirišče in sodobna popravljalnica kontejnerjev.
Kontejnerski terminal v Luki Koper je prispeval k
širitvi kontejnerskega prometa in kombiniranega
transporta, uvedene so bile kontejnerske zbirne
linije.

Dinamičen razvoj so spremljala intenzivna vlaganja. Med leti 1985 in 1987 je bil zgrajen prizidek k poslovni stavbi v Kopru, posodobljeni so
bili poslovni prostori po vsej državi, dograjena so
bila carinska skladišča na Jesenicah in v Velenju.
Intereuropa je kot špediter sodelovala pri gradnji
Karavanškega predora in kot investitor pri gradnji
carinskega platoja v Hrušici.
Povečane potrebe po prevozu žitaric in drugih
razsutih tovorov, predvsem med Vojvodino in jadranskimi pristanišči, so leta 1985 botrovale nakupu prvih dveh kompozicij specialnih vagonov
Tadds-z. Naslednjih pet let so v njih uspešno prevažali razsute tovore po Jugoslaviji.

Spremembe v organiziranosti
poveËajo uËinkovitost
Pomemben organizacijski premik se je zgodil leta
1984, ko se je celotna špedicijska dejavnost združila v enovito organizacijo. Podjetje so po novem
tvorile organizacijske enote TOZD Špedicija, TOZD
Transport in TOZD Interagent. Zaokroževale so tri
Intereuropine dejavnosti: špedicijo, cestni transport in pomorsko agencijo.
Organizacijske spremembe in informatizacija poslovnih procesov so okrepile poslovno učinkovitost.
Prelomni korak je bil storjen z uvedbo računalnikov
v špedicijsko operativo med leti 1985 in 1989.
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S priključitvijo Interagenta leta 1981se je Intereuropa znova uveljavila tudi kot pomorska agencija.

Prevzem vagonov za prevoz razsutih tovorov, zlasti
žitaric, sredi osemdesetih let.

Pretok blaga skozi Intereuropina skladišča se je v
osemdesetih letih krepko povečal.

Nove servisne delavnice v Kopru so slovesno odprli leta 1983.
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O širitvi informacijske podpore špedicijski dejavnosti v filiale je poročal tudi interni časopis.
Pomenila je velik preskok pri izboljševanju poslovnih procesov in storitev.

Razvoj informatizacije je pospešil pretok blaga po kopnem, po morju in po zraku.

V tem času je bil prenovljen računalniški center, v
pisarnah so se pojavili prvi PC računalniki. Računalniška podpora špediciji je bila leta 1989 uvedena tudi v filialah.

Tečaj informatike za management v Radovljici leta
1987, ki so se ga udeležili direktorji filial in sektorjev.

Promet je stalno naraščal. Leta 1987 je več kot
5000 domačih in tujih poslovnih partnerjev
zaupalo Intereuropi odpremo in carinjenje prek 9
milijonov ton različnega blaga letno. Intereuropa
je odpremljala blago v uvozu, izvozu in tranzitu,
po železnici, morju, cestah in zračnih poteh, odvijalo se je skladiščenje in posredovanje v carinskih
postopkih. Intereuropa je vzpostavila poslovno
sodelovanje z večino pomembnejših logističnih
in špedicijskih podjetij v Evropi, na Bližnjem in
Srednjem vzhodu, v Aziji in Ameriki.
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1991 - 2004:
nova podjetja, nove storitve, nove dræave
Spremembe na politiËnem zemljevidu Evrope so v zaËetku devetdesetih let odjeknile tudi
v Intereuropinem poslovanju. OdloËitev o preobrazbi iz πpediterja v ponudnika logistiËnih
storitev je kmalu obrodila sadove. S prevzemi in zdruæevanji sta zaËela nastajati nova
mreæa odvisnih druæb in koncern Intereuropa.

1991 - pospeπek v preobrazbi
od πpediterja do logista
Globoka gospodarska kriza in politične spremembe na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta so
zaznamovale celotno poslovanje. Razpad jugoslovanskega trga in trgov vzhodnoevropskih držav je
posledično povzročil velike motnje v prometu blaga
in upadanje špedicijskih in transportnih poslov. V
Sloveniji je hkrati začela nastajati močna konkurenca majhnih špedicijskih družb, zlasti na področju
carinskega posredovanja.
Spremenjene razmere so zahtevale hitro ukrepanje.
Takoj po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so bile filiale v nekdanjih jugoslovanskih republikah preobli-

kovane v družbe z omejeno odgovornostjo, v katerih
je imela matična družba Intereuropa večinski delež.
S to potezo je podjetje ostalo prisotno na večini teh
trgov tudi v najbolj burnem obdobju devetdesetih.
Po umiritvi razmer je lahko nadaljevalo z rastjo na
že postavljenih temeljih in postalo eden vodilnih
operaterjev na X. evropskem koridorju.
Novim okoliščinam so bili takoj prilagojeni cilji in vizija družbe glede pospešene preobrazbe iz pretežno
carinskega posrednika v organizatorja transporta
pa do današnjega celovitega ponudnika logističnih
storitev. Uresničevanje načrtov je potekalo s spreminjanjem poslovnih področij, vrednot in organiziranosti koncerna ter ob povezovanju z novimi podjetji in partnerji.
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Dogodki na ozemlju nekdanje Jugoslavije so
občutno zaznamovali Intereuropino poslovanje.
Zaradi prizadevnosti zaposlenih pa delo ni nikoli
popolnoma obstalo niti na najbolj prizadetih
območjih, kot na primer v Karlovcu (na sliki).

Intereuropa postane delniπka druæba

Pogumni koraki v logistiËni smeri

Začetek priprav na lastninjenje sega v leto 1992.
Tri leta kasneje je Intereuropa postala delniška
družba v večinski lasti zaposlenih. Intereuropine
delnice z oznako IEKG so bile leta 1998 uvrščene v
borzno kotacijo “A” Ljubljanske borze vrednostnih
papirjev, od oktobra 2005 njene delnice kotirajo v
prvi borzni kotaciji.

Ovire v poslovanju, ki so zaznamovale začetek
desetletja, je Intereuropa premostila z naložbami
v sodobno logistično znanje, kar se je bogato obrestovalo. Nadaljevala je vlaganja v informatizacijo poslovanja, razvoj kadrov in v nove storitve ter
produkte. Politična odločitev Slovenije za vstop v
EU je napovedovala zmanjšanje obsega carinskih

ENOTNI TE»AJ INTEREUROPINE DELNICE NA ZADNJI DAN LETA OD ZA»ETKA KOTACIJE DO KONCA LETA 2007 (V EUR)*

* vrednost v evrih je preraËunana po teËaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT
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Preoblikovanje v delniško družbo je povečalo učinkovitost upravljanja družbe in spodbudilo rast.

storitev in spodbudila gradnjo mreže skladiščnopretovornih terminalov. Posodobitve je doživel tudi
vozni park.
Obseg prometa je začel ponovno naraščati. Intereuropine družbe in filiale so leta 1996 organizirale
transport 6,9 milijona ton blaga na vse celine. Z
lastnimi kamioni so prepeljali 212 tisoč ton blaga.
Politične in gospodarske razmere ter spremembe
v obsegu in načinu poslovanja so vplivale tudi na
zmanjševanje števila zaposlenih, ki je konec leta
1995 upadlo na 1650.
Jože Kranjc je bil leta 1995 imenovan za predsednika uprave Intereurope d.d. Družbo je vodil
11 let.

V leto 2000 s krepitvijo poslovne mreæe
in s celovito kakovostjo
Vodilni položaj v panogi na slovenskem trgu in odločitev v smeri razvoja logističnih storitev je Intereuropa ne prehodu v novo tisočletje nadgradila z
novo potezo. Z nakupi in s prevzemi novih družb je
začela širiti lastno poslovno mrežo in krepiti svojo
konkurenčnost.
Sistematično je uvajala celovito kakovost poslovanja, zaposleni so se osredotočili na razvoj in uvajanje novih produktov. V letu 2001 je podjetje dobilo priznanje »Rating 2000« za najvišjo bonitetno
oceno A1, ki potrjuje poslovno odličnost in varno
poslovanje.
Veliko zaposlenih se je vključilo v pridobivanje novih znanj s področja logistike, med drugim v novi
interni šoli Poslovne logistike.
Skupaj z drugimi podjetji iz panoge je Intereuropa
sodelovala pri ustanovitvi Slovenskega transportno-logističnega grozda.

Nastanek danaπnje podobe koncerna
Intereuropa

Intereuropa je leta 2002 prejela nagrado Portal, ki
jo Ljubljanska borza podeljuje za najboljše odnose z
delničarji. Tedanji predsednik Intereurope d.d. Jože
Kranjc drugi z desne

Na prehodu v novo tisočletje je imela matična družba
Intereuropa d.d. odvisne družbe v Zagrebu, Splitu,
Sarajevu, Mostarju in Skopju. V naslednjih letih je
bil s prevzemi in z ustanavljanjem ter združevanjem
podjetij oblikovan koncern Intereuropa. Konec leta
2007 je poleg krovne družbe štel 22 povezanih družb
(med njimi tri posredno odvisne) v 11 državah.
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Certifikat ISO 9001:2000 za izvajanje logističnih storitev je potrdil uspešen Intereuropin razvoj sistema
kakovosti.

Leta 1999 se je z nakupom manjkajočega kvalificiranega deleža družbe Intereuropa Zagreb d.o.o.
in s prevzemom družbe Intereuropa RTC Varaždin
d.d. začela konsolidacija Intereuropinih družb na
Hrvaškem. Čez tri leta je nastalo enovito podjetje
Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., s sedežem v
Zagrebu, v katerega so se združile vse Intereuropine družbe na Hrvaškem, razen Intereurope Sajam,
d.o.o.
Predstavništvo v Moskvi se je v istem obdobju preoblikovalo v samostojno podjetje OOO Intereuropa
- East.
Val preoblikovanj in prevzemov je zajel tudi Slovenijo. Leta 2000 je krovna družba koncerna prevzela podjetje STC Celje d.d. in ga priključila Filiali
Celje. Naslednje leto je bila ustanovljena Filiala
UPS na Brniku. Filiala Transport je bila leta 2002
preoblikovana v samostojno povezano družbo Intereuropa Transport d.o.o., Sektor za informatiko
pa v družbo Intereuropa IT d.o.o. Sledil je prevzem
podjetja STTC d.d. iz Maribora in njegova priključitev Filiali Maribor. Mrežo odvisnih družb je
koncern razširil s pridobitvijo večinskega deleža
A.D. Interjug-AS Beograd in s pripojitvijo Intereurope RTC d.d. Sarajevo leta 2002. Naslednje

leto je Intereuropa d.d. kupila še francosko družbo KP Trans (zdaj Intereuropa S.A.S.) in ukrajinsko družbo TOV TEK Zahidtransservice.

Novosti v ponudbi: Intereuropa Express,
kompletni vlaki in dodatne zbirne linije
Ponudba logističnih storitev je rasla s širjenjem
poslovne mreže. O tem pričajo številne novosti,
uvedene v letu 1999: nova storitev na področju
paketne distribucije Intereuropa Express, direktni
kompletni vlak iz držav Evropske unije prek Slovenije za jugovzhodno Evropo in Bližnji vzhod ter
novi zbirni liniji za Poljsko in južno Nemčijo, okrepitev zbirnih linij za Španijo, Italijo, Švico in države bivše Jugoslavije so le nekatere med njimi.
Sledila je vpeljava nove kamionske zbirne linije za
Romunijo, Turčijo in Beograd. Ustanovitev samostojne Filiale UPS na Brniku je omogočila učinkovitejšo
širitev te storitve na trge jugovzhodne Evrope.
V to obdobje segajo tudi prvi večji prevzemi
opravljanja logistične funkcije za različne vrste blaga za posamezna domača in tuja podjetja.
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Satelitski nadzor nad voznim parkom doživlja od uvedbe leta 1998 stalne posodobitve in je sestavni del
informacijske podpore transportne dejavnosti.

Razvoj zunanjega najema logistične funkcije je
strateškega pomena.

Celovito kakovost poslovanja
potrjujejo certiﬁkati

ISO 9001:2000 za izvajanje pomorsko agencijskih
storitev. V letu 2007 je certifikat ISO 9001:2000 za
izvajanje logističnih storitev pridobila tudi odvisna
družba v Bosni in Hercegovini, Intereuropa RTC
d.d. Sarajevo.

