
Tiskovina. Poπtnina plaËana pri poπti
1102 Ljubljana.

»lani tima koprskega Ro-Ro oddelka so strankam in voznikom na voljo ves dan. Tako si
zagotavljajo uspeπen konkurenËni poloæaj na trgu.
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Prva prikolica s 
petimi osovinami v
Sloveniji

V Filiali Koper smo v aprilu postali bogatejπi
za izredno pridobitev: prikolico s petimi oso-

vinami, ki je edina te vrste v Sloveniji. Posebna
prikolica prinaπa veliko prednosti. Zaradi petih oso-
vin lahko prevaæa blago veËje tonaæe in je registri-
rana za prevoz do 44-ih ton skupne teæe (kontejn-
er in blago).  Naslednja posebnost prikolice je tudi
ta, da se teæa enakomerno porazdeli po petih oseh,
zato jo lahko uporabljamo za prevoz blaga v dræave,
kjer zakon doloËa, da mora biti teæa blaga enako-
merno porazdeljena po posamezni osi (Madæarska,
©vica, Avstrija). Prikolica se ponaπa tudi z dvema
registracijama, obiËajno in tisto za izredni prevoz.
Zato ima tudi dve prometni dovoljenji. Z njo  lahko
prevaæamo πe nevarno blago, zato morajo πoferji
imeti tudi izpit za prevoz ADR blaga. Pomembna
znaËilnost nove prikolice je tudi, da sta v njej prav-
zaprav dve prikolici. »e ima πofer pri prestopu meje

kakrπnekoli teæave, lahko drugi del prikolice pre-
prosto odklopi in nadaljuje svojo pot, kar bistveno
zniæuje prevozne stroπke. V prihodnosti, ko bo
takπnih prikolic veË, se bodo lahko med seboj
dopolnjevale in πe dodatno zmanjπevale stroπke.
Vrednost takπne prikolice znaπa pribliæno 64.000
evrov. 

Duπan Krt

Na brniπkem letaliπËu je bila 26. aprila otvoritev novih
poslovnih prostorov Filiale UPS. V letoπnjem prvem Ëetrtletju je

UPS posloval zelo uspeπno in v primerjavi z lanskim poveËal πtevilo
poπiljk za petino, poveËani obseg poslovanja pa je zahteval tudi
kadrovske okrepitve in nove poslovne prostore. Otvoritve so se poleg
predstavnikov Intereurope udeleæili tudi gospodarstveniki, pred-
stavniki carinske uprave in mejne policije.
GGoorraann  TTrraavvnneerr, direktor Filiale UPS, je ob priloænosti povedal: “S pri-
dobitvijo smo izboljπali delovne pogoje za vse zaposlene in pridobili
πe nekaj rezervnih zmogljivosti za predvideno nadaljnjo rast. Vse to
s ciljem, da bi πe poveËali kakovost naπih storitev in zadovoljstvo
strank.”

02 Uvodnik

Spreminjati organizem, kakrπen je koncern Intereuropa, ni preprosto.
VeË kot dva tisoË tristo nas je zaposlenih, od tega preko tisoË πest-
sto v Sloveniji, petsto na Hrvaπkem, sto v Bosni in Hercegovini.
Organizem je velik. 
Na papirju ali ekranu zarisati novo organizacijsko strukturo je nekaj
povsem drugega, kot njeno uveljavljanje v praksi. Temu bi hitro pri-
trdili v vseh delih koncerna. Organizacijsko preoblikovanje prav zdaj
preplavlja druæbe. A kakor je sliπati nenavadno, se najveËje spremem-
be odvijajo le na enem mestu - v naπem razmiπljanju. Nobenih tekton-
skih premikov ni videti zunaj, spremembe se vedno zaËnejo ≈v glavah√.
To pravilo je preæivelo vse sisteme in podnebja, enako aktualno je
danes, kot je bilo nekdaj.  A kakor je ≈energetsko zahtevno√ prevetri-
ti sistem, v katerega je vkljuËenih dva tisoË tristo zaposlenih, toliko

Potres imenovan »na~in razmi}ljanja«

02 Iz poslovne mreæe

UPS odprl nove poslovne
prostore na Brniku

veËja je moË enakega πtevila zaposlenih, ko delujejo
enotno in usklajeno. UËinki torej πele prihajajo. 

Uredniπtvo

P.S.: O tem, kako razmiπljajo na Jesenicah in kako
v Mostarju, lahko preberete na prihodnjih straneh.
Svoje zadovoljstvo s Ëasopisom pa nam ≈obvezno√
sporoËite tako, da izpolnite anketo, ki jo prilaga-
mo. Ocenjujte, predlagajte teme, novosti. Povejte,
kaj vam je vπeË in kaj pogreπate, da nas boste
spreminjali in da bomo lahko izmerili, kako nas
sprejemate. 
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Uporabno dovoljenje za
shranjevanje ADR tudi  
v Novem mestu

Po dobrem letu in pol nam je Oddelek za okolje in prostor
novomeπke upravne enote izdal uporabno dovoljenje o primer-

nosti predvidene lokacije za ureditev skladiπËa nevarnih snovi. Upo-
rabno dovoljenje smo prejeli 10. aprila, v tipskem 20-fitnem kontej-
nerju pa nam dovoljuje hranjenje vseh vrst nevarnih snovi, razen
eksplozivnih sredstev in radioaktivnega materiala. Z dovoljenjem in
predhodno opremljenim vozilom Ekspresa z ADR opremo na relaciji
Ljubljana - Novo mesto - Ljubljana smo tako zadostili zakonskim zah-
tevam. Tudi ostalim filialam æelimo Ëim prejπnjo vzpostavitev teh
skladiπË, da bo veriga naπih filial poenotena.

Darinka Breglec

Nov terminal v Skopju

Oktobra 2001 smo v Intereuropi Skopje priËeli z gradnjo ter-
minala, ki obsega 8.400 kvadratnih metrov povrπin. Pisarniπki

prostori bodo na terminalu zasedali 500 kvadratnih metrov, skla-
diπËni prostori pa skupno 3.000 kvadratnih metrov povrπin, od tega
posebno skladiπËe za shranjevanje nevarnega blaga 20 kvadratnih
metrov. Skupna vrednost investicije bo znaπala 1.250.000 evrov, dela
pa bodo predvidoma zakljuËena v letoπnjem avgustu.

Nebojπa Cvetanovski

Na Plav}kem
travniku dograjeno 
ADR skladi}~e

Æe nekaj let smo na Jesenicah razmiπljali o
gradnji skladiπËa nevarnih snovi, ki bi ustre-