Usmeritev v celovito kakovost poslovanja je krovna družba Intereuropa d.d. prvič potrdila 1999.
leta s certifikatom kakovosti ISO 9002 za izvajanje
špediterskih storitev, transporta blaga in logistike. Enak certifikat je tri leta kasneje pridobila tudi
Intereuropa Zagreb d.o.o.
Razvoj sistema kakovosti, ki je danes osnovno vodilo delovanja vsakega posameznika v koncernu, se je
nadaljeval s pridobitvijo certifikata ISO 9001:2000
za izvajanje logističnih storitev v matični družbi
Intereuropa d.d. in v odvisnih družbah: Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb in Intereuropa
Transport d.o.o., Koper leta 2003. Odvisna družba
Interagent d.o.o., Koper pa je pridobila certifikat

Filiala Ljubljana ima svoje prostore in skladišča na
Letališki cesti, tik ob mestni obvoznici, od leta 1993.
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Začetek delovanja logističnega centra v Logatcu je pomenil
pomemben preskok v razvoju logističnih storitev koncerna.
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Po letu 2004:
Evropska unija - prelomnica in priloænost
Vstop Slovenije v Evropsko unijo je zahteval temeljite priprave. Z zajetnimi vlaganji v logistiËne zmogljivosti je Intereuropa ustvarila pogoje za rast celovitih logistiËnih storitev.

Prilagoditev spremembam z veËanjem
deleæa logistiËnih storitev
Vstop Slovenije v Evropsko unijo je zahteval
prilagoditev novim pogojem poslovanja na trgu
logističnih storitev. Z odprtjem meja z Italijo,
Avstrijo in Madžarsko je prenehal velik del carinskega posredovanja, ki je še leta 2003 predstavljal 45-odstotni delež v prihodkih družbe.
Izpad tega dohodka je Intereuropa skladno
s strateškim načrtom preoblikovanja začela
uspešno nadomeščati z večanjem deleža drugih
storitev. Med njimi so v ospredju zbirni promet,
skladiščenje in distribucija, pomorski in zračni
promet, storitev Intereuropa Express in logistične storitve nasploh. Podjetje je nadaljevalo z
naložbami v poslovno mrežo in povečevalo svojo

prisotnost na ključnih trgih jugovzhodne Evrope.
Intereuropa d.d. je leta 2004 z odvisnimi družbami segla tudi v druge evropske države. Prevzela je
družbo Schneider & Peklar GmbH z Dunaja in v
Nemčiji ustanovila podjetje Intereuropa Transport
& Spedition GmbH.
Z obsežnimi vlaganji je zagotovila pogoje za kakovostno skladiščenje in distribucijo prehrambenih
izdelkov v specializiranih skladiščih in distribucijskih centrih.
Vzpostavljen je bil HACCP sistem v hladilnicah v Mariboru in Celju ter v kondicioniranih
skladiščih v Ljubljani, Dravogradu in Celju. Vse
to je omogočilo pridobitev novih logističnih partnerjev.

Interagent d.o.o. je prejel priznanje ladjarja EUKOR Car Carriers Seul za njihovega najboljšega agenta
v letu 2004.
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Značilen Intereuropin znak je nastal v šestdesetih
letih in se takole razvijal do današnjih dni.

Šola poslovne logistike v Zagrebu.

Intereuropini vozniki pri prvem prehodu meje brez carinskih formalnosti na Šentilju.
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Prvi slovenski tranzitni dokument T1 je bil 1. maja 2004 poslan carinskim uradom EU iz izpostave na
mejnem prehodu Gruškovje. Tudi sicer se je pokazalo, da so pričakovane začetne težave najhitreje
prebrodili v Intereuropinih mejnih izpostavah in poslovalnicah.

LogistiËni centri - infrastruktura za prihodnost
Intereuropa je po letu 2000 nadaljevala z načrtno
gradnjo sodobnih logističnih centrov in posodabljanjem logističnih zmogljivosti. Najpomembnejše
naložbe v logistične centre so si sledile takole:
2002

Skopje odprtje novega logističnega terminala

2003

Reka delovati začne nov logistični center

2004

Zadar odprtje novega
logističnega centra
Maribor zaključek četrte faze hladilnice
v Mariboru

2005

Logatec zaključek gradnje enega izmed
Intereuropinih največjih logističnih
centrov
Split odprtje novega logističnega centra
Ljubljana odprtje pretočnega skladišča

2006

Varaždin dograditev novih zmogljivosti na
logističnem terminalu
Logatec odprtje prve faze novega
logističnega centra v Logatcu
Priština izgradnja in odprtje novega
logističnega terminala na Kosovu

2007 Dobanovci odprtje novega logističnega centra
Samobor odprtje največjega logističnega
centra na Hrvaškem

Podvojitev zbirnega prometa
po vkljuËitvi Slovenije v EU
Uvajanje novih zbirnih linij in sklepanje novih
partnerskih povezav je Intereuropa nadgradila
vzporedno z naložbami v sodobne zbirne centre.
Posodobitev zbirnega prometa je potekala hkrati
z modernizacijo logističnih centrov, saj so dobro opremljeni in organizirani zbirni centri njihov
sestavni del. Prihodki od te dejavnosti so med leti
2003 - 2007 naraščali v povprečju za več kot 10
odstotkov letno in se v tem času podvojili. Leta
2007 so predstavljali 12-odstotni delež celotnih
prihodkov koncerna.
Filiala UPS je z novimi poslovnimi prostori na brniškem letališču leta 2005 pridobila ustreznejše delovne razmere za širitev storitvene ponudbe. Tako
je že kmalu pričela z novo storitvijo vračanja blaga
in s plačilom po povzetju (COD). Prodaja se je v obdobju 2003 - 2007 povečala kar za dvainpolkrat. K
temu je poleg novih produktov prispeval tudi vstop
Slovenije v EU.
Prenova je zajela tudi področje železniške logistike.
Nekdanja Filiala za železniški promet je oktobra
2005 postala samostojna družba Intereuropa-FLG
d.o.o., specializirana za opravljanje storitev železniške logistike.
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Logistični terminal v Skopju ob odprtju leta 2002.

V najsodobneje opremljenem logističnem centru
v Logatcu potekajo celovite terminalske in druge
logistične operacije.

Logistični terminal v Dugopolju pri Splitu je leta
2005 pomembno dopolnil Intereuropine logistične
zmogljivosti na Hrvaškem.

Najsodobneje opremljena logistična centra v
Samoboru (na sliki) in v Dobanovcih sta bila
v letu 2007 poleg nakupa podjetja v Črni gori
ključni naložbi v razvoj Intereuropine logistične
dejavnosti v jugovzhodni Evropi.
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Tako slovesno je bilo ob odprtju logističnega terminala v Prištini septembra 2006, kjer je Intereuropa
vzpostavila tudi prvo carinsko skladišče na Kosovu.

Nagel korak naprej v kakovosti, informatiki,
vodenju in razvoju kadrov

kežič. Junija je nadzorni svet potrdil novo delavsko
direktorico in tretjo članico uprave Ondino Jonke.

Intereuropina šola vodenja je leta 2003 prinesla
sistematično usposabljanje vodilnih in ključnih
kadrov po metodi IBM Management development.
Širitev Šole prodaje iz Slovenije na Hrvaško in v
BiH, pa je leta 2005 omogočila pridobivanje novih
prodajnih veščin vse večjemu številu zaposlenih v
prodaji.

Med prvimi nalogami nove uprave je bila priprava
razvojne strategije za obdobje 2006 - 2011. Opredelili so se za ofenzivnejši tržni nastop, krepitev
položaja v jugovzhodni Evropi in nove logističnoposlovne projekte v smereh proti jugovzhodu in
vzhodu Evrope ter v smeri srednje Azije in Črnega morja. Oktobra je sledila sprememba organiziranosti v tri ključna poslovna področja: kopenski
promet, logistične rešitve in interkontinentalni
promet.

Certificirani del koncerna je leta 2004 uspešno
prestal zunanjo presojo.
Še en pomemben korak k poenotenju in večji učinkovitosti podpore poslovnim procesom je bil storjen
v aprilu 2005. Intereuropa je podpisala pogodbo
za izvajanje projekta informacijske podpore logističnim procesom ISPRO z italijansko-francosko
družbo WEXLog.

Leto 2006 in nova razvojna strategija
Januarja 2006 je nadzorni svet imenoval novo
upravo družbe. Njen predsednik je postal mag.
Andrej Lovšin, njegov namestnik pa Zvezdan Mar-

Sredi leta 2006 je Intereuropa d.d. ustanovila podjetje Intereuropa Kosova L.L.C. v Prištini. Ustanovitev izpostave UPS na Reki je povečala dostopnost
storitve paketne distribucije na Hrvaškem.
V Logatcu je potekalo slavnostno odprtje logističnega centra, enega pomembnejših vozlišč za dolgoročni razvoj koncerna. Sledilo je odprtje logističnega centra v Prištini, ki je hkrati prvo carinsko
skladišče na Kosovu. Takoj zatem je iz Logatca
svečano odpeljalo 70 novih tovornih vozil, namenjenih trgom Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Rusije in Ukrajine.
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Tako so transportno dejavnost prvič začele samostojno opravljati tudi družbe koncerna zunaj
Slovenije. S tem je Intereuropa nakazala, da bo nabor logističnih storitev dopolnjevala tudi v tej smeri. Transportno dejavnost na novih trgih opravljajo
štiri družbe vnukinje (posredno odvisne družbe).
Koncern Intereuropa je svoje logistične zmogljivosti
v letu 2007 pomembno povečal z logističnima centroma v Dobanovcih in Samoboru. V Moskvi in Kijevu se je začela gradnja novih logističnih centrov.
Usposobljeni zaposleni, lastne logistične kapacitete s prek 610 kamioni in dostavnimi vozili,
prek 223.000 m2 skladiščnih površin in več kot
2.211.000 m2 zemljišč ter manipulativnih prostorov. To so današnje Intereuropine zmogljivosti, ki
predstavljajo močno podporo v vseh fazah logističnega procesa in so osnova za odličnost pri zadovoljevanju vsakovrstnih logističnih potreb naših
kupcev.
Današnji položaj koncerna je rezultat dosežkov
nekaj tisoč zaposlenih v šestih desetletjih, ki so
vselej zmogli ohraniti korak s časom in zagotoviti napredek v vsakršnih okoliščinah. Na tem
temelji trdno prepričanje o uspešni nadaljnji
rasti koncerna Intereuropa.

Vozniki so v septembra 2006 v Logatcu svečano
prevzeli prvih 70 vozil, s katerimi so odvisne družbe
izven Slovenije podprle svoje logistične zmogljivosti
z lastnim voznim parkom.
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Direktorji matiËne druæbe Intereuropa d.d.
Skozi desetletja so Intereuropo ustvarjali predani zaposleni pod vodstvom ljudi, ki so vselej
poosebljali preudarnost, znanje, odloËnost in proænost delovanja. Pustili so viden peËat v
razvoju podjetja in imeli vidno vlogo v primorskem in slovenskem gospodarskem prostoru
in razvoju logistike v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

1947

1957

Ivan Jagodič
od 1947 do 1949

1967

Ante Suzenić
od 1952 do 1956

Rudi Ruter
od 1949 do 1952

1977

1987

Danilo Berdon
od 1969 do 1974

Dorko Volk
od 1956 do 1968

1997

2007

Jože Kranjc
od 1995 do 2006

Miran Turk
od 1974 do 1995

Mag. Andrej Lovšin
od leta 2006

DANES IN JUTRI
Celovite logistiËne storitve
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RAZVOJNA STRATEGIJA
2006 - 2011
Kakπno pot ubirajo naπi naËrti? Intereuropino strategijo rasti smo
utemeljili na sodobnem logistiËnem znanju, uËinkovitih informacijskih
reπitvah in odliËnosti storitev.
S sodobnimi logistiËnimi centri in z novimi podjetji razvijamo logistiËne
storitve v jugovzhodni Evropi. Na vzhodu Evrope sprejemamo nove
logistiËne izzive. Krepimo poslovno mreæo v zahodni Evropi.
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Proti strateškim ciljem: zanesljivo, hitro, varno in konkurenčno.
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Pospeπek v vlaganjih za pospeπek v rasti

Vizija in strategija razvoja Intereurope
v obdobju 2006 - 2011 temelji na:

V letih 2006 - 2007 je Intereuropa intenzivno
uresniËevala zaËrtano strategijo:

• ofenzivni strategiji in strategiji rasti,
• utrjevanju položaja v zahodni Evropi,
• povezovanju koncernskih enot
in učinkovitih marketinško-prodajnih
aktivnostih,
• nadaljevanju širitve dejavnosti v Sloveniji in
JV Evropi, kjer je koncern Intereuropa že
prisoten (Hrvaška, Srbija, Bosna in
Hercegovina, Makedonija, Črna gora);
• krepitvi nastopa na trgih Ruske Federacije,
s poudarkom na Moskovski oblasti in na
trgu Ukrajine,
• novih poslovno-logističnih projektih na trgih
JV Evrope, vzhodne Evrope, srednje Azije ter
držav okoli Črnega morja.

• z nakupom novih skladiščnih prostorov znotraj
prostocarinske cone v Luki Koper (Slovenija),
• z dokončanjem prve faze logističnega centra
v Logatcu (Slovenija),
• z odprtjem novega podjetja na Kosovu,
• z investicijo v nakup 87 novih tovornih vozil,
• s predajo novega objekta v logističnem centru v
Dobanovcih pri Beogradu (Srbija) v uporabo,
• z dokončanjem novega logističnega centra
v Samoboru pri Zagrebu (Hrvaška),
• z nakupom večinskega deleža podjetja v
Črni gori,
• z začetkom investicij v Rusiji in Ukrajini,
• s preučevanjem možnosti aktivnejših nastopov
koncerna na trgih Bolgarije, Romunije
in Albanije.

V obdobju 2006 - 2011 je predvidena 10-odstotna
povprečna letna rast čistih prihodkov od prodaje.
Za leto 2011 je načrtovana 10,2-odstotna čista dobičkonosnost kapitala in 5,4-odstotna čista dobičkonosnost sredstev.
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RAST SKLADI©»NIH POVR©IN V LETIH 1987, 1997 IN 2007
(V KVADRATNIH METRIH)

RAST »ISTIH PRIHODKOV OD PRODAJE V OBDOBJU 1998-2007 IN CILJI DO 2011 (V 000 EUR)*

* vrednost v evrih je preraËunana po teËaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT
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Poslanstvo in poslovna vizija Intereurope temeljita na vrednotah,
ki so najmoËnejπi povezovalni Ëlen koncerna.

Poklicno strokoven odnos do kupcev
Intereuropine dejavnosti so usmerjene v vrhunsko zadovoljevanje potreb po logistiËnih storitvah
slehernega kupca in temeljijo na sodobnem logistiËnem znanju.

Prilagodljivost in proænost
Intereuropine storitve so hitre in prirejene æeljam kupcev. Doseganje omogoËata iznajdljivo
poslovanje in organiziranost.

Odgovornost
Intereuropo odlikuje visoka odgovornost do sprejetih obveznosti in dogovorov ter do druæbenega
in naravnega okolja.

Timsko delo in spoπtljiv odnos do sodelavcev
Kakovost Intereuropinih storitev je plod dela posameznikov in odliËnih strokovnih skupin.
Upoπtevana so razliËna znanja, izkuπnje in pogledi sodelavcev.
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Logistični center Samobor na Hrvaškem.
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INTEREUROPA DANES
Kako izpolnjujemo najviπja priËakovanja kupcev naπih storitev?
Z znanjem zaposlenih, z izkoriπËanjem strateπke lege ob V. in X. evropskem
koridorju in z naprednimi tehnoloπkimi reπitvami. Mednarodni standardi
kakovosti so osnova za vsakdanje delo. Kakovost dokazujemo z novostmi
v ponudbi, razπirjamo in zaokroæujemo podporo kupcem in poslovnim
procesom. Smo odgovorni dræavljani sveta.
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Sodelovanje je temelj odličnosti Intereuropinih storitev.
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Do vsake toËke na globusu
S hitrim in z zanesljivim pretokom blaga ter storitev Intereuropa poenostavlja poslovanje
svojih kupcev. Na izzive bliskovito razvijajoËe se panoge odgovarja z znanjem in s proænim
prilagajanjem trænim razmeram.

KljuËne Intereuropine prednosti:
• πiroka poslovna in partnerska mreæa,
• odliËne prometne povezave,

S svojimi družbami je prisoten
v 12 evropskih državah; to so:

• Slovenija
• Hrvaπka

• strateπka lega tik ob V. in X. evropskem
prometnem koridorju,
• sodobna tehnologija in oprema,

• Bosna in Hercegovina

• zanesljiva vez med EU in Balkanom.

• Srbija

• Kosovo
Koncern Intereuropa je največji logistični ponudnik s sedežem v jugovzhodni Evropi. Skupaj z
obvladujočo družbo ga sestavlja 23 podjetij z razpredeno lastno logistično mrežo, ki se neprestano
dopolnjuje in širi.

• »rna gora
• Makedonija

• Rusija

• Ukrajina

• Francija
• Avstrija

• NemËija
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V naložbah v razvoj in izobraževanje zaposlenih je ključ dolgoročne rasti.
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Koncern Intereuropa ves čas sledi gospodarskim
tokovom, ki usmerjajo gibanje blaga. Na vseh trgih tesno sodeluje z lokalnimi kupci in poslovnimi
partnerji. Teh je več kot 20.000, kar omogoča hitro
odzivnost in delovanje po vsem svetu.
Ena od njegovih strateških nalog je, da je prepoznaven kot vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v srednji in jugovzhodni Evropi.
Tradicionalni trgi, na katerih je koncern prisoten
že vrsto let, nudijo veliko priložnost za razvoj in
širitev poslovne mreže. Dobro poznavanje okolja ter kultur v jugovzhodni in vzhodni Evropi je
prednost, s katero uspešno ter zanesljivo premaguje poslovne izzive in krepi zaupanje svojih
strank.

Del gospodarskih tokov
S stalnim posodabljanjem in širitvijo storitev se
je Intereuropa razvila iz klasičnega špediterja v

ponudnika celovitih logističnih rešitev. Za kupce
doseže vsako točko na globusu. Ponuja:
• prevzem logistične funkcije proizvodnih in
trgovskih podjetij,
• prevoz različnih tovorov po vsem svetu,
• organizacijo in izvajanje vseh stopenj pretoka
blaga med proizvajalci ter kupci (prevoz blaga,
skladiščenje, carinsko posredovanje, priprava
za odpremo in distribucija do končnih odjemalcev),
• svetovanje pri optimizaciji pretoka blaga od
prodajalca do končnega prodajnega mesta.

Zmaguje celovita kakovost
Poslovanje koncerna temelji na zagotavljanju visoke kakovosti storitev. Za uresničitev zahtev kupcev
Intereuropa zagotavlja sodobno infrastrukturo in
sredstva, usposobljene zaposlene, primerno organizacijo in učinkovite procese. Celovito kakovost
poslovanja potrjuje standard ISO 9001:2000.

Podpora kupcem
Za optimalno zadovoljevanje potreb kupcev po logističnih storitvah Intereuropa zagotavlja:
• zanesljivost,
• hitrost,
• varnost in
• konkurenčne cene.

UËinkovita notranja organizacija
Učinkovitost in konkurenčnost koncerna zagotavlja skupna poslovna politika, delovanje pa je organizirano po divizijskem principu. V okviru matične
družbe deluje pet filial:
• Interkontinentalni promet,
• Kopenski promet,
• Logistične rešitve,
• UPS in
• Mejna odprava.

Sodobno IT poslovanje

Tehnološko posodabljanje poslovnih procesov je
stalno v teku.

Stalen razvoj informacijskih tehnologij za podporo logistiki pomembno prispeva k doseganju Intereuropine rasti in k uresničevanju potreb kupcev.
Najsodobnejše informacijske tehnologije uravnavajo vse procese poslovanja.
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Upravljanje voznega parka poteka s pomočjo satelitsko-komunikacijske opreme.

Specializirana odvisna družba Intereuropa IT v
skladu s svetovnimi standardi SLM in ITIL izvaja
storitve informacijske podpore poslovnim in podpornim procesom.
Učinkovita uporaba sodobne informacijske tehnologije temelji na:
• trinivojskih informacijskih rešitvah in SOA arhitekturi,
• Web-portalu in CRM sistemu,
• IP tehnologiji in standardizirani elektronski izmenjavi podatkov (Edifact, XML,…),
• brezžični komunikacijski tehnologiji, črtnih kodah in satelitsko-komunikacijski opremi.

Omogoča nove B2B in C2B poslovne modele za
izvajanje celovitih 3PL logističnih storitev ter
upravljanje preskrbovalnih verig SCM, s čimer
pomembno prispeva k doseganju Intereuropine finančne uspešnosti poslovanja in večje vrednosti za
njene lastnike.
Težišče informacijske pokritosti se steka v dve
glavni standardizirani informacijski rešitvi SAP in
wexVS. Sistem SAP je bil uveden leta 2003 za podporo financam in računovodstvu, leta 2007 pa še z
a procese upravljanja s kadri in kontroling. Sistem
wexVS je bil v okviru projekta ISPRO uveden leta
2008 za podporo proizvodnim procesom dejavnosti špedicije in logistike.

Intereuropa danes / 67

Le-ta omogoča uresničevanje strateških ciljev
razvojne strategije koncerna Intereuropa do leta
2011:
• s standardizacijo poslovnih procesov in z dvigom stopnje produktivnosti,
• s povečanjem prodaje storitev in konkurenčnosti na trgu logističnih storitev,
• s sledenjem in sledljivostjo pošiljk ter statusov
operacij,
• z razvojem novih produktov in zvišanjem stopnje zadovoljstva kupcev,
• z znižanjem stroškov,
• z dvigom izkoriščenosti angažiranih sredstev in
• z lažjim obvladovanjem dobaviteljev.

Zelena logistika
V skrbi za okolje se je Intereuropa zavezala okolju
prijaznim logističnim storitvam - »green logistics«.
To udejanja tako, da:
• tovorna vozila izpolnjujejo evropske zahteve o
dovoljenih količinah izpušnih plinov in stopnji
hrupnosti,
• sledi ekološkim standardom pri obnovi in gradnji poslopij ter nakupih naprav,
• spoštuje evropske predpise za prevoz in skladiščenje nevarnih snovi,
• sledi ekološkim standardom pri obnovi in gradnji poslopij ter pri gradnji in nakupu novih naprav,
• ekološke standarde na področju varovanja okolja dosega z rednimi analizami odpadnih vod in
dimnih plinov,
• odpadke zbira ločeno, nato jih preda pooblaščenim organizacijam.

DinamiËni po znaËaju
Vsaka družba je uspešna, če ima zadovoljne zaposlence. Zato Intereuropa spodbuja dinamičnost,
strokovnost, predanost in lojalnost zaposlenih.
Ker delujejo v panogi, v kateri se vsak dan zgodi kaj novega, je veliko pozornosti namenjene
izpopolnjevanju kadrov in pridobivanju novih
znanj s področja logistike. Moč koncerna se krepi s
pretokom znanj in izkušenj med zaposlenimi.

Podpora druæbenemu okolju
Intereuropa je družbeno odgovoren mednarodni
logistični koncern. Posebno pozornost namenja
okolju, v katerem deluje - tako doma kot v tujini.
S sponzorskimi sredstvi in z donacijami prispeva
k delovanju športnih, kulturnih, izobraževalnih,
zdravstvenih in humanitarnih organizacij ter projektov. S svojimi dejavnostmi skuša prispevati k izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih in širše
skupnosti; v ta namen se povezuje tudi z različnimi
projekti s področja varovanja okolja, sodelovanja z
okoljem in regionalnimi skupnostmi. Sodelovanje
in pozitiven odnos do okolja sta ključna faktorja pri
razvoju in uspešnem poslovanju sodobnega podjetja.
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CELOVITA LOGISTIKA
Partnerstvo razumemo dolgoroËno. Zato zdruæujemo prilagodljivost in
zanesljivost. Poznamo posebnosti blaga in utrip vsakega trga. Svetujemo.
Kupcem zagotavljamo popoln nabor logistiËnih storitev: od cestnega in
æelezniπkega transporta, zraËnih in pomorskih storitev, skladiπËenja in
distribucije, zbirnih linij, ekspresnega prometa, carinskih storitev in mejne
odprave do popolnega prevzema logistiËnih funkcij. V Intereuropinih
logistiËnih centrih tekoËe potekajo ne le postopki skladiπËenja in distribucije,
temveË vse veË dodatnih, tudi proizvodnih storitev.
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Intereuropa za vsako vrsto blaga poišče najustreznejšo pot do cilja.
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V zraku, na kopnem in na morju:
skrb za blago
Intereuropa ponuja zraËni, kopenski in pomorski prevoz ter skladiπËenje in distribucijo blaga na notranjih trgih posameznih dræav. Kupcem jamËi, da bo blago, za katerega prevzame
skrb, ne glede na naËin prevoza ali velikost tovora, priπlo pravoËasno in nepoπkodovano od
poπiljatelja do konËnega prejemnika.