zalo zakonodaji. Na osnovi Zakona o kemikalijah
smo se tako v letu 1999 odloËili za preureditev dela
obstojeËega skladiπËa in njegovo razπiritev za pri-
bliæno 400 kvadratnih metrov. Po pridobitvi ustrez-
nih dovoljenj smo najprej priËeli graditi odprt skla-
diπËni prostor z urejenimi parkirnimi povrπinami za
lastna tovorna vozila. V drugi fazi smo preuredili
del skladiπËa in zaËeli graditi prizidek. Podoba tega
dela skladiπËa se je hitro spreminjala, lanskega ok-
tobra pa je bil objekt prenovljen in dograjen. Po
tehniËnem pregledu smo morali odpraviti nekaj po-
manjkljivosti, za kar smo potrebovali precej Ëasa in
naporov. Vse veËji pa so bili tudi pritiski komiten-
tov po urejeni dokumentaciji.  Dodatne teæave nam
je povzroËala prostorska stiska, saj smo morali za-
radi preureditve ta del skladiπËa izprazniti. Ponov-
ni tehniËni pregled je bil opravljen 26. marca letos,
pokazal pa je odpravo vseh pomanjkljivosti, zato za
izdajo uporabnega dovoljenja ni bilo veË ovir.
SkladiπËe nevarnih snovi je grajeno v skladu z za-
htevami Pravilnika o sanitarno-tehniËnih pogojih
za promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij.
Pri njegovi gradnji so bili upoπtevani vsi najnovejπi
tehnoloπki doseæki ter predpisi o varstvu okolja. Tla
skladiπËa so iz materiala, ki ne iskri in ne vpija
kemikalij. Povrπine so obdelane tako, da omogo-
Ëajo hitro in enostavno ËiπËenje, prostori so brez
prostih iztokov, kar prepreËuje πirjenje morebitnih
razlitih ali razsutih kemikalij. Objekt je varovan s
protivlomno in protipoæarno alarmno napravo, fi-
ziËno varovanje pa opravlja varnostna sluæba. Z
investicijo smo pridobili pribliæno 1000 kvadratnih
metrov novih, modernih skladiπËnih povrπin, zaËe-
tek obratovanja pa kaæe na upraviËenost investici-
je, saj so povrπine zasedene æe veË kot devetdeset
odstotno. Pridobitev dovoljenja pomeni za naπo fi-
lialo tudi veËjo odgovornost, zato so vsi zaposleni
strokovno usposobljeni za ravnanje z nevarnimi
snovmi. 
Z novim skladiπËem bomo lahko sledili potrebam
trga in poveËevali zadovoljstvo naπih strank. Isto-
Ëasno pa moramo biti vsi skupaj pripravljeni na
uËenje, na nenehno izboljπevanje kakovosti pro-
cesov ter na poveËevanje produktivnosti in zmanj-
πevanje stroπkov. Naloæba pomeni dodatno ponud-
bo za slovenski trg, kakor tudi pomemben korak k
novostim, ki jih prinaπa  Ëlanstvo v  Evropski Uniji.
V teh dneh smo zakljuËili tudi prenovo strehe, ure-
dili πe prostor ob æelezniπki razkladalni rampi, ki
smo ga preplastili z asfaltom, in tako pridobili do-
datne moænosti za manipulacije in skladiπËenja. 

Slavko Smodiπ
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Prva polovica letoπnjega leta je potekala v znamenju reorganizacije in povezovanj v koncernu
Intereuropa. V Sloveniji se oblikuje krovna druæba kot srediπËe koncerna, v mreæi pa poteka prehod od
πpedicijske k logistiËni organiziranosti. Na Hrvaπkem, kjer so doslej poslovala πtiri Intereuropina pod-
jetja, bosta odslej dve: povezana Intereuropa d.o.o. Zagreb in specializirana Intereuropa Sajam d.o.o.
Za dvig kakovosti logistiËnih storitev v Bosni in Hercegovini in poveËanje Intereuropinega trænega
deleæa se je spremenila tudi organiziranost Intereuropinih druæb v BiH. V Zvezni republiki Jugoslaviji
pa nameravamo logistiËne storitve prilagoditi standardom koncerna. 

Kakπni so cilji zdruæitve na Hr-
vaπkem, pojasnjuje Joæe Kranjc,
predsednik uprave Intereurope
d.d.

Interglas: Zakaj je priπlo do
odloËitve o zdruæevanju Inter-
europinih podjetij na Hrva-
πkem?
Kranjc: Zamisel je dozorela na
poslovni konferenci v Rogaπki
Slatini, kjer sta vodstvi obeh veË-
jih druæb Intereurope Zagreb in
Intereurope RTC Varaædin predla-
gali zdruæitev kot najbolj racio-
nalno reπitev za razvoj. 
Da bi dosegli enoten dostop na
træiπËu logistiËnih storitev na
Hrvaπkem, smo sprejeli odloËitev
o zdruæitvi v eno podjetje. K
Intereuropi Zagreb d.o.o. kot naj-
veËji druæbi se pripajajo ostale
druæbe: poleg Intereurope RTC
Varaædin d.d. πe Intereuropa Split
in filiala Intereurope Sajam na
Rijeki. 
Razen bolj enotnega nastopa na
trgu logistiËnih storitev bomo po
pripojitvi vzpostavili tudi novo
notranjo organizacijo po poslov-
nih podroËjih: mreæna organi-
zacija po poslovnih podroËjih in
produktih bo zamenjala dosedan-
jo organizacijo, podrejeno carin-
skemu posredovanju.

Interglas: Kako razvita je
Intereuropina ponudba logis-
tiËnih storitev na Hrvaπkem?
Kranjc: Na Hrvaπkem se odvijajo
podobni premiki kakor v Slove-
niji. Iz preteænega carinskega po-
srednika prehajamo v logistiËno
podjetje in trgu vse bolj ponu-

jamo logistiËne produkte, ne le
carinsko posredovanje. V zadnjih
letih smo intenzivno gradili lo-
gistiËno infrastrukturo: v prvi
vrsti v Varaædinu, kjer smo prido-
bili logistiËne zmogljivosti s pre-
vzemom transportnega centra Va-
raædin, nato v Zagrebu, kjer smo
se preselili na Jankomir in tam
zgradili pomemben logistiËni
center. V fazi gradnje je manjπi
terminal v Reki, v Splitu razpo-
lagamo z manjπimi zmogljivost-
mi, usposabljamo pa tudi lo-
gistiËni terminal v predmestju
Osijeka. 
Poudariti je potrebno, da je Za-
greb razvil zelo dobro nacionalno
distribucijo, hitro dostavo manj-
πih kosovnih poπiljk po vsej dr-
æavi. Na Hrvaπkem pri upravljanju
razvoja logistiËnih produktov kar
uspeπno stopamo v korak s slo-
venskimi enotami. Zato se nam
dogaja, da, tako kot v Sloveniji,
ugotavljamo, da logistiËni pro-
dukti ne prenesejo teritorialne
delitve in organiziranosti, pod-
rejene predvsem carinskemu po-
sredovanju. ©e posebno teæavo pa
je pomenila organiziranost v veË
pravnih oseb, ki je dodatno
oteæevala enotno nastopanje oz.
prodajo logistiËnih produktov,
saj je prihajalo tudi do medsebo-
jne konkurence.

Interglas: Kakπna je pravna
podoba organiziranosti Inter-
europine mreæe na Hrvaπkem
po podpisu majske pogodbe o
zdruæitvi?
Kranjc: Namesto πtirih bosta
odslej na Hrvaπkem dve podjetji.

Vse logistiËne storitve bo nudila Intereuropa d.o.o.
Zagreb s svojo poslovno mreæo v vsej dræavi. Inter-
europa Sajam d.o.o. pa bo opravljala specializirane
storitve sejemske πpedicije in storitve UPS.

Interglas: Zdruæitvi bo sledila reorganizacija.
Kako so podjetja nanjo pripravljena? Ali naËrtu-
jete, da bo izvedena πe v letoπnjem letu?
Kranjc: Projektni tim, ki je pripravil pripojitev, je
soËasno pripravil tudi notranjo organizacijo ≈zdru-
æene Intereurope√. Predlog naËrta notranje organi-
zacije je bil æe narejen in sledi zaËrtani organizaci-
ji po poslovnih podroËjih in produktih, ki jo uva-
jamo tudi v Sloveniji. Nova organizacija procesov je
bila pripravljena v okviru priprav na pridobitev cer-
tifikata kakovosti po standardu ISO 9001.
Certifikacija je bila zelo uspeπna, brez pripomb
ubranjena na presoji, za kar gre posebna pohvala
celotni ekipi in zaposlenim v Intereuropi Zagreb.