Koncern Intereuropa organizira neposredne linije zbirnega prometa z vsemi evropskimi državami
in blago dostavi po principu »od vrat do vrat«. Za
stranke poskrbi tudi:
• s prevzemom logističnih funkcij proizvodnih in
trgovskih podjetij,
• z organizacijo in izvajanjem vseh stopenj pretoka blaga med proizvajalcem in kupcem (prevoz,
skladiščenje, carinska priprava blaga, priprava
blaga za odpremo in distribucijo do končnih odjemalcev doma in v tujini) in

• s svetovanjem pri optimizaciji pretoka blaga od
proizvajalca do končnega prodajnega mesta.
Za doseganje optimalnih rezultatov na vseh področjih poslovanja je krovna družba leta 2006 reorganizirala svoje delovanje. Uvedena so bila tri
ključna poslovna področja:
• kopenski promet,
• logistične rešitve in
• interkontinentalni promet.

Intereuropa ima vzpostavljene redne uvozne in izvozne letalske linije z več kot 100 državami po vsem svetu.
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V razvejani logistični ponudbi je vse pomembnejša tudi avtomobilska logistika.

Kopenski promet: na vseh kontinentih
Področje kopenskega prometa zajema vse vrste
prevozov najraznovrstnejšega blaga po cestah in
železnicah. Včasih se zgodi, da je treba do končnega odjemalca prepeljati tudi manjše pošiljke.
Za te Intereuropa organizira prevoze v okviru
zbirnega prometa. Če pa je treba blago v Sloveniji, na Hrvaškem ali v Bosni in Hercegovini
dostaviti zelo hitro, zanj poskrbijo v Intereuropi
Express.

Cestni promet: prevozi vseh velikosti
Hitrost in zanesljivost prevoza sta osnovni vodili
pri organizaciji prevozov v mednarodnem cestnem in kombiniranem prometu. Intereuropin vozni park obsega prek 610 tovornih, dostavnih in
osebnih vozil.

Posebna skrb je namenjena zagotavljanju varnosti v cestnem prometu in ekologiji. Večina tovornih
vozil (hladilniki, vlačilci, prikoličarji) je opremljena za prevoz nevarnih snovi po konvenciji ADR in
ima najsodobnejšo telekomunikacijsko tehnologijo (GPS). Tako je v vsakem trenutku omogočeno
spremljanje lokacije in statusa pošiljk.
Če obseg dela preseže zmogljivosti, Intereuropa organizira tudi prevoze z najetimi vozili. Pri tem so
pogodbeni partnerji, ki izpolnjujejo vse kakovostne normative, skrbno izbrani. Razvejana mreža
prevoznikov kooperantov koncernu omogoča, da
organizira prevoze manjših pošiljk (hitra dostava
»od vrat do vrat«), zabojnikov, avtomobilov, tovorov
izrednih dimenzij in drugega tovora, za katerega je
potrebno zagotoviti specialna transportna sredstva.
Prevozi v cestnem in kombiniranem prometu so
organizirani po vsej Evropi, Bližnjem vzhodu in
državah nekdanje Sovjetske zveze.
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Organizacija železniških prevozov poteka vzdolž najpomembnejših evropskih prometnic.

Æelezniπki promet:
od Evrope do Bliænjega vzhoda
Intereuropa organizira železniške prevoze po vseh
evropskih državah, državah nekdanje Sovjetske
zveze, delu Azije in Bližnjega vzhoda z železniškimi in privatnimi vagoni ter s kontejnerji. Poleg
prevozov uvozno-izvozne smeri je poskrbljeno tudi
za prevoze v suhozemnem in luškem tranzitu.
Če tovora ni mogoče takoj dostaviti končnemu uporabniku, je poskrbljeno za začasno skladiščenje in
distribucijo blaga, prepeljanega po železnici. Ta
ponudba je najbolj zanimiva v Grčiji in Turčiji ter
deloma v Bosni in Hercegovini.
Ena pomembnejših Intereuropinih prednosti pred
konkurenco je strateška lega ob pomembnih evropskih prometnih poteh. To priložnost je koncern
dobro izkoristil, saj je eden od vodilnih operaterjev
na X. koridorju.

Prevoz blaga organizira iz zahodne Evrope prek
Slovenije. Do prejemnikov v Bolgariji, Turčiji, na
Bližnjem vzhodu, v Makedoniji, Grčiji, Romuniji,
Srbiji in Črni gori pa pripelje tudi blago iz Slovenije.

Zbirni promet: hitrost tudi za manjπe poπiljke
Za manjše pošiljke, ki ne zapolnijo celotnega prostora v prevoznem sredstvu, so organizirani prevozi v zbirnih linijah.
Tak način nudi uporabnikom vrsto prednosti v primerjavi s samostojnim prevozom posameznih pošiljk. Te prednosti so:
• hitrejša dostava,
• nižje cene,
• minimalna tveganja pri prevozu,
• popoln nadzor nad pošiljko na celotni
prevozni poti.
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Storitve Intereuropa Express predstavljajo pomembno konkurenčno prednost Intereurope v Sloveniji,
na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Njihov obseg je v stalnem vzponu.
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Za izpolnjevanje omenjenih prednosti je Intereuropa vzpostavila mrežo rednih linij z vsemi evropskimi državami. V Sloveniji prek mreže carinskih
terminalov v vseh pomembnejših gospodarskih
središčih jamči dostavo oziroma prevzem pošiljk
v 12 ali 24 urah.

Ekspresni promet: od vrat do vrat«
Poslovni ritem narekuje hitro odzivanje na zahteve kupcev, zato specializirana služba Intereuropa
Express zagotavlja prevzem in dostavo pošiljk na
področju Slovenije, Hrvaške in BiH po načelu »od
vrat do vrat«. Poleg hitrosti, točnosti in zanesljivosti jo odlikujejo sledenje pošiljkam, moderna tehnologija in konkurenčne cene.
Ekspresno dostavo blaga izvaja z lastnim voznim
parkom prek mreže distribucijskih centrov.
Nadzirana je na celotni poti od pošiljatelja do naslovnika, saj ji povezava z informacijskim sistemom
omogoča stalno spremljanje pošiljk.
Intereuropo Express odlikujejo:
• lastna mreža distribucijskih centrov s ponudbo
dodatnih storitev za zaščito in opremo blaga
(embaliranje, etiketiranje, paletiranje itd.),
• prevoz pošiljk ne glede na težo,
• prevoz pošiljk pod carinskim nadzorom,
• prevzem in dostava pošiljk isti delovni dan v delokrogu distribucijskega centra do oddaljenosti
10 kilometrov,
• dostava pošiljk v Sloveniji naslednji delovni dan.
Ob tem ponuja tudi zanimivi dodatni storitvi:
• takojšnjo dostavo vseh pošiljk (ne glede na težo)
po vsej Sloveniji (v največ šestih urah) in
• predajo pošiljk po povzetju.

podporo pri mejnih storitvah, ki jih lahko opravijo
na enem mestu.
Področje mejne odprave zajema:
• carinsko prenapotitev vozil,
• plačilo raznih taks,
• ureditev fitopatoloških, veterinarskih
in sanitarnih pregledov,
• menjalniške posle,
• ostale špedicijske storitve.

LogistiËne reπitve: nove investicije v prihodnost
Koncern Intereuropa razvija logistične rešitve v
smeri celovitosti in naprednosti. Pri načrtovanju
investicij je v ospredju gradnja logističnih centrov,
v katerih so strankam omogočene vse vrste storitev
- od skladiščenja do carinjenja njihovega blaga.
Najsodobnejši logistični centri
Pri gradnji velikih logističnih centrov je koncern
aktiven na območju celotne jugovzhodne Evrope.
Z velikimi koraki pa vstopa tudi na vzhodne trge.
Konec leta 2007 je koncern Intereuropa upravljal:
• prek 120.000 m2 navadnih in carinskih skladiščnih površin po vsej Sloveniji,
• 55.200 m2 carinskih skladiščnih površin na
Hrvaškem,
• prek 8.000 m2 skladiščnih površin v Bosni in
Hercegovini,
• 19.800 m2 skladiščnih površin v Srbiji,
• več kot 2.000 m2 skladiščnih površin v Makedoniji,
• 1.000 m2 skladiščnih površin v Nemčiji in
• 18.700 m2 navadnih in carinskih skladiščnih
površin v Črni gori.
V letih 2006 - 2007 so bili zgrajeni novi logistični
centri: v Logatcu (Slovenija), Samoboru (Hrvaška)
in Dobanovcih (Srbija).

Carinske storitve in mejna odprava:
lastna mreæa v jugovzhodni Evropi
Intereuropa opravlja posle carinskega zastopanja
pri vseh rednih oblikah uvoza in izvoza blaga ter
pri postopkih z ekonomskim učinkom. Nudi dodatne informacije o izvedbi carinskih postopkov,
carinskih predpisih, carinskem tarifiranju blaga in
pripravi certifikatov o poreklu blaga. Ima pa tudi
lastno carinsko garancijo.
Kakovosten mejni servis zagotavlja z lastno mrežo mejnih enot v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni
in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Črni gori in na
Kosovu. Vsi cestni prevozniki blaga imajo popolno

Celovit mejni servis je na voljo na vseh glavnih
mejnih prehodih v jugovzhodni Evropi.
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Sodobno visokoregalno skladišče v logističnem centru Logatec.
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V gradnji sta centra v Moskvi-Čehovu (Rusija) in
Kijevu (Ukrajina).
Logistični centri in terminali koncerna
Intereuropa:
SLOVENIJA

120.060 m²

Maribor

27.700 m²

Celje

25.300 m²

Ljubljana

17.700 m²

Dravograd

13.800 m²

Koper

11.730 m²

Logatec

8.100 m²

Jesenice

7.660 m²

Sežana

4.000 m²

Nova Gorica

3.850 m²

Brnik

220 m²

HRVAŠKA

55.200 m²

Zagreb

21.100 m²

Varaždin

9.000 m²

Osijek

2.800 m²

Zadar

2.200 m²

Split

6.100 m²

Reka

2.000 m²

Samobor

12.000 m²

SRBIJA

18.000 m²

Beograd - Dobanovci

18.000 m²

KOSOVO

1.800 m²

Priština

1.800 m²

MAKEDONIJA

2.100 m²

Skopje

2.100 m²

BOSNA IN HERCEGOVINA

8.400 m²

Sarajevo

6.500 m²

Travnik

400 m²

Mostar

300 m²

Bihač

300 m²

Banja Luka

700 m²

Tuzla

200 m²

NEMČIJA

800 m²

Troisdorf

800 m²
2

ČRNA GORA

18.700 m

Podgorica

16.790 m2

Kotor

730 m2

Nikšić

480 m2

Bar

700 m2

Prilagojeni posebnostim blagovnih skupin
Skladiščna oprema je prilagojena posebnostim
blagovnih skupin in vključuje napreden informacijski sistem, mehanizacijo, strokovno usposobljeno osebje ter možnost elektronske izmenjave podatkov s kupci. Povsod je mogoče skladiščiti tako
domače kot carinsko ali trošarinsko blago. Intereuropa povečuje hitrost pretoka carinskega blaga
v Sloveniji s prednostjo statusa Pooblaščenega prejemnika in pošiljatelja.
Intereuropa je usposobljena tudi za pretakanje,
skladiščenje in prevoz nevarnih kemikalij. Strankam omogoča varno skladiščenje in distribucijo
živil v skladu s sistemom HACCP. Za živila živalskega izvora poteka skladiščenje v hladilnici Maribor pod še strožjimi pogoji ovalnega žiga. Terminalska storitev je nadgrajena v enoten paket z
distribucijo blagovnih skupin. Trend koncentracije terminalov je prisoten v vseh delih koncerna
Intereuropa.
V vseh skladiščih izvajajo dodatna dela, kot so: nabiranje, komisijsko trgovanje, sortiranje, pakiranje, etiketiranje, tehtanje… Skladiščenje nadgrajujejo primarni prevozi do skladišča in distribucija
blaga iz skladišča do končnih prejemnikov.
Intereuropa izvaja kompleksna in zahtevnejša dela
v skladiščih kot podporo ostalim storitvam, vključno
s svetovanjem komitentom pri optimizaciji pretoka
blaga od proizvajalca do končnega prodajnega/
odjemnega mesta s ciljem zniževanja logističnih
stroškov. V tej smeri Intereuropa v zadnjih letih
prevzema kompletne logistične posle za proizvodna
in trgovska podjetja ter se uveljavlja kot ponudnik
celovite logistike.
Priložnost koncerna kot globalnega logističnega igralca je prav v prilagodljivosti in zanesljivosti, ki
vodita v ustvarjanje partnerskih odnosov s kupci
logističnih storitev - z zagotavljanjem celovitih storitev se kupcu popolnoma prilagodijo želene storitve, ustvarjajo se dolgoročni poslovni odnosi.