V. K.

Razvojno naravnani na~rti na Hrva}kem,
v Bosni in Hercegovini ter v ZRJ

Hrva}ka: zdru`ena mo~ Intereurope

Joæe Kranjc, predsednik uprave Intereurope d.d.
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Bosna in Hercegovina
9. maja smo v Sarajevu pripravili zelo odmevno novinarsko konferen-
co, na kateri smo predstavili naËrte koncerna v BiH za letoπnje leto.
Intereuropa bo do konca leta v svoje druæbe na ozemlju BiH vloæila
414 milijonov tolarjev. Investicije bodo zajemale izgradnjo novega
skladiπËa s povrπino 2000 kvadratnih metrov, πiritev logistiËnega
terminala, ureditev skladiπËa na prostem z zmogljivostjo tisoË avto-
mobilov, dograditev poslovnih prostorov in nakup pretovorne meha-
nizacije. V minulem obdobju se je spremenila tudi organiziranost
druæb v BiH. Intereuropi RTC d.d. Sarajevo je bila pripojena Nova
Intereuropa Sarajevo in podjetje RTC Skladiπte, v kar so nas zavezo-
vale obveznosti do Kantonalne agencije za privatizacijo Sarajevo, ki
smo jo prevzeli ob lanskem nakupu RTC-ja. V RTC-ju je bila medtem

Meho BavËiÊ, direktor Intereurope RTC d.d. Sarajevo, mag. Milan Jelenc, podpredsednik
uprave Intereurope d.d. in namestnik predsednika uprave Radovan Vrabec na novinarski
konferenci.

izpeljana tudi reorganizacija in uvedenih πest novih
poslovnih podroËij. Uporabnikom æe ponujamo dve
novi storitvi - paketno dostavo in zbirni promet, s
posodobljeno infrastrukturo pa jim bomo lahko
ponudili celovite logistiËne storitve, πe posebej na
podroËju distribucije. Dostavo blaga bomo zago-
tavljali na obmoËju celotne dræave po sistemu ≈od
vrat do vrat√ v roku 24-ih ur. Cilj vseh aktivnosti v
Intereuropi RTC d.d. Sarajevo je dvig kakovosti
logistiËnih storitev in poenotenje s standardi kon-
cerna. V letu 2002 namerava Intereuropa v dræavi
pridobiti veË kot 50-odstotni træni deleæ.

ZRJ
Z druæbo Interjug-AS iz Beograda, s katero je imela
Intereuropa d.d. doslej sklenjeno pogodbo o uprav-
ljanju, smo konec aprila sklenili pogodbo o tujih
naloæbah. Z njo smo se zavezali dokapitalizirati
beograjsko podjetje v viπini 3,75 milijona evrov.
Intereuropa bo 40 odstotkov sredstev prispevala v
letoπnjem letu, preostanek pa v prihodnjih dveh le-
tih. Interjugovo poslovanje nameravamo prilagodi-
ti standardom koncerna in zagotoviti razvoj celo-
vite ponudbe logistiËnih storitev na obmoËju ZRJ.
Blagovnim tokovom v tem delu jugovzhodne Evrope
bo kmalu na voljo zanesljiva logistiËna podpora.
Investicija bo pripomogla k tesnejπemu in trajnemu
sodelovanju med druæbama, obenem pa bo utrdila
naπo prisotnost na jugoslovanskem trgu. 

Jadranko StojkiÊ,
diplomirani inæenir prometa

“V decembru 2001 sem bil sprejet
na delovno mesto direktorja In-
tereurope Mostar d.o.o. Dotlej
sem bil zaposlen v JP Æeleznice na
podroËju integralnega transporta
in kot direktor JP Æeleznice HB -
Mostar. Delo v velikih druæbah je
zame vedno nov izziv. 
Intereuropa je v BIH æe pred voj-

no uæivala sloves velikega podjetja, prepoznavnega po svojem imenu
in usposobljenem kadru. Vojna pa je vse doseæeno izniËila, zato smo
bili po njenem koncu primorani zaËeti znova. Moja naloga je druæbi
vrniti izgubljeno ime. Nekdanjim in novim poslovnim partnerjem
moramo povrniti popolno zaupanje v kakovost, zanesljivost, varnost in
hitrost naπih storitev. 
Intereuropino mostarsko dejavnost, ki je doslej vkljuËevala le odpre-
mo in carinsko zastopanje, si bomo prizadevali razπiriti na pomorski
promet, UPS, cestni in æelezniπki promet. 
Æelim si, da bi postali edinstveni na celotnem obmoËju, zato je zelo
pomembno, da zaposleni delujemo v timu.”

Borut VrviπËar,
diplomirani
inæenir elek-
tronike
≈Regionalni me-
nedæer v Mos-
tarju sem postal
s prvim avgus-
tom lanskega
leta. Sem po-
oblaπËeni pred-

stavnik uprave koncerna Intereuropa za neposredni
nadzor poslovanja Intereurope Mostar d.o.o. Poleg
opravljanja neposrednega nadzora v skladu z doloËili
Zakona o gospodarskih druæbah nudim tudi stro-
kovno podporo pri poslovanju. Prej sem bil zaposlen
v Filiali Novo mesto. ©est let izkuπenj na podroËju
vodenja in prodaje sem si pridobil kot vodja metliπke
izpostave. Delovno mesto regionalnega menedæerja v
Mostarju sem sprejel kot velik izziv in vir novih znanj
ter izkuπenj, ki mi bodo koristila, ko se vrnem v
Slovenijo. Mostarsko podjetje ni poslovalo po naËelih
kakovosti in standardih poslovanja  koncerna, kar je
resniËno ogroæalo njegov obstoj, edini vir prihodka
pa je bila storitev carinskega zastopanja. Z veliko
energije in iznajdljivosti, s komercialnimi aktivnost-
mi in s posredovanjem znanj, je sedaj Intereuropa v
Mostarju na pravi poti k uspehu.√

Novi obrazi
05 Predstavljamo



06 Poslovni rezultati koncerna v prvem trimeseËju 2002

Rast prodaje in 
kapitalski dobi~ki

Prodajo smo iz meseca v mesec veËali in dosegli 4,2 mld SIT pokrit-
ja 1 (pozicijska razlika); s tem smo presegli lansko prvo trimeseËje za
2 odstotka, plan pa za odstotek.  NajveËji porast smo dosegli na
poslovnem podroËju zraËni promet, ki je lansko leto presegel za 27

odstotkov, plan pa za 15 odstotkov. Tudi ostala
podroËja so poslovala pozitivno glede na leto
poprej, z izjemo drugih in carinskih storitev, kar je
v skladu s preobrazbo koncerna v logistiËno pod-
jetje.
Uspeπni smo bili tudi pri stroπkih, saj smo presegli
plan pokritja 3 (dobiËek iz poslovanja) za 16
odstotkov, lansko leto pa za 5 odstotkov. Plan so
najbolj presegle filiale Transport, UPS in Avio Brnik
ter povezana druæba Intereuropa Sajam d.o.o.
Podobno, kot smo poroËali v prejπnji πtevilki, pri
dodani vrednosti dosega daleË najveËje pokritje 3
na zaposlenega Interagent d.o.o. Sledijo mu filiale
Koper, Avio Brnik ter UPS, ki so na pribliæno enaki
ravni. ©tiri enote koncerna so z negativnim pokrit-
jem 3 na dnu lestvice.
Dosegli smo tudi izjemen bruto dobiËek, ki presega
lansko trimeseËje za 314 odstotkov, kar je posledi-
ca kapitalskih dobiËkov od prodaje deleæa v Banki
Koper d.d. italijanski banki Sanpaolo IMI Spa za
skoraj 2,5 mld SIT. Aprila smo iz istega razloga
dosegli ravno tolikπen deleæ, kar bo prikazano v
polletnem izkazu uspeha.