Interkontinentalni promet: od celine do celine
Poti, po katerih potekajo blagovni tokovi, so vse
krajše. Z znanjem, voljo in predanostjo jih je vse
laže premagovati. Intereuropa tako poskrbi, da
blago hitro potuje od pošiljatelja do končnega naročnika v najkrajšem času, tudi prek morja in po
zraku - ne glede na to, na katero celino je namenjeno.
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Pomorski agent na poveljniškem mostu pri sprejemu ladje.
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Pomorska špedicija zagotavlja prevoz kontejnerjev, tudi “od vrat do vrat”, prek vseh svetovnih pristanišč in
organizacijo Ro-Ro prevozov.

Pomorski promet: izberemo najprimernejπo pot
V okviru pomorskega prometa so združene vse
vrste pomorske in luške špedicije. Skupaj s pomorskimi in kopenskimi prevozniki Intereuropa
organizira prevoze generalnih, razsutih in tekočih
tovorov ter ostalih uvoznih, izvoznih in tranzitnih
tovorov. Glede tovorov v kontejnerjih je poskrbljeno za njihov prevoz »od vrat do vrat« prek vseh

svetovnih pristanišč. Intereuropa ponuja redne tedenske izvozne in uvozne zbirne linije za vse celine
in vse večje svetovne luke.
Med pomembnejšimi dejavnostmi v okviru pomorskega prometa so tudi Ro-Ro prevozi, ki zajemajo:
• ponudbo redne trajektne odpreme iz Kopra do
Drača v Albaniji in Bara v Črni gori;
• organizacijo izvoznih, uvoznih in tranzitnih prevozov blaga (polne naklade in zbirniki) »od vrat
do vrat« na lastnih in najetih tovornih vozilih;
• organizacijo prevozov osebnih avtomobilov in
ostalih vozil za vsa svetovna pristanišča in iz
njih prek Luke Koper v uvozu, izvozu in tranzitu
do končnih prejemnikov v Sloveniji ter ostalih
evropskih državah;
• izvajanje vseh dodatnih storitev pri odpremah
(booking, kontrola, P.D.I. in ostalo).
Intereuropa z lastno poslovno mrežo in mrežo poslovnih partnerjev organizira vse vrste pristaniških storitev.

Pomorska agencija: specialisti so v Interagentu

Nakladanje kontejnerja v skladišču.

Za opravljanje vseh storitev pomorske agencije skrbi
specializirano podjetje Interagent d.o.o., ki deluje
skladno s certifikatom kakovosti ISO 9001:2000 BVQI.
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Intereuropa organizira letalske odpreme najzahtevnejših tovorov, kot je bil ta del turbine, težak 45 ton.

Agencija opravlja naslednje naloge:
• raziskave trgov in prometnih tokov,
• trženje in zaključevanje ladijskega prostora ter
organizacija prevozov v linijskem kontejnerskem in konvencionalnem poslovanju,
• zaključevanje masovnih tovorov in
ladij v prosti plovbi in časovnem
najemu (chartering),
• sprejem in odprema plovil in tovora,
• organiziranje posebnih ladijskih odprem,
• vodenje opreme prevoznikov in nadzor
depotnih storitev,
• posredovanje pri oskrbi ladij z gorivi,
mazivi in drugimi nabavami ter
• zastopanje ladjarjev in poveljnikov ladij.

ZraËni promet: redne uvozne in izvozne linije

Prevoz tovorov velikih dimenzij lahko poteka tudi
z največjim tovornim letalom na svetu Antonov.

Intereuropa organizira letalski prevoz blaga po
vsem svetu. Nudi najem delnega (part charter) ali
celotnega letalskega prostora (full charter). Zagotavlja tudi redne uvozne in izvozne linije zračnega zbirnega prometa z več kot 100 državami.
Razvejana mreža mednarodnih povezav z več kot
20 letalskimi prevozniki in s številnimi letališči
po vsem svetu omogoča stalen nadzor nad pošiljkami.
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Za povezavo z Daljnim vzhodom je poskrbljeno z
zračno-morsko linijo (sea-air). Tak prevoz je hitrejši v primerjavi z običajnim ladijskim in cenejši v
primerjavi z zbirnim letalskim prevozom.
Specializirana filiala za avio promet, ki ima svoj
sedež na Letališču Jožeta Pučnika na Brniku, organizira prevoze posebnih tovorov, kot so žive živali
in nevarne snovi (radioaktivne snovi, strupi, vnetljive tekočine itd.). Zaposleni imajo vse potrebne
mednarodne certifikate in se stalno usposabljajo v
Sloveniji ter tujini.

UPS - United Parcel Service: tesno partnerstvo
Na področje interkontinentalnega prometa sodi
mednarodni prevoz pošiljk. To storitev Intereuropa zagotavlja v imenu družbe United Parcel Service
(UPS) kot njen ekskluzivni pogodbeni zastopnik v
Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.
V zagotovljenem času so opravljeni pobiranje,
uvozno in izvozno carinjenje ter dostava mednarodnih ekspresnih pošiljk v več kot 200 držav po
vsem svetu po sistemu »od vrat do vrat«.

V mednarodni prevoz pošiljk je koncern vključen tudi z eksluzivnim zastopstvom za UPS v Sloveniji,
na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.

Ekipa voznikov UPS na Hrvaškem.
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INTEREUROPINI TRGI
Riπemo nov Intereuropin zemljevid. Mednarodni koncern Intereuropa
obsega obvladujoËo druæbo in 22 povezanih druæb v 12 evropskih dræavah.
Z medsebojnim sodelovanjem in s partnerskim povezovanjem æe
danes seæemo na vse konce sveta.
Jutri bo naπa logistiËna mreæa πe πirπa. Na novih trgih bomo gradili velike
in dobro organizirane logistiËne centre. Posodabljali bomo transportne
zmogljivosti in uvajali napredne poslovne procese.
Smo Intereuropa. Za vas pokrivamo svet.
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Slovenija

Poleg koncernove matične družbe Intereuropa d.d.,
ki ima sedež v Kopru, v Sloveniji deluje še:
• 5 filial (Filiala kopenski promet, Filiala interkontinentalni promet v Kopru, Filiala logistične rešitve v Ljubljani, Filiala UPS na Brniku ter Filiala
mejna odprava na Jesenicah na Dolenjskem),
• 8 poslovnih enot (v Celju, Dravogradu, Kopru,
Ljubljani, Mariboru in Sežani ter na Brniku in
Jesenicah) in
• 5 odvisnih družb (Interagent d.o.o., Koper, Interzav d.o.o., Koper, Intereuropa Transport d.o.o.,
Koper, Intereuropa IT d.o.o., Koper in Intereuropa-FLG d.o.o., Ljubljana).
Logistični centri v Sloveniji in velikosti skladiščnih
površin:
• Maribor: 27.700 m2
• Celje: 25.300 m2
• Ljubljana: 17.700 m2
• Logatec: 8.100 m2
• Dravograd: 13.800 m2
Najnovejši logistični center v Logatcu je že v svoji prvi fazi delovanja odlično opremljen in je eden
najsodobnejših znotraj koncerna:
• ima sodobno nakladalno opremo, ki z 11 nakladalnimi rampami omogoča hitro manipulacijo
pri različnih višinah vozil ter hitrejše in varnejše
pretovarjanje blaga;
• premore sodoben informacijski sistem za logistiko, ki omogoča učinkovito sledenje blaga v okviru logističnega sistema;
• je tudi proizvodni center, ki omogoča številna
dodatna dela na blagu (etiketiranje, embaliranje, izdelave kompletov, dodelave, predelave, pakiranje, sortiranje, komisioniranje…);

• nudi možnost skladiščenja živil, saj zagotavlja temperaturni režim od +5 °C do +25 °C ter
takojšnjo vzpostavitev sistema HACCP in
• poleg navadnega blaga omogoča tudi skladiščenje carinskega in trošarinskega blaga, živil
ter zdravil.
Center se bo gradil v več fazah in bo v končni obliki
obsegal:
• 78.000 m2 skupnih zunanjih površin,
• skladiščne zmogljivosti (visokoregalna skladišča
z višino 12 metrov) v izmeri 32.000 m2,
• 1.100 m2 proizvodnega dela površin in
• 1.070 m2 površine poslovnega objekta.
Koncern Intereuropa ima v Sloveniji pet logističnih
centrov, in sicer v Logatcu, Ljubljani, Celju, Mariboru in Dravogradu. Leta 2006 je koncern kupil
novo skladišče v prostocarinski coni Luke Koper v
izmeri 3.600 m2.

Logistični center Logatec zagotavlja vrhunske
storitve skladiščenja, distribucije in dodatnih
storitev na blagu.
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Intereuropa Transport d.o.o., Koper

Intereuropa IT d.o.o., Koper

Najsodobnejπa vozila za najzahtevnejπe tovore

Informacijska hrbtenica koncerna

Do sredine šestdesetih let je Intereuropa večino
prihodka ustvarila s prevozi. Kljub kasnejši prevladi špedicije je transport ostal eden ključnih razvojnih stebrov družbe. Danes predstavlja sestavni del
celovite logistične ponudbe.

Prvi poskusi uvajanja informacijske podpore segajo v
obdobje po letu 1965, ko je bil ustanovljen oddelek
OAS, ki je skrbel za knjiženje finančnih podatkov na
papirni trak, obdelovali pa so se pri zunanjem ponudniku. Današnje podjetje se je razvilo iz nekdanjega
oddelka za AOP (avtomatsko obdelavo podatkov),
ustanovljenega leta 1974. Oddelek je vodil in zagotavljal razvoj informacijske podpore podpornim funkcijam računovodstva, kadrov, financ, plač in osnovnih
sredstev v matični družbi in kasneje tudi v odvisnih
družbah koncerna. Vse do leta 1980 je računalniška
obdelava podatkov gostovala zunaj podjetja.

Vlaganja v posodabljanje voznega parka so ena od
stalnic rasti cestnega transporta. Vsaki dve do tri
leta je Intereuropa kupovala vozila za prevoze najrazličnejših tovorov, tudi tekočin, razsutih tovorov,
kontejnerjev in tovorov velikih dimenzij. Vzdrževanje voznega parka je vseskozi potekalo v lastnih
servisnih delavnicah v Kopru in Mariboru.
Transportna dejavnost je bila kot samostojna enota prvič organizirana leta 1973, ko je nastal TOZD
Transport. V začetku devetdesetih se je preoblikoval v filialo. Na spremembe blagovnih tokov po
letu 1990 se je Transport odzval z novimi rednimi
linijami in s krepitvijo sinergij med deli koncerna.
Samostojna družba deluje od leta 2002.
Danes so Intereuropina vozila opremljena z najsodobnejšo telekomunikacijsko tehnologijo (GPS), ki
omogoča spremljanje lokacije in statusa pošiljk v
vsakem trenutku. Ker so najzahtevnejši prevozi od
nekdaj izziv, je v tej smeri potekala tudi posodobitev voznega parka v letu 2006. S tem so se odprle
nove logistične priložnosti za prehrambeno blago
in druge občutljive izdelke.

Pomemben skok je pomenilo leto 1980 z nakupom prvega računalnika Honeywell in prenosom računalniške obdelave podatkov iz Ljubljane v lastno hišo. Leta
1985 je bil prvič vzpostavljen informacijski sistem za
podporo delu v špediciji, ki je bil v letih 1990 in 1991
prenovljen s sistemom na tehnologiji ProIV. Leta 1990
je bil nabavljen IBM Host ter s sistemom FIS prenovljena informacijska podpora za potrebe financ in računovodstva. Uvedene so bile tudi rešitve za podporo
izvajanja storitev cestnega prometa, pomorske agencije in za podporo vodenju. Enotna komunikacijska
povezava vseh slovenskih filial je bila zaključena leta
1997, naslednje leto pa je začel delovati satelitski nadzor nad voznim parkom. Intereuropini informatiki
so uspešno podprli spremembe v carinskem postopku
ob vstopu Slovenije v EU leta 2004.
Leta 2002 se je tedanji Sektor za informatiko preoblikoval v odvisno družbo Intereuropa IT d.o.o. Ta
korak je omogočil večjo učinkovitost pri razvoju informacijske podpore v vseh povezanih družbah, zlasti v
ključnem projektu celovite prenove podpore logistiki
in špediciji ISPRO ter pri uvedbi sistema SAP v financah, računovodstvu in upravljanju kadrov.

Vozni park.

Do leta 2011 bodo uvedene standardizirane
informacijske rešitve v vseh delih koncerna.
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Interagent d.o.o., Koper

Intereuropa-FLG d.o.o., Ljubljana

Prvi po πtevilu zastopanih ladij v koprskem pristaniπËu

Od tarifne sluæbe do æelezniπke logistike

Začetek sega v leto 1960, ko je Intereuropa ustanovila svoj oddelek za pomorsko-agencijske posle.
Z osamosvojitvijo oddelka je leta 1963 nastala “Pomorska agencija Koper” in se leto kasneje preimenovala v Interagent. Podjetje je ustvarilo poslovno
mrežo po vsej državi.

Področje železniškega prometa je sprva pomenilo
predvsem organizacijo in pridobivanje pogojev za
prevoze po železnici. Te naloge je opravljala skupina CTJ.

Konec sedemdesetih let je zlasti razvoj kontejnerskega in multimodalnega transporta zahteval kadrovsko in fizično širitev podjetja. Sledila je priključitev Intereuropi leta 1981. Interagent je bil vseskozi
organizacijsko samostojna enota, leta 1998 pa se
je preoblikoval v odvisno družbo.
Danes je vodilna pomorska agencija po številu
zastopanih ladij in po številu ladij, ki prevažajo
avtomobile v in iz Luke Koper. Svoj položaj bo tudi
v prihodnje krepila z izboljševanjem kakovosti
storitev, z znanjem in novimi informacijskimi rešitvami.

Agenta v koprskem pristanišču.

Leta 1991 se je preimenovala v komercialno tarifno službo in začela s prodajnimi aktivnostmi, ki
so sčasoma naraščale. Kot služba za železniški
promet je bila vključena v področje prodaje in je
leta 2004 postala samostojna Filiala za železniški
promet.
Čez leto dni se je preoblikovala v družbo Intereuropa-FLG d.o.o. z namenom celovitejšega razvoja železniške logistike. Da bi zagotovili nov razvojni zagon, je matična družba še isto leto prodala
50-odstotni delež strateškemu partnerju ExpressInterfracht z Dunaja.

Železniška logistika se razvija.
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PE Ljubljana

PE Koper

PE Seæana

PE Dravograd

PE Maribor

PE Brnik

PE Celje

Filiala UPS (Brnik)

PE Jesenice

Filiala Mejna odprava (Obreæje)
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Interzav d.o.o., Koper
Pobudniki novih zavarovalnih reπitev
Podjetje je nastalo leta 1991 iz tedanjega Strokovnega oddelka zavarovanja. Prevzelo je posle
oddelka in kmalu razširilo sklepanje zavarovanj
tudi na podjetja in posameznike zunaj koncerna, predvsem v špedicijski in transportni dejavnosti.
Osnovno dejavnost pomeni sklepanje zavarovanj
pošiljk v transportu in drugih vrst zavarovanj v
imenu večine zavarovalnic na slovenskem trgu.
Podjetje razvija tudi svetovalno funkcijo in je
specialist za zavarovanja v transportu in logistiki. Zato na tem področju zaposleni večkrat dajejo zavarovalnicam pobude za nove zavarovalne
rešitve.

Ekipa družbe Interzav.

Logistični center Logatec je največji tovrstni objekt v Sloveniji, ki bo še rasel.
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Hrvaπka
Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb je najveËja odvisna druæba znotraj koncerna
Intereuropa. Je vodilni ponudnik logistiËnih storitev na Hrvaπkem z veË kot 30-odstotnim
trænim deleæem. Druæba ima pet podruænic: v Zagrebu, Varaædinu, Osijeku, na Reki in v
Splitu. Skupno razpolaga z 29 organizacijskimi enotami po vsej Hrvaπki.
Druæba Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb opravlja dejavnost sejemske logistike in izvaja
storitve UPS na Hrvaπkem.

Logistični centri in terminali družbe Intereuropa,
logističke usluge, d.o.o.:
• Zagreb: 21.100 m² skladiščnih površin
• Samobor: 12.000 m² skladiščnih površin
• Varaždin: 9.000 m² skladiščnih površin
• Split: 6.100 m² skladiščnih površin
• Zadar: 2.200 m² skladiščnih površin
• Reka: 2.000 m² skladiščnih površin
• Osijek: 2.800 m² skladiščnih površin

Podružnica Zagreb opravlja sejemske špediterske
usluge in logistične storitve ter carinjenje na terminalu »Velesajam«.

Družba opravlja vse storitve s področja kopenskega in interkontinentalnega prometa, logističnih
storitev ter drugih storitev, med katerimi so: prevoz in skladiščenje blaga, logistične storitve v skladiščih, carinsko posredovanje ter priprava blaga
za nadaljnjo odpremo in distribucijo do končnega
prejemnika na domačem ali tujem trgu.
Upravlja tudi z novim logističnim centrom v Samoborju, ki je že sedmi takšen center na Hrvaškem.
Njegova skupna površina meri 43.744 m2, na njej
pa je:
• 10.250 m2 zaprtega skladiščnega prostora,
• 15.494 m2 odprtih manipulativnih površin in
• 1.220 m2 pisarniških prostorov.
Druga Intereuropina odvisna družba na hrvaškem trgu je Intereuropa Sajam, d.o.o.,
Zagreb, ki je uradni špediter in nosilec carinskega skladišča ter terminala Zagrebački
Velesajam. Opravlja tudi storitve UPS za območje vse države.
Sredstva, s katerimi upravlja, so:
• skladišče na Velesajmu v velikosti 640 m2
• lastna poslovna stavba, velika 740 m2

Regalno skladišče v Zagrebu.
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Podruænica Zagreb - logistiËni center Zagreb

Podruænica Split - logistiËni center Zadar

LogistiËni center Samobor

Podruænica Split - logistiËni center Dugopolje

Podruænica Varaædin

Podruænica Cestovni prijevozi

Podruænica Rijeka

GraniËna podruænica Bregana

Podruænica Osijek

Itar d.o.o.
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Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb

Vzpon do vodilnega mesta na hrvaπkem
logistiËnem trgu

UPS in sejemske storitve - uspeπno na obeh podroËjih

Že leta 1954 je bila na Reki ustanovljena prva filiala, ki pomeni pravi začetek Intereuropinega
delovanja na Hrvaškem. Poslovalnice v obalnih istrskih mestih so namreč od leta 1948 delovale v
drugačnih poslovnih in političnih okoliščinah, kar
je botrovalo tudi njihovi ukinitvi.

Skladišče nevarnih snovi v Zagrebu.

V prvem valu širitve je leta 1956 nastala Filiala Zagreb, tri leta kasneje pa še sejemska filiala.
Storitve kopenske, pomorske in sejemske špedicije
je Intereuropa kmalu opravljala po vsej Hrvaški.
Rasle so zmogljivosti in krepila se je strokovnost
zaposlenih.

Ustanovitev samostojne Filiale za sejemske storitve leta 1960 v Zagrebu je spodbudila hitro rastoča
dejavnost Zagrebškega velesejma. Po vsej državi je
Intereuropa razpredla mrežo poslovalnic in postala uradni špediter največjih sejmov.
Uspešno sejemsko dejavnost je povsem zavrl razpad Jugoslavije. Novembra 1991 je bilo v Zagrebu
ustanovljeno podjetje Intereuropa Sajam, d.o.o., ki
je v vojnem času organiziralo odpremo humanitarne pomoči za Hrvaško in BiH.
Po letu 1997 se je s partnerstvom v sistemu UPS
odprlo novo poglavje. Podružnica UPS iz leta v
leto izboljšuje kakovost storitev, širi njihov obseg
in povečuje prihodke. Enako velja za Podružnico
Zagreb, ki obvladuje 75 odstotkov hrvaškega trga
sejemskih storitev in je uradni špediter Zagrebškega velesejma. Stalno tehnološko posodabljanje in
usposobljeni kadri zagotavljajo rast tudi po vstopu
Hrvaške v EU.

Prelomnega leta 1991 je bila ustanovljena družba
Intereuropa Zagreb d.o.o. v večinski lasti matične družbe. Takoj so začele delovati poslovalnice
na vseh novih mejnih prehodih in drugih lokacijah. Tudi filiali Split in Reka sta postali samostojni
družbi.
V težkem vojnem obdobju je zaradi požrtvovalnih
zaposlenih poslovanje teklo brez prekinitev. Tudi v
poslovalnicah Karlovac, Osijek in Slavonski Brod,
kjer so bile materialne in žal tudi človeške žrtve
največje, se kljub vsakodnevnemu bombardiranju
delo ni ustavilo.
Po letu 1996 je podjetje z veliko energije nadaljevalo vzpon do vodilnega hrvaškega ponudnika logističnih storitev. Za uresničitev tega cilja je bila odločilna združitev treh družb na Hrvaškem v enotno
družbo Intereuropa, logističke usluge, d.o.o. leta
2002. Bistveno so k temu prispevala tudi zajetna
vlaganja v nove logistične terminale, v razvoj kadrov in informatizacijo.
Družba v zadnjih letih stalno povečuje prihodke
in dobiček ter prispeva vse večji delež k poslovni
uspešnosti koncerna. S 46-odstotno rastjo prihodkov v obdobju 2003-2007 je leta 2007 dosegla že
14,7 odstotkov v strukturi celotnih koncernovih
prihodkov. Ta proces se nadaljuje in zagotavlja
prihodnji razvoj Intereurope na Hrvaškem ter rast
celotnega koncerna.

Sedež družbe Intereuropa Sajam, d.o.o., v Zagrebu.

Sejemska logistika na Zagrebškem velesejmu.
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Bosna in Hercegovina
Glavni dejavnosti druæbe Intereuropa RTC d.d. Sarajevo sta transport in logistika. V njeni
ponudbi so celovite logistiËne storitve - organizacija vseh vrst prevozov (letalski, ladijski,
cestni in æelezniπki prevoz), carinjenje, skladiπËenje in UPS.
Po letu 2003 izjemno hitro πiri svoje zmogljivosti. Konec leta 2007 je imela prek 8.000 m2
zaprtih skladiπËnih povrπin, 150.000 m2 odprtih skladiπËnih zmogljivosti z urejeno infrastrukturo, 50 tovornih in dostavnih vozil ter sodobno raËunalniπko omreæje.

Skladiščne zmogljivosti v lasti družbe:
• Sarajevo: 6.500 m² skladiščnih površin
• Travnik: 400 m² skladiščnih površin
Družba ima razvejano poslovno mrežo po vsej državi. Druge manjše skladiščne zmogljivosti pa so
tudi v Mostarju, Banja Luki, Tuzli in Bihaču. Z lastnimi nakladalno-razkladalnimi železniškimi tiri
je prisotna na terminalu v Sarajevu. Opravlja tudi
storitve paketne distribucije Intereuropa Express.

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo

poslovno mrežo po vsej državi in razširilo dejavnost
na celovite špedicijske ter kmalu tudi na logistične
storitve. V nekaj letih je doseglo vodilni položaj med
logističnimi podjetji v državi. V strukturi prihodkov
koncerna družba vztrajno zagotavlja vse večji delež.
Prihodki so od leta 2003 pa do leta 2007 zrasli za
več kot dvakrat in danes predstavljajo 3,1-odstotni
delež prihodkov koncerna.
Z novimi storitvami in naložbami v logistična centra v Tuzli in Banja Luki ter v kontejnerski terminal
v Sarajevu Intereuropa še naprej krepi konkurenčnost in usmerja prihodnji razvoj.