Matej OkretiË

V prvem trimeseËju je koncern Inter-
europa posloval uspeπno, kar se izkazuje
tako v prodajnih kot tudi v finanËnih re-
zultatih. Presegli smo vse zastavljene
cilje in dosegli rast poslovanja v primer-
javi z lanskim letom.
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Pokritje 3 na zap. na mesec v tisoË SIT

Rast te~aja in
SEOnet za delni~arje

TeËaj delnice Intereurope 
presegel 5.000 SIT

06 Delnica

Nerad se ponavljam, vendar: Delnica Intereurope πe vedno raste. Te-
Ëaj je sredi maja za 28 odstotkov viπji kot na zaËetku leta, rast pa bi
se lahko ob nadaljevanju pozitivnega vzduπja na borzi nadaljevala πe

kar lep Ëas. Razlogi za rast so poleg omenjenega
predvsem dobri rezultati poslovanja v letu 2001 in
v prvem trimeseËju leta 2002, kapitalski dobiËki od
prodaje deleæa v Banki Koper ter jasni in ambi-
ciozni naËrti za prihodnost. Temu lahko priπtejemo
πe predlagano dividendo v viπini 200 SIT bruto, kar
predstavlja 25 odstotkov veË kakor lani in 4-od-
stotno dividendno donosnost. Z zadovoljstvom
opaæamo tudi, da se po dolgotrajnem osipu πtevilo
delniËarjev poveËuje. 
Ob tej priloænosti bi vas radi πe enkrat opozorili, da
smo spremenili mesto objavljanja informacij, ki
lahko obËutno vplivajo na ceno delnice. 
Do aprila smo te informacije objavljali v Delu, od-
tlej pa jih lahko najdete na spletnem naslovu
http://seonet.ljse.si/, kjer borza nudi vlagateljem
brezplaËno storitev SEOnet (sistem elektronskega
obveπËanja). Dostop do cenovno obËutljivih infor-
macij pa je sedaj mogoË na enostaven naËin in na
enem mestu.

Matej OkretiË
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EDI povezava s partnerjem Ecu Line

Veliki sistemi, organizatorji prevozov, ki ima-
jo razvito predvsem lastno svetovno mreæo

agentov, so zaradi svoje lastne uËinkovitosti prisi-
ljeni razvijati in v svoje delo uvajati najnovejπe
tehnologije na podroËju informatike. Tako je v de-
cembru 2001 naπ partner Ecu Line iz Singapurja
izpostavil potrebo po EDI (electronic data inter-
change) elektronski izmenjavi podatkov med Inter-
europo in njim na podroËju prekomorskega zbirni-
ka. Zahtevo po vzpostavitvi EDI prenosa podatkov
do 31. marca letos, sem januarja posredoval novo-
ustanovljeni Intereuropi IT d.o.o. Na uvodnem ses-
tanku smo vsi zainteresirani skupaj analizirali
zahteve in moænosti, zastavili projektno skupino in
pod vodstvom Jane Barba iz IT-ja  prvo fazo pro-
jekta EDI povezave uspeπno izpeljali do predvide-
nega roka.  Sistem vnaπanja, zajemanja in prenosa
podatkov v πpedicijskem paketu je bil spremenjen
in dopolnjen na naËin, da se osnovni dokumenti

(zakljuËek ali ≈booking√, mani-
fest in nakladnica) po dogovor-
jenem EDI standardu v elektrons-
ki obliki  lahko  posredujejo v Ecu
Line Singapur. S tem smo kot
agent Ecu sistema zadostili no-
vim, viπjim standardom, ki po-
sredno omogoËajo doseganje veËje konkurenËne prednosti celotne
skupine na træiπËu, direktno pa vplivajo tudi na izboljπanje poteka
operativnih postopkov. V teku je tudi æe naslednja faza projekta, ki
predvideva EDI povezavo s sedeæem podjetja ECU Antwerpen v Bel-
giji. 
Izkuπnje in reπitve, do katerih smo priπli na podroËju operativnega in
informacijskega podroËja pri pomorskem zbirniku, bodo dobrodoπle
tudi pri nadaljnjem razvoju podobnih aplikacij in reπitev na podroËju
kontejnerskega prometa, kjer bo zaradi potrebe po obvladovanju
blagovnih tokov potrebno pristopiti k podobnemu naËinu dela. 

Tomaæ Mlekuæ

Svet se vedno hitreje spreminja, zato so tudi zahteve po hitrih, toËnih in
jasnih informacijah vedno veËje. PravoËasna informacija na pravem mestu
postaja zelo pomemben konkurenËni dejavnik pri izvajanju storitvenih
dejavnosti. Tudi v pomorskem prometu, kjer imata veËstoletna (tisoËletna)
tradicija in nepredvidljivo morje πe vedno glavno besedo.

Tomaæ Mlekuæ, samostojni komercialist

07 E-svet

Najbolj}i slovenski vili~arist
Letos smo zaposleni v Filiali Celje v sodelovanju z
Druπtvom strojnih inæenirjev in tehnikov obmoËja Celja
9. maja 2002 organizirali regijsko tekmovanje vi-
liËaristov z viliËarjem z notranjim izgorevanjem in elek-
troviliËarjem proizvajalca Jungheinrich.

Tekmovalo je 28 viliËaristov iz 10 podjetij celjske
regije. Prvo mesto je osvojil Joæe SebiË iz Inter-
europe - Filiala Celje, sledila sta mu Vili Zalokar in
Ivan Fidler, oba iz Pivovarne Laπko. 
Najboljπi viliËaristi so se udeleæili tudi dræavnega
prvenstva voznikov viliËarjev v okviru IV. Sejma
Logotrans 2002, Avto Boom, Æivljenje na kolesih,
Avto in vzdræevanje, ki je potekalo na Celjskem
sejmu. Tekmovalo je 21 viliËaristov iz cele dræave.
V moËni konkurenci je svojo zmago πe enkrat po-
trdil Joæe SebiË iz Intereurope, ki je dosegel  samo
29,28 kazenskih toËk. Drugi je bil Aleπ Drab iz
Adrie Novo mesto z 41,48 toËkami, tretje mesto pa
je s 44,88 toËkami osvojil Branko Horvat iz
Radenske Radenci. 
Naπ Joæe je v naπi organizaciji zaposlen æe od leta
1982. Æe vrsto let se kot dober delavec in sodelavec
udeleæuje tekmovanj viliËaristov, kjer vedno dosega
visoke uvrstitve, s katerimi potrjuje svojo uspo-
sobljenost in veselje do svojega dela. 

Joæetu SebiËu iskreno Ëestitamo!

SodelavciSodelavec Joæe SebiË (levo) ob prejemanju pokala, nagrade za najboljπega slovenskega
viliËarista, iz rok Antona BelantiËa, direktorja Jungheinricha d.o.o. 
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08 PlaËni sistem

Masa za pla~e in doseganje
na~rtov

PriËakovanja mnogih, da bo nov plaËni sistem sam po sebi vsem
≈prinesel√ veËje plaËe, so se razblinila. Sistem vodenja s cilji, na

podlagi uravnoteæenih kazalnikov (ti upoπtevajo prodajo, stroπke, za-
dovoljstvo kupcev, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost) namreË pomeni,
da je potrebno dogovorjene cilje najprej doseËi, da se tistemu, ki je ta
plan sprejel in podpisal, poveËa tudi uspeπnost, in to za toËno predv-
iden znesek, ki je odvisen od doseæka pri vseh prej naπtetih ciljih.
Sistem omogoËa, da se uspeπnost poveËa tudi delavcem oddelka -
enote, ki ga vodja oËitno uspeπno (izraËunano) vodi. Ostalim vodjem
in delavcem, ki niso dosegli zastavljenih ciljev, se uspeπnost ne bi
smela poveËati.
Ob zaËetku priprav na nov plaËni sistem smo (izhajajoË iz ugotovitev
raziskave) zatrjevali, da hoËemo jasna merila nagrajevanja (ne na
pamet in samo za nekatere) in da æelimo biti uspehu primerno nagra-
jeni. Glede na sedanje odzive sklepam, da mnogi niso bili iskreni, saj
so æeleli predvsem veËjo plaËo, tisti del o praviËnosti in ugotavljan-
ju individualne uspeπnosti pa so dodali, ne da bi mislili tako. Toda
danaπnja realnost je drugaËna in velikokrat neprizanesljiva. Potrebno
je veliko znanja, iznajdljivosti in naporov, da se na trgu obdræiπ.
Tisti, ki to zmorejo in dokazano uspevajo, si zasluæijo vsa priznanja.
Zato je potrebna spodbuda, a ne samo z viπjo plaËo, in poveËala se
bo tudi njihova uspeπnost.