Hiter vzpon v vrh logistiËnih podjetij v BiH
V Bosni in Hercegovini je Intereuropa začela delovati leta 1957 z ustanovitvijo filiale v Sarajevu.
Imela je poslovalnico v Mostarju in Bihaču. Opravljala je zlasti storitve carinskega posredovanja.
Sarajevska filiala in filiala v Mostarju sta se leta
1991 preoblikovali v samostojni družbi. Intereuropa Sarajevo d.o.o. je v vojnem obdobju med letoma
1992 in 1995 formalno obstajala kot pravni subjekt. Za zaposlene je bilo izpolnjevanje delovnih
obveznosti velikega pomena, pomoč pa je prihajala
tudi iz Kopra. Leta 1996 je podjetje znova oživelo
in začelo s carinskim posredovanjem. Delo je sprva
potekalo s pomočjo pisalnih strojev, ki so jih kmalu
nadomestili računalniki. Tri leta kasneje je bila registrirana Nova Intereuropa d.o.o.
Kmalu je prišlo do združitve pod eno streho z odkupom deleža v tej družbi in s prevzemom družbe
Robno transportni centar d.d. Nastala je današnja
Intereuropa RTC d.d. Podjetje je začelo oblikovati

Skupina iz oddelka ekspresnih storitev pred
upravno stavbo v Sarajevu.
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Srbija
A.D. Intereuropa - logistiËke usluge Beograd sodi med vodilna podjetja v Srbiji na
podroËju logistiËnih storitev. Ima sodoben logistiËni center z javnimi carinskimi skladiπËi
v Dobanovcih, kjer je bil leta 2007 odprt nov logistiËni objekt. Poslovalnice in izpostave
so v desetih srbskih mestih. Druæba naËrtuje poveËanje logistiËnih zmogljivosti,
posebno pozornost bo namenila razvoju organizacijskih enot na strateπkih toËkah zunaj
Beograda.

Odprtje novega logističnega objekta znotraj logističnega centra v Dobanovcih v skupni velikosti
18.000 m² je za družbo A.D. Intereuropa - logističke usluge Beograd izjemnega strateškega pomena.
Zagotavlja višjo raven storitev in njen nadaljnji razvoj. Center se nahaja ob glavni prometnici v smeri EU in v bližini beograjskega letališča
Surčin. Obkroža ga lastno zemljišče v velikosti 270.000 m², ki omogoča nadaljnjo širitev in
razvoj kompleksa.
Družba ima lastne skladiščne površine tudi v
Nišu, Šidu, Novem Sadu in Vranju. S svojo tradicionalno prisotnostjo in rastjo na srbskem trgu
Intereuropa zagotavlja razvoj povezav, ki krepijo
njen položaj v jugovzhodni Evropi.

Posamična skladišča v Dobanovcih omogočajo
strankam zakup celotnega prostora.

A.D. Intereuropa - logistiËke usluge Beograd
Z dinamiËnim razvojem do poloæaja vodilnega logista
Filiala Beograd je bila leta 1957 ena prvih na širšem območju nekdanje Jugoslavije. V naslednjih
desetletjih se je ukvarjala zlasti s carinskim posredovanjem in z organizacijo lokalnih in mednarodnih prevozov.
V samostojno družbo se je preoblikovala leta 1990
(Interjug d.o.o.), štiri leta pozneje pa v A.D. Interjug
- As. Prve storitve skladiščenja segajo v devetdeseta leta, sprva na letališču Surčin, nato pa v Nišu in
Šidu. V naslednjih letih se je uspešno vključila v
mednarodne blagovne tokove prek Intereuropine
poslovne mreže. Družba se je leta 2007 preimenovala v A.D. Intereuropa - logističke usluge Beograd.
Sodoben objekt v logističnem centru v Dobanovcih
je istega leta pospešil vpeljavo novih logističnih
storitev. Z dinamičnim razvojem namerava do leta
2011 postati vodilni logist v Srbiji.

Osrednji objekt logističnega centra Dobanovci.
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Kosovo
Kot prvi slovenski logist je Intereuropa na kosovskem
trgu ustanovila lastno podjetje Intereuropa Kosova
L.L.C. in vzpostavila sodoben logistiËni terminal z
javnim carinskim skladiπËem tipa A (carinska cona v
Priπtini), kjer je prisotna tudi Unmik Carina Kosova.
Od oktobra 2007 deluje poslovna enota na letaliπËu
Priπtina, ki opravlja tudi storitve zraËnega prometa.

Vzpostavitev logistične platforme v Prištini za blago uveljavljenih slovenskih in drugih evropskih
podjetij povečuje učinkovitost Intereurope in lajša
nastop ter poslovanje drugih slovenskih podjetij na
Kosovu.

Intereuropa Kosova L.L.C.
Pomemben novinec v naπi mreæi logistiËnih terminalov
Podjetje deluje od leta 2006, ko je bil odprt tudi
sodoben logistični terminal v Prištini. S tem so bili
vzpostavljeni pogoji za kakovostno opravljanje celovitega spektra logističnih storitev.
Družba ponuja celovito paleto logističnih storitev:
cestni promet, zbirni promet, železniški promet,
pomorski promet, zračni promet, carinsko zastopanje, mejno odpravo, skladiščenje in distribucijo
ter logistične rešitve.
Poslovne enote so začele rasti na pomembnejših
mejnih prehodih z Makedonijo in Črno goro. V prvi
fazi so načrtovane poslovalnice na mejnih prehodih Mitrovica, Hani i Elezit in Peja. V prihodnje se
bodo poslovalnice mejne odprave razširile tudi na
ostale mejne prehode.
S krepitvijo položaja na tem trgu bo koncern Intereuropa tudi v prihodnje lahko nudil najširšo in
zanesljivo logistično podporo blagovnim tokovom,
ki gravitirajo na to območje.

Otvoritev logističnega terminala v Prištini.
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»rna gora
Svojo poslovno mreæo je koncern Intereuropa leta
2007 razπiril tudi na obmoËje »rne gore. Z nakupom
najveËje logistiËne druæbe na Ërnogorskem trgu
A.D. Zetatrans Podgorica je na trg vstopil z logistiËno infrastrukturo na celotnem dræavnem ozemlju.
Druæba ima 6 poslovnih enot in 12 podruænic v vsej
dræavi. Svoje izpostave ima na 9 mejnih prehodih z
vsemi sosednjimi dræavami.

Med storitvami prevladujejo carinske in terminalske storitve ter storitve mejne odprave. Družba kot
prva v državi širi svoje delovanje tudi na področje zbirnega, ekspresnega, zračnega, pomorskega
in železniškega prometa ter logističnih storitev. V
Baru prek svoje specializirane enote opravlja tudi
storitve pomorske agencije.
Na novem logističnem terminalu v Podgorici je poleg 38.214 m2 velikega kamionskega terminala še
15.022 m2 pokritih skladiščnih površin in 643 m2
velika hladilnica.
Celotne skladiščne zmogljivosti družbe obsegajo:
• Podgorica: 16.790 m² navadnih in carinskih
skladiščnih površin
• Kotor: 730 m² carinskih skladiščnih površin
• Nikšić: 480 m² carinskih skladiščnih površin
• Bar: 700 m² carinskih skladiščnih površin

Zetatrans A.D., Podgorica
Pridobitev: logistiËna struktura v »rni gori
Od oktobra 2007 je podjetje v večinski lasti matične
družbe koncerna. Gre za vodilno špeditersko podjetje v Črni gori z razvejano mrežo poslovnih enot
in logistično infrastrukturo na celotnem ozemlju
Črne gore.

Logistični terminal v Podgorici.

Širitev na nov trg v jugovzhodni Evropi omogoča
utrditev vodilnega položaja koncerna Intereuropa na tem območju in razvoj novih logističnih
storitev. Prinaša tudi boljšo izkoriščenost zmogljivosti in pozitivne učinke pri povezovanju z obstoječo mrežo koncerna.
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Makedonija
V Skopju delujeta Intereuropa Skopje DOO in njena hËerinska druæba Intereuropa Transport DOOEL
Skopje.
V carinskem skladiπËu ponujata vse storitve v okviru
kopenskega, zraËnega in pomorskega prometa ter
terminalske storitve. Ukvarjata se tudi z mednarodno πpedicijo in s prevozi.

Družba Intereuropa Skopje DOO ima dve mejni
poslovalnici - v Tabanovcih in Kumanovu. Storitve
zračnega prevoza opravlja na blagovnem terminalu letališča Skopje.

Intereuropa Skopje DOO, Skopje
Pomemben Ëlen v blagovnih tokovih s Srbijo, GrËijo in
TurËijo
Intereuropa je v Makedoniji začela delovati leta
1970, ko je bila v Skopju ustanovljena poslovna
enota Intereurope Sajam. Leta 1991 je postala samostojna družba in se je še naprej ukvarjala s sejemsko špedicijo. Selitev na novo lokacijo leta 1996
je pomenila tudi širitev dejavnosti na carinsko posredovanje, zbirni promet in skladiščenje.
Intenzivna rast družbe se je začela po letu 1998 z
gradnjo carinskega skladišča in odprtjem poslovne
enote na letališču Skopje. Okrepili so se kopenski
promet, terminalske storitve in storitve zračnega
ter pomorskega prometa.
Izpad blagovne menjave s Slovenijo po njenem
vstopu v EU so uspešno nadomestili. Že 68 odstotkov prometa so v letu 2007 opravili z ostalimi državami EU. Z logističnimi rešitvami se družba dobro
vključuje v rastoče trgovanje z bližnjimi državami
Srbijo, Grčijo in Turčijo. Začeli so tudi s prevozi
v okviru hčerinske družbe Intereuropa Transport
DOOEL.

Logistični terminal Skopje.

Z rastjo logističnih zmogljivosti namerava podjetje postati vodilni ponudnik transportno-logističnih
storitev na makedonskem trgu.
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Rusija
V bliæini Moskve deluje Intereuropina odvisna
druæba OOO Intereuropa-East, ki se je do sedaj ukvarjala izkljuËno s kopenskim prometom. Z naloæbo
v novi logistiËni center z avtomobilskim terminalom na lokaciji Moskva-»ehov, na zemljiπËu v izmeri
45 hektarjev, pa druæba πiri svoje zmogljivosti in dejavnost na ruskem træiπËu.

Z logističnim centrom na komunikacijsko ugodni
lokaciji z vidika transportnih povezav koncern Intereuropa krepi svoj tržni položaj in povečuje možnost sodelovanja s slovenskimi podjetji, ki poslujejo na ruskem trgu. Novi terminal omogoča tudi:
• preselitev carinske službe in carinskih posrednikov neposredno v prostore podjetja,
• priključitev na železniški tir,
• postavitev zbirnih linij med Slovenijo in državami, v katerih koncern že posluje,
• širitev ponudbe carinskih storitev,
• rast skladiščnih in distribucijskih storitev,
• širitev ponudbe na področju notranjega transporta,
• organizacijo cestno - transportnih storitev,
• organizacijo in izvajanje storitev avtomobilske
logistike ter skladiščenje in manipuliranje avtomobilov na avtomobilskem terminalu in
• organizacijo železniškega prometa.

OOO Intereuropa-East, Moskva
Celovita logistika na obetajoËem ruskem trgu
Intereuropa je v Rusiji prisotna že več let. Sprva
je v kopenskem prometu sodelovala z lokalnimi
kooperanti. Predstavništvo v Moskvi je leta 2000
postalo samostojno podjetje in se usmerilo v krepitev stikov med slovenskimi in ruskimi podjetji.

Sektor avtomobilske logistike bomo prenesli tudi na
vzhodne trge.

Širitev EU je olajšala pretok blaga, okrepil se je
pomen V. koridorja in povpraševanje po logističnih storitvah se je povečalo. Na nove izzive se
je Intereuropa v letu 2007 odzvala z začetkom
izgradnje novega logističnega centra in avtomobilskega terminala v bližini Moskve. Naložba je
povečala poslovne možnosti pri trženju celovitih
logističnih storitev na ruskem trgu in v vseh državah, kjer deluje koncern Intereuropa. Graditev
novih logističnih centrov v Rusiji in Ukrajini pomeni naslednji korak v tej smeri.
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Ukrajina
Na ukrajinskem trgu delujeta druæbi TOV TEK Zahidtransservice in TOV Intereuropa-Ukraine.
Prva πiri svojo dejavnost na podroËje æelezniπkih in
avtomobilskih prevozov, naËrtuje gradnjo terminalov
v »opu in nove oblike æelezniπkega pretovora. Druæba
TOV Intereuropa-Ukraine pa se osredotoËa na ponudbo celovitih logistiËnih storitev na tem trgu.
Z novimi naloæbami v Ukrajini se koncern Intereuropa
odziva na poveËano povpraπevanje po logistiËnih storitvah in nadaljuje svojo πiritev na razvijajoËe se trge. V
teku je investicija v novi logistiËni center z avtomobilskim terminalom v bliæini Kijeva.