Masa za plaËe ostaja v nekaterih enotah
tudi v novem plaËnem sistemu ista

Trenutni najveËji problem ob prehodu na nov plaËni
sistem je ugotovljena dodatna masa za plaËe, ki
nastane sistemsko ob samem prehodu. Delavcem, ki
cilje dosegajo, pripada viπja uspeπnost, zaradi
uvedbe  novega sistema pa naj ne bi nihËe imel
niæje plaËe. Po mnenju uprave je to dodatno maso
potrebno najprej ustvariti, ne pa ≈vzeti√ na raËun
zmanjπanja dobiËka. Tistim torej, ki ciljev ne do-
segajo, se plaËa ne bo poveËala. Lahko se bo tudi
zmanjπala, vendar ne zaradi uvedbe novega plaË-
nega sistema, temveË zaradi neizpolnjevanja ciljev.
Potrebno je πe vedeti, da danes mnoge enote ciljev
ne dosegajo, pa jim plaË, morda iz solidarnosti, ne
zniæujemo. To dokazuje uvodno trditev, da sam
plaËni sistem ne doloËa mase za plaËe. 
Pri razumevanju povezanosti posameznikovega us-
peπnega dela in pripadajoËe nagrade glede na ka-
zalnike je πe veliko neznank. V tej πtevilki zato ob-
javljamo prispevek Alfreda DraπËiËa, ki spremlja
zadovoljstvo kupcev. 
Rezultati njegovih raziskav omogoËajo vodji in so-
delavcu doloËiti cilje in ugotavljati doseæene rezul-
tate na podroËju zadovoljstva kupcev ter tako do-
loËiti viπino posameznikove nagrade.

Vladimir PetraviË

Najprej æelim opozoriti na ugotovitev, da plaËni sistemi
(tako prejπnji, sedanji kot morebitni bodoËi) nikoli ne
doloËajo mase za plaËe; doloËata jo plan in njegovo ure-
sniËevanje.

Novice iz INTEREUROPE IT
Skrbniπtvo nad satelitskim sistemom za spremljanje vozil v

cestnem prometu
Streænike za satelitsko spremljanje vozil v cestnem prometu smo apri-
la preselili iz Filiale Transport na centralno lokacijo, kot predvideva
naËrt centralizacije celotne informacijske infrastrukture v koncernu.
Zdruæitev bo pripomogla k zniæanju stroπkov in izboljπanju kakovosti
operativne podpore. Projekt bomo nadaljevali z razvojem in vzposta-
vitvijo sistema za nadzor, diagnostiko in obveπËanje, kar bo omo-
goËilo hitrejπo odpravo motenj v delovanju sistema zaradi izpadov na
sistemih za prenos podatkov (satelitski sistem, GSM,…).

Priprave na uvedbo nove informacijske podpore v Intereuropi
Zagreb potekajo skladno z naËrti
Sredi maja se je v Zagrebu sestala delovna skupina za informatiko, ki
sodeluje pri zdruæevanju Intereuropinih druæb na Hrvaπkem. Oddelek
za informatiko bo poskrbel za enotno aplikativno programsko opremo,
informacijsko povezavo med bodoËimi filialami v Zagrebu, Varaædinu,
Osijeku, Splitu in na Reki s centralo druæbe v Zagrebu ter novo infor-
macijsko podporo na vseh lokacijah. Nova informacijska podpora bo
od 1. julija zagotavljala enotno podporo kontrolno-obraËunskim funk-

cijam druæbe, navidezno privatno omreæje (VPN) pa
bo povezovalo vse hrvaπke filiale s centralo v Za-
grebu. Do konca leta bomo uvedli πe enotne aplika-
tivne podpore transportno-logistiËnim funkcijam.

Uvajanje sodobne informacijske podpore za
vodenje projektov
Med πtevilnimi nalogami Intereurope IT je tudi
uvedba sodobne informacijske podpore pri vodenju
projektov. Projektno pisarno bomo raËunalniπko
podprli in tako dosegli avtomatizacijo administra-
tivne podpore projektom, povezavo z informacijski-
mi sistemi, ki omogoËajo spremljanje dela, stroπkov
in obraËunov, ter oblikovanje podatkovne baze pro-
jektov za celoten koncern. Nekaj projektov namer-
avamo poskusno voditi s pomoËjo projektne pisarne
do konca julija, nato pa bomo v pisarno prenesli
vse informacijske projekte, ki potekajo v koncernu.
Projektna pisarna bo prek interneta dostopna tudi
drugim Intereuropinim druæbam. 

Edvard BeπlagiË
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Pravilnik namreË temelji
tudi na izhodiπËu, da pov-

sod, kjer je moæno, cilje postavi-
mo in jih tudi merimo, periodiËno
spremljamo njihovo doseganje.
Kjer to ni moæno, ocenjujemo de-
lavËev odnos do dela ali t.i. orga-
nizacijsko vedenje, oboje pa nag-
rajujemo. Pri tem je potrebno
poudariti, da za vsakega vodjo,
kakor zaposlenega, loËimo plaËo
in uspeπnost. Omejil se bom le
na uspeπnost vodje, kajti s tem
vidikom je neposredno povezan
tudi marketinπki merilni sistem.
Tokrat bom podrobneje predstavil
sistem za merjenje zadovoljstva
kupcev.

Ali je vodenje uspeπno?

Uspeπnost vodje bo odvisna od
njegove sposobnosti, aktivnosti
in doseganja oz. izpolnjevanja ci-
ljev pri (1) obsegu prodaje, (2)
viπini dobiËka, (3) zadovoljstvu
kupcev, (4) zadovoljstvu zapo-
slenih, (5) izpolnjevanju naËel
kakovosti in (6) organizacijskem
vedenju.

Zadovoljstvo kupcev je element
oz. podroËje, za katero skrbi in
ga obdeluje marketinπki merilni
sistem. Skladno z novim plaËnim
sistemom sem zadolæen za vse-
binskega skrbnika kazalcev zado-
voljstva kupcev ter zadovoljstva
zaposlenih. Kot avtor marketin-
πkega merilnega sistema pred-
stavljam nekaj osnovnih izho-
diπË, na katerih temelji  kot orod-
je za postavljanje in merjenje cil-
jev na podroËju zadovoljstva kup-
cev.

Zgodovina marketinπkega
merilnega sistema

ZaËetki marketinπkega merilnega
sistema segajo v leto 1998, ko je
bil zasnovan in prviË prenesen v
prakso. Nastal je na temeljni
predpostavki, da so v danem tre-
nutku finanËni podatki temeljno
vodilo in osnova pri sprejemanju
odloËitev v podjetju, vendar v
danaπnjem okolju ne zadostujejo
veË. FinanËni podatki nam ne
pokaæejo zamud, zadovoljstva
strank, podobe podjetja. Brez
takπnih in podobnih meritev zelo
teæko uËinkovito nadzorujemo
delovanje podjetja, njegovih pro-
duktov ali posameznih enot. Za
uËinkovito vodenje marketinπke
funkcije in uspeπno upravljanje
celotnega podjetja potrebuje
podjetje celoten splet mar-
ketinπkih inπtrumentov.
Direktorji in produktni vodje mo-
rajo imeti torej razliËne inπtru-
mente za merjenje πtevilnih de-
javnikov iz marketinπkega okolja,
zlasti iz okolja kupcev. Le s πte-
vilnimi inπtrumenti - ne samo z
enim - lahko pravilno in kako-
vostno nadzorujemo ≈polet√
proti zastavljenim rezultatom na-
πega podjetja. Z nepretrgano

kombinacijo meritev kakovosti storitev, zadovoljst-
va s storitvami, lojalnosti kupcev in prisotnosti
zaznav nam merilni sistem pomaga ugotoviti
morebitna odstopanja v kakovosti naπih storitev,
morebitna nezadovoljstva, skratka, træna nihanja,
pomaga nam ugotoviti razloge za takπno stanje ter
pripraviti pravoËasne ukrepe. 

Marketinπki merilni sistem ugotavlja
morebitna træna odstopanja pri po-
sameznem produktu, πe preden zaË-
neta træni deleæ in prodaja produkta
upadati. ©e preden je torej prepozno.

V prvotnih fazah je bil sistem izdelan za pet naπih
produktov, in sicer za 24 ur, za carinsko zastopan-
je, kamionski zbirnik, kamionske kompletne nak-
lade in za cestni transport blaga. Sistem se je skozi
Ëas dopolnjeval in nadgrajeval. 
Marketinπki merilni sistem temelji na sistemu træ-
nih raziskav obstojeËih kupcev, komitentov In-
tereurope po posameznem produktu. Strukture
vzorcev so pri tem sistemu raziskav πtele 250
respondentov za vsak produkt. 
Respondenti so obstojeËi kupci Intereuropinih
storitev, izbrani iz internih podatkov Intereurope
po naËelu sluËajnostnega vzorËenja. Podlaga za za-
jemanje sluËajnostnega, statistiËno zanesljivega
vzorca, so baze internih podatkov, ki so pregledane
in vsebinsko preËiπËene s strani odgovornih za
posamezen produkt. 
To pomeni, da so podatki, pridobljeni z raziskavo,
zanesljivi in tvorijo kakovostno osnovo za odlo-
Ëanje ter sprejemanje odloËitev v zvezi z nagrajeva-
njem uspeπnosti.

Marketinπki merilni sistem in 
nagrajevanje 

Kakovost oz. zadovoljstvo kupcev s storitvami pod-
jetja Intereuropa je le eno od podroËij, ki jih je za
leto 2002 vodjem postavila uprava druæbe. Vodilna
in vodstvena delovna mesta (skupaj s pripadajoËimi
ponderji), ki so z meritvami marketinπkega meril-
nega sistema zajeta neposredno, so naslednja:

Zadovoljstvo kupca lahko izmerimo 
Nov plaËni sistem temelji na sistemu vodenja s cilji in z uravnoteæenimi kazalniki. Dosedanje dejavnos-
ti na tem podroËju so bile vezane predvsem na naËrtovane cilje, ki so bili postavljeni in spremljani po
filialah. Cilji so bili preneseni na podrejene, a ne vedno po enotnih principih. Skladno z novim plaËnim
sistemom bo vsak vodilni in vodstveni delavec dobil od svojega nadrejenega (po medsebojnem uskla-
jevanju) postavljene in, kar je πe najbolj pomembno, merljive cilje.

Mag. Alfred DraπËiË, avtor marketinπkega 
merilnega sistema



LESTVICE ZA ZADOVOLJSTVO KUPCEV

Lestvica za vse produkte 65 69 73 77 81 85 89 Vrednosti1
in in in in in in in 

veË veË veË veË veË veË veË

KoliËnik 80 90 100 110 120 130 140               

CILJI ZA PRODUKT

Zbirni promet 65 69 73 77 81 85 89 73

24 ur, IE Express 65 69 73 77 81 85 89 74

Carinsko zastopanje 65 69 73 77 81 85 89 71

Mejna odprava 65 69 73 77 81 85 89 /    

Sejemska dejavnost 65 69 73 77 81 85 89 /

Pomorski promet 65 69 73 77 81 85 89 / 

Pomorska agencija 65 69 73 77 81 85 89 /

Avio promet 65 69 73 77 81 85 89 69

UPS 65 69 73 77 81 85 89 /

Izvajanje cest. transporta 65 69 73 77 81 85 89 77

Cestni in kombinirani promet 65 69 73 77 81 85 89 77

DRUGE STORITVE 65 69 73 77 81 85 89 /

10 PlaËni sistem

V povezavi z novim sistemom nagrajevanja je bila v
sklopu marketinπkega merilnega sistema izdelana
skala oz. ocenjevalna lestvica za vsak produkt pod-
jetja Intereuropa posebej. Omenjeno lestvico
prikazuje spodnja tabela.

Vodilno in vodstveno delovno mesto Ponder 

Izvrπni direktor 10 %  

Produktni vodja 10 %  

Direktor filiale in njegov pomoËnik 5 %  

Vodja, odgovoren za produkt oz. produkte 5 %

Primer izraËuna:

Vzemimo primer produkta ≈Intereuropa Express√. Predhodne meritve
zadovoljstva kupcev kaæejo, da je produkt v povpreËju dosegal vred-
nost 74. To pomeni, da je koliËnik, s katerim bo pomnoæen ponder,
potrebno poiskati v lestvici, in sicer pod ≈73 in veË√.
Produktni vodja bi tako za svojo uspeπnost iz naslova zadovoljstva
kupcev dobil naslednje πtevilo toËk:
koliËnik X ponder = toËke iz naslova zadovoljstva kupcev
oziroma v πtevilkah:
100 X 10 % = 10 toËk
V prvotnem obdobju bodo ciljne vrednosti (plan) za vse produkte
enake in sicer 73 toËk. To pomeni, da bodo vodilni in vodje, ki bodo
æeleli doseËi 10 toËk iz naslova zadovoljstva kupcev, morali za svoj
produkt dosegati 73 toËk in veË. 

1 Omenjene vrednosti predstavljajo povpreËje vseh do sedaj opravljenih meritev za posamezne produkte.

• Cilj velja za izvrπne direktorje, direktorje filial,
njihove pomoËnike, vodje oddelkov v vseh eno-
tah, ki ustvarjajo produkt, ter za produktnega
vodjo;

• Cilj velja za vse vodje oddelkov v vseh enotah, ki
ustvarjajo posamezen produkt, ter za produktne-
ga vodjo.  

• PovpreËna ocena veË produktov je cilj za izvrπne
direktorje.

• PovpreËna ocena vseh produktov v RC-ju je cilj
za direktorje in njihove pomoËnike.

mag. Alfred DraπËiË
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Zakaj OUT - SOURCING?
O out-sourcingu oziroma izloËitvi logistiËnih aktivnosti iz podjetja k zunanjim, za to usposobljenim part-
nerjem, ste lahko brali v logistiËnem slovarju marËevske πtevilke. Tokrat bomo podrobneje predstavili,
kateri so razlogi za odloËitev, da podjetja svoje logistiËne aktivnosti zaupajo zunanjemu partnerju. 