TOV TEK Zahidtransservice
OsredotoËeni na æelezniπki promet
Družba ima sedež v Užgorodu, ki leži na V. evropskem koridorju. Leta 2003 je prešla v večinsko last
Intereurope d.d. Špediterske storitve so v večji meri
dopolnili s transportnimi leta 2006 z nakupom 10 tovornih vozil, ki so jim leto kasneje dodali še 10 novih.
V ta namen je bilo ustanovljeno tudi samostojno podjetje TOV DDT, Onakivci. Razvijajo tudi nove oblike
pretovora železnica-železnica in železnica-tovornjak.

TOV Intereuropa-Ukraine
LogistiËne storitve na celotnem ukrajinskem trgu
V letu 2008 je začela v Kijevu delovati nova družba. Usmerjena je v promocijo in prodajo storitev
kopenskega in interkontinentalnega prometa ter
logističnih rešitev, ki jih zagotavlja prek ponudbe
koncerna in njegove razvejane poslovne mreže.
Upravna stavba podjetja v Užgorodu.

Največji delež storitev pričakuje v cestnem prometu,
saj velik potencial tega trga predstavljajo blagovni
tokovi v smeri evropskih držav in Rusije. Zato je pomembna vzpostavitev direktnih zbirnih linij iz Slovenije, Nemčije in Francije do Kijeva. Zaradi pretoka blaga med Daljnim vzhodom in črnomorskimi
pristanišči je pomemben pomorski promet.

Ekipa zaposlenih v TOV Intereuropa-Ukraine v Kijevu.

Intereuropa je zaradi naraščajočih potreb trga že
začela z gradnjo novega logističnega centra z avtomobilskim terminalom v bližini Kijeva. Ugodna
geografska lega Ukrajine ponuja izjemne možnosti
za uveljavljanje koncerna pri organizaciji kontejnerskega, kamionskega in železniškega transporta
prek Ukrajine do končnih točk v Rusiji, Kazahstanu
in drugod.
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Avstrija
Na avstrijskem trgu je koncern Intereuropa prisoten
æe vrsto let. V zaËetku leta 2008 se je zaËelo ustanavljanje nove druæbe, ki bo imela svoj sedeæ v Gradcu. Temeljni cilj nove druæbe je v sinergiji z matiËno
druæbo optimalno zadovoljevati potrebe po logistiËnih storitvah na avstrijskem trgu. Orientirana bo
predvsem v træenje storitev kopenskega in interkontinentalnega prometa, zlasti za stranke in blagovne
tokove, usmerjene proti dræavam, kjer ima koncern
lastne druæbe.

Intereuropa je svojo prisotnost na avstrijskem trgu
v času od leta 2004 do leta 2008 ohranjala prek
obvladovanja družbe Schneider&Peklar GmbH s
sedežem na Dunaju in poslovno enoto v Gradcu.
Njena poslovna nenaravnanost na trge zahodnega Balkana in jugovzhodne Evrope ter opravljanje zgolj ene storitve (zbirni kosovni promet iz
zahodnih evropskih držav in zanje na področju
Dunaja) sta družbo privedli do težav, zaradi katerih
je bil objavljen njen stečaj. Nezdružljivost te usmeritve z obstoječo poslovno mrežo in vizijo koncerna
Intereuropa, ki zagotavlja celovite logistične storitve kjerkoli, je koncern Intereuropa spodbudila k
novemu koraku.
Zaradi pomembnega blagovnega toka, zlasti v
smeri in s ciljem zagotavljanja zanesljive podpore
državam, kjer ima koncern svojo poslovno mrežo,
je Intereuropa pristopila k ustanovitvi nove družbe. Le-ta bo zagotavljala storitve kopenskega in interkontinentalnega prometa ter s tem nadgrajevala sodelovanje in tržno podporo drugim družbam
znotraj koncerna Intereuropa.
Sodelovanje na področju zbirnega prometa, ki zahteva urejeno distribucijsko mrežo in organizacijo
na območju celotne Avstrije, je bilo zaupano vodilnemu avstrijskemu logističnemu podjetju. Intereuropa s tem zaokrožuje celovito paleto logističnih
storitev tudi na avstrijskem trgu.
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NemËija
V Troisdorfu v bliæini Koelna deluje druæba Intereuropa Transport & Spedition GmbH. S podruænico v
Stuttgartu opravljata predvsem πpedicijsko dejavnost. Posluje preteæno z balkanskimi in vzhodnoevropskimi dræavami, svoje poslovanje in povezanost logistiËne ponudbe z mreæo koncerna ohranja s
pomoËjo sodobnega informacijskega sistema.

Intereuropa Transport & Spedition
GmbH, Troisdorf
Iz Koelna do Stuttgarta in naprej
k πiritvi poslovne mreæe v NemËiji
Družba je bila ustanovljena leta 2004. Kljub svoji
majhnosti ves čas povečuje število komitentov in
prepoznavnost blagovne znamke Intereuropa na
nemškem trgu.
Pomemben korak k rasti Intereurope v Nemčiji je
bil storjen konec leta 2007 z odprtjem poslovne
enote v Stuttgartu, ki je začela delovati v začetku
leta 2008. S širitvijo poslovne mreže in poslovanja
načrtuje tudi večje število zaposlenih.

Poslovna enota v Stuttgartu.

Intereuropa utrjuje svoj položaj na nemškem trgu
tudi s sejemskimi predstavitvami.
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Francija
Intereuropa S.A.S. ima svoj sedeæ v Lyonu. Deluje na
podroËju kopenske πpedicije, zlasti zbirnega prometa in prevozov.

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu (Lyon)
Francoski strokovnjaki za jugovzhodno Evropo
Družba je nastala leta 1993 kot KP Trans SA. Deset
let kasneje je prešla v 67-odstotno last Intereurope
d.d. Od začetka posluje pretežno z državami jugovzhodne Evrope na področju kopenske špedicije,
zlasti zbirnega prometa in prevozov. Vstop Slovenije v Evropsko unijo je poenostavil poslovanje in
okrepil konkurenco.
Število komitentov se je kljub temu povečalo, zahvaljujoč prepoznavnosti podjetja kot specialista
za poslovanje z Balkanom na francoskem trgu. Vse
bolj se usmerja k vzhodni Evropi z novimi logističnimi storitvami, ki jih je spodbudila širitev koncerna na te trge.

V Intereuropini francoski družbi so specialisti za
balkanski trg in vzhodno Evropo.
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POSLOVNA MREÆA

SLOVENIJA
Intereuropa d.d., Koper
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 10 00

Področje financ, računovodstva in kontrolinga

Področje predsednika uprave

Sektor za računovodstvo
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 73

Predsednik uprave
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 12 90
Sektor za investicije in nepremičnine
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 13
Sektor za marketing in razvoj
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 17 07
Služba za odnose z javnostmi
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 16 34
Pravna služba
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 12 61
Služba notranje revizije
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 46
Izvršni direktor uprave za koordinacijo
poslovanja v vzhodnih regijah
Letališka 35, 1000 Ljubljana
+386 1 586 87 87

Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 73

Računovodska služba
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 73
Sektor za finance
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 73
Služba za koncernske finance
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 73
Služba za podjetniške finance
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 73
Služba kontrolinga
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 73
Področje špedicije in logistike
Poslovno področje kopenski promet
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 12 12
Poslovno področje logistične rešitve
Letališka 35, 1000 Ljubljana
+386 1 586 87 90
Poslovno področje interkontinentalni promet
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 14 18
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Področje kakovosti, informatike
in razvoja poslovne mreže
Namestnik predsednika uprave
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 15 20
Služba za kakovost
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 12 25
Področje kadrovsko socialnih in splošnih zadev
Članica uprave - delavska direktorica
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 12 53
Sektor za kadrovske socialne in splošne zadeve
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 22 86
Filiala kopenski promet
Poslovna enota Ljubljana
Letališka cesta 35, 1001 Ljubljana
+386 1 586 85 00
Poslovna enota Jesenice
Spodnji plavž 6/b, 4270 Jesenice
+386 4 588 91 00
Poslovna enota Sežana
Partizanska 93, 6210 Sežana
+386 5 707 01 10
Poslovna enota Maribor
Tržaška cesta 53, 2001 Maribor
+386 2 420 84 00
Poslovna enota Celje
Kidričeva 38, p.p. 1039, 3102 Celje
+386 3 424 21 00
Poslovna enota Koper
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 15 02

Filiala logistične rešitve
Poslovna enota Ljubljana
Letališka cesta 35, 1001 Ljubljana
+386 1 586 87 90
Poslovna enota Maribor
Tržaška cesta 53, 2001 Maribor
+386 2 420 84 00
Poslovna enota Dravograd
Otiški vrh 25a, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
+386 2 878 78 20
Poslovna enota Celje
Kidričeva 38, p.p. 1039, 3102 Celje
+386 3 424 21 00
Filiala interkontinentalni promet
Poslovna enota Koper
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 15 02
Poslovna enota Brnik
Brnik 130, 4210 Brnik
+386 4 206 28 00
Filiala UPS
Filiala UPS
Brnik 130, 4210 Brnik
+386 4 281 12 00
Filiala mejna odprava
Sedež filiale - Mejni prehod Obrežje
8261 Jesenice na Dolenjskem
+386 7 495 74 40
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POVEZANE DRUÆBE V SLOVENIJI

KOSOVO

Intereuropa Transport d.o.o., Koper
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 14 43

Intereuropa Kosova L.L.C.
Zona Industriale Lidhja e pejes p.n.
10000 Prishtine, Kosova
+381 38 544 561

Interagent d.o.o., Koper
Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper
+386 5 664 16 09
Intereuropa-FLG d.o.o., Ljubljana
Letališka cesta 35, 1001 Ljubljana
+386 1 586 87 50
Interzav d.o.o., Koper
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 17 24
Intereuropa IT d.o.o., Koper
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
+386 5 664 13 01

HRVA©KA
Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb
Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb
+385 1 39 00 666
Intereuropa Sajam, d.o.o. Zagreb
Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb
+385 1 65 20 470

BOSNA IN HERCEGOVINA
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo
Ulica Halilovići br. 12, 71000 Sarajevo
+387 33 46 81 53

MAKEDONIJA
Intereuropa Skopje DOO
Ul. Industriska 1, 1000 Skopje
+389 2 246 55 20
Intereuropa Transport DOOEL, Skopje
Ul. Industriska 1, 1000 Skopje
+389 2 240 19 03

SRBIJA
A.D. Intereuropa - logističke usluge, Beograd
Zemunska 174,11272 Beograd - Dobanovci
+381 11 3109 180

»RNA GORA
Zetatrans A.D., Podgorica
Ćemovsko polje b.b., 81000 Podgorica
+382 81 441 900

RUSIJA
OOO Intereuropa-East, Moskva
Ruska federacija, Leninski rajon
derevnja Rumjancevo, dom 1, pisarna 713
142 784 Moskovska oblast
+7 926 779 10 12

FRANCIJA
Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu
Rue de l’Aigue nr. 17 - Z.A. Portes du Dauphine
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
+33 472 48 28 97

UKRAJINA
TOV TEK Zahidtransservice
Svoboda str. 4, 89424 v. Minaj
+38 0312 66 96 60
TOV Intereuropa-Ukraine
Pimonenko str. 13, of. 6A/11
04050 Kijev
+38 044 277 21 23

AVSTRIJA
(družba v ustanavljanju)

NEM»IJA
Intereuropa Transport & Spedition,
GmbH, Troisdorf
Troisdorf CargoCenter, Entrance C,
Lütticher Str. 12, 53842 Troisdorf
+49 2241 922 44 0

Fotografije:
Miha Krivic: strani 11, 14, 39, 44, 60/61, 62, 64, 65, 66, 68/69, 71, 72, 74, 76, 78, 91
Zdravko Primožič FPA: strani 26 (levo zgoraj), 86 (desno spodaj), 88 in 89 (desno zgoraj)
Duško Dokošič: stran 50 (zgoraj), 73
Aleksander Adamec: stran 24
Studio Kernel: stran 75, 88, 92
Getty images: strani 54/55
iStockphoto: stran 2/3, 6/7, 56, 82/83
GraphicObsession: stran 70
Naštete fotografije so bile posnete za potrebe publikacije. Ostale fotografije so iz arhiva Intereurope d.d. in ostalih družb
koncerna Intereuropa.
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“Glas” Intereurope. Jubilejna številka glasila. Koper. 1977.
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