Cilj prispevka je vzpod-
buditi razmiπljanja o logi-

stiËnih aktivnosti, ki jih izvaja
Intereuropa. Predvsem pa razmis-
lek, kako stopiti v podjetje, ki je
pred odloËitvijo, ali bo razvijalo
lastno logistiko πe naprej oziroma
bo logistiËne aktivnosti prepusti-
lo zunanjim partnerjem in energi-
jo vlagalo v razvoj lastne dejav-
nosti. Pred tovrstne izzive je po-
stavljena tudi Intereuropa, ki bo
morala ustrezno ukrepati v situa-
cijah, ko bodo njene stranke po-
stavljale podobna vpraπanja. Vsa-
ko sodobno podjetje se sreËuje z
vpraπanjem, ali bo razvijalo last-
no logistiko v okviru svoje dejav-
nosti ali pa bo najelo zunanjega
specialista za opravljanje tovrstnih storitev. IzloËitev (ang. out -
sourcing) se torej nanaπa na strateπko odloËitev podjetja o pogod-
benem sodelovanju z enim ali veË zunanjimi izvajalci specifiËnih
logistiËnih aktivnosti (ang. third - party specialist, 3PL), ki jih je
podjetje do sedaj opravljalo z lastnimi viri in sredstvi.

Kako poteka odloËanje za izloËitev logistike iz 
podjetja

V podjetjih sodijo takπne odloËitve med tako imenovane “naredi ali
kupi” odloËitve. ObiËajno se veËina podjetij odloËa za lastno izva-
janje logistiËnih aktivnosti, ki sicer ne spadajo v njihov ozki krog
dejavnosti. To prinaπa poveËanje πtevila zaposlenih in veËjo porabo
sredstev za izvajanje vseh potrebnih aktivnosti (oglaπevanje, raËu-
novodstvo, raziskave in razvoj, informacijske tehnologije, transport,
skladiπËenje, træne raziskave, vzdræevanje, popravila, varovanje itd.).
Takπna odloËitev soËasno povzroËa razvoj velike in razvejane organi-
zacije, ki mora biti sposobna vzdræevati vse omenjene aktivnosti z
lastnimi sredstvi, kar je velikokrat zelo zahtevno.
V zadnjem Ëasu se mnoga podjetja odloËajo tudi za izloËitev neka-
terih aktivnosti iz svojega poslovanja in najem specialistov. Pred
takπno odloËitvijo naj bi podjetje najprej doloËilo svojo osnovno
dejavnost (aktivnosti, s katerimi bo lahko dosegalo æeljeno dodano
vrednost za svojo stranko) in uporabilo vse svoje zmogljivosti za delo
pri teh aktivnostih. Drugi korak je izloËitev vseh ostalih aktivnos-
ti, ki za podjetje niso strateπke oz. za njihovo izvajanje nima dovolj
razpoloæljivih sredstev.
Algoritem, prikazan v nadaljevanju, je nastal pri pogovorih med
Intereuropo in podjetjem Elan iz Begunj, ko so se odloËali o izloËitvi
skladiπËne in distribucijske dejavnosti iz podjetja.
Model upravljanja, ki ga imenujemo tudi “model upravljanja v pogo-
jih tveganja pri izloËanju aktivnosti”, je leta 1999 razvil Lonsdale in
je prirejen primeru Elan.

Prednosti izloËitve logistiËnih
aktivnosti
• Niæji stroπki in boljπi servis.
• Najnovejπa tehnologija in oprema, ki jo

uporablja zunanji vir oz. specialist.
• Koncentracija denarja za lastni razvoj, in

obraËunavanje skladiπËenja na temelju
stroπkov.

• Skrb manj za podjetje.
• Potencialno zniæevanje stroπkov zaradi:
- boljπega izkoristka vozil in skladiπËa - niæji 

stroπki na enoto
- stroπki dela zunanjega vira so lahko niæji
- zunanji vir lahko deluje na niæjih stopnjah

donosa kot naπe podjetje.
• PoveËana prilagodljivost na kratek rok pri

iskanju lokacij, tipa skladiπË itd.
• Ni potrebe po novem investiranju.
• Moænost odprave nekaterih internih teæav

(medsebojni odnosi).
• V primeru stavke imamo zunanjo podporo.

Slabosti izloËitve logistiËnih
aktivnosti
• Stroπki skladiπËenja v podjetju so lahko

niæji, ker æeli zunanji vir tudi zasluæiti.
• Pri prekinitvi pogodbe se pojavijo stroπki

prestavitve od enega k drugemu.
• Nadzor nad stroπki skladiπËenja je doma

laæji.
• Teæko je oceniti, ali bo zunanji vir ponudil

dober servis za konkurenËno ceno.
• Sami laæje nadziramo zanesljivost dostave,

pri tem smo bolj proæni, izgubimo lahko
varnost - izdaja poslovnih skrivnosti kon-
kurenci.

• Sami smo bolj specializirani v skladiπËenju
kot zunanji izvajalec (zaradi specifiËnih
proizvodov).

Pri ponujanju celovitih logistiËnih reπitev moramo
upoπtevati tako pozitivne kot negativne dejavnike
out-sourcinga. »e æelimo biti pri izvajanju logistiË-
nih aktivnosti boljπi in cenejπi od naπih strank, ki
te aktivnosti æe izvajajo v okviru svojega poslovan-
ja, bo smiselno vlagati sredstva v razvoj logistiËne
infrastrukture in v poenotenje ter poenostavitev
procesov posameznih produktov. To pomeni vzpo-
stavitev uËinkovitega informacijskega sistema, ki

Uroπ Koæelj, produktni vodja za logistiËne
reπitve
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bo poenostavil vodenje procesov posameznih pro-
duktov, ter uËinkovite logistiËne mreæe med
posameznimi skladiπËi oz. distribucijskimi centri in
tesno sodelovanje z razliËnimi prevozniki. Vse
naπteto je le eden izmed moænih naËinov ohranjan-
ja træne konkurenËnosti. 

Prisluhnimo stranki

Izvajati moramo logistiËne storitve, kakrπne jih
stranka potrebuje. Storitve, ki so izjemno kako-
vostne, vendar po njih ni povpraπevanja, so brez
vrednosti. Strankam moramo pokazati voljo in
moænosti prilagajanja njenim potrebam. V priho-
dnje se od podjetij, kakrπno je Intereuropa,
priËakuje, da bo prevzelo celotno dobavno verigo
nekega podjetja, uspeπno vodenje in odgovornost
zanjo. Sodelovanje naj bi potekalo na temelju do-
lgoroËnih pogodb in partnerstva. Podjetja, ki izva-
jajo logistiËne storitve, bodo v prihodnje morala
odigrati svojo vlogo tako, da bodo zasluæila zau-
panje svojih strank z veËjim nadzorom nad izvajan-
jem svoje logistiËne storitve oz. produkta ter z
inovativnostjo pri iskanju novih zamisli in reπitev
za svoje stranke.

Uroπ Koæelj

oznaËi prevoznike ter pripravi
program prevzema in dostave bla-
ga, preden se sproæi obdelava na-
loga v sistemu upravljanja skladi-
πËa. Ko je naroËilo obdelano in
pripravljeno za operativno izved-
bo, TMS vodi postopek dostave in
obraËuna opravljene storitve.

Sistem upravljanja z naroËili -
OMS (Order Management
System)
Programska aplikacija “sistem
upravljanja z naroËili”  optimizira
naËin predstavitve naroËila siste-
mu upravljanja transporta in skla-
diπËa. ObiËajno OMS deluje tako,
da sprejme strankino informacijo
o naroËilu iz streæniπkega siste-
ma, kjer ima vpogled v WMS in
vidi razpoloæljivo zalogo. Infor-
macijo pa lahko sprejme tudi od
trgovskega partnerja,  preko elek-
tronske izmenjave podatkov. Na-
to OMS zdruæi naroËila po stran-
kah in prioritieti, doloËi zalogo
po skladiπËih in predlaga ustrezne
roke dostave. V popolnoma inte-
griranem sistemu OMS posreduje
omenjena naroËila v TMS.   

Sistem upravljanja skladiπËa -
WMS (Warehouse Management
System)
Temelj delovanja aplikacije WMS
je uporaba radio - frekvenËne
tehnologije in Ërtne kode, ki
omogoËa pravoËasno in toËno
informacijo o gibanju in dostavi
blaga. Ta programska oprema
upravlja operativno delo v skla-
diπËu ali v distribucijskem centru.
Aplikacija omogoËa sprejem in
umik blaga, vodenje zalog, πtetje
obratov zalog, kombiniranje raz-
liËnih delovnih operacij s ciljem
doseganja najveËje produktivno-
sti v skladiπËu. OmogoËa tudi na-
Ërtovanje nihanja zalog, razpo-
reditev naroËil, komisioniranje,
dopolnjevanje zalog, pakiranje,
odpremo, upravljanje z delovno
silo v skladiπËu, uporabo avto-
matskih naprav za rokovanje z
blagom. »e skladiπËni sistem ob-
vladuje logistiËne funkcije, kot so
priprava nakladalnih planov, na-
Ërtovanja odprem in upravljanje s
tovornimi vozili, ki Ëakajo na
dvoriπËu, meja med upravljanjem
skladiπËa, distribucijo in trans-
portom vedno bolj izginja.   

Ohrani in
razvijaj

Ali je
skladiπËenje
konkurenËna
prednost?

Razmiπljaj o
izloËitvi

Razmiπljaj o
out-sorcanju

IzloËi dejavnost in
uporabi pogodbo na

kratek rok.
IzloËi skladiπËno

dejavnost in skleni
bilateralno pogodbo.

Obdræi
skladiπËenje v

hiπi.

Pazljivo pretehtaj med
potencialnimi koristmi in

tveganjem z najemom
skladiπËa na takπnem trgu.
Out-sorcaj samo v primeru,

da je domaËa reπitev
nepraktiËna.

Ali obstaja
konkurenca na trgu

skladiπËenja?

V kakπnem obsegu je
skladiπËenje znaËilno

dobiËkonosna aktivnost
v podjetju?

VELIKO MALO

SREDNJE

DANE

NEDA

Logisti>ni
slovar
Informatika ima danes v logistiki
zelo pomembno vlogo, saj bist-
veno prispeva k poenostavitvi
nekaterih logistiËnih procesov.
Predstavljamo nekaj programskih
aplikacij, ki zviπujejo kakovost in
krajπajo izvedbeni Ëas storitve.

NaËrtovanje in programiranje
prevozov - TPS (Transportation
Planning and Scheduling)
Program doloËa, kako, kdaj in
kam je potrebno prepeljati blago.
Programske aplikacije za naËrto-
vanje in programiranje prevozov
upoπtevajo dimenzije blaga (teæa,
dolæina), omogoËajo izbiro naËi-
na prevoza (cesta, æeleznica, lad-
ja, letalo) in prevoznika ter na-
Ërtujejo popolne oz. delne nakla-
de na transportna sredstva.   

Upravljanje transportnega sis-
tema - TMS (Transportation
Management System)
Ta programska aplikacija podpira
upravljanje transportnega siste-
ma, doloËa najbolj uËinkovito in
dobiËkonosno pot, po kateri bo
prepeljala izdelek do njegovega
cilja. TMS dobiva naroËila iz pro-
gramske aplikacije OMS (Order
Managmenet System). Aplikacija
potrjuje datum nakladanja, ki mo-
ra ustrezati zahtevanim dobavnim
rokom, preverja viπino voznine,

Prispevek je povzet po Ëlanku M. Browna in J. Alle-
na, priznanih strokovnjakov za logistiko in transport
z londonske univerze Westminister. Objavljen je bil
v knjigi Handbook of logistics and supply chain
management (PriroËnik za logistiko in upravljanje
z dobavno verigo, 2001, Nizozemska) in govori o
izloËitvi logistiËnih aktivnosti podjetja zunanjim,
za to usposobljenim izvajalcem.
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Ro-Ro oddelek sestavlja skupina osmih mladih
sodelavk in sodelavcev. Vlasta Gobo Brus je

samostojna πpediterka, skrbi za prodajo vozovnic in
ureditev ladijske dokumentacije, Meta Munih in
Davor KordiË sta komercialista, ukvarjata pa se s
træenjem in rezervacijami ladijskega prostora, Roni
Dovæak in Alenka Pisak sta samostojna πpediterja,
zaposlena na podroËju zbirnega prometa. Andrej
Pribac je samostojni πpediter pri kompletnih nakla-
dih, na tem podroËju pa dela tudi Marko MarkeæiË,
ki je samostojni organizator transporta. Nad celotno
skupino bdi vodja oddelka Marko Veljak.
Ladijska povezava med Koprom, Barom in DraËem je
bila vzpostavljena leta 1990, ko so se zaradi vojne na
obmoËju nekdanje SFRJ meje zaprle. Intereuropa je
takrat zaËela sodelovati z ladjarjem Transeuropa li-
nes. Trajekti na omenjeni relaciji so sprva vozili
πtirikrat tedensko, trenutno pa ladja odpluje iz ko-
prskega pristaniπËa vsako soboto. Zaposleni na od-
delku træimo in urejamo rezervacije ladijskega pros-
tora, ki ga najamejo zunanji poslovni partnerji in
Intereuropine druæbe. Organiziramo πe kompletne
prevoze (storitev ≈od vrat do vrat√) in zbirne tovore.
Rezervacije ladijskega prostora za tovorna vozila, ki

prevaæajo razliËne tovore, vklju-
Ëujejo fiziËno prodajo vozovnic,
pripravo carinske dokumentacije
in ladijskih dokumentov, pri Ëe-
mer sodelujemo z Interagentom.
Prisotni smo tudi pri predaji tovo-
ra ob prihodu trajekta v Koper. Pri
ponudbi kompletne prevozne sto-
ritve ≈od vrat do vrat√ uporab-
ljamo 35 Intereuropinih polpriko-
lic in prav toliko ladjarjevih. Skr-
bimo πe za organizacijo zbirnega
prometa za »rno goro, Kosovo in
Albanijo, kjer blago dostavimo ob
pomoËi tamkajπnjih partnerjev.
Med naroËniki je polovica sloven-
skih, polovica pa tujih.  
Trajektni prevozi na Balkan so bili
pred leti bolj pogosti, predvsem v
Ëasu vojn v nekdanjih jugoslovan-
skih republikah, ko so bile pro-
metne povezave po kopnem pretr-
gane. Prometnice v jugovzhodni
Evropi so znova prevozne, zato je

zanimanje za morsko pot nekoliko
upadlo. DoloËeni naroËniki pa se
πe vedno odloËajo zanjo, saj zago-
tavlja veËjo varnost, kar je pri ob-
Ëutljivem blagu posebej pomemb-
no, ladijski prevoz pa je primeren
tudi za prevoz blaga izrednih di-
menzij. 
V svoji dejavnosti se sooËamo z
moËno konkurenco. Naπ najveËji
tekmec je træaπko pristaniπËe. Svoj
konkurenËni poloæaj ohranjamo z
boljπo ponudbo - s celovitimi sto-
ritvami na enem mestu, z zaneslji-
vostjo, zagotavljanjem varnosti in
s kakovostjo. Strankam in vozni-
kom smo na voljo ves dan. 
Nemotena organizacija dela je
mogoËa le z dobrim sodelovanjem
vseh v skupini. Ker se moramo pri-
lagajati prihodom in odhodom
trajekta, je pogosto potrebno odi-
ti v sluæbo tudi ob koncu tedna ali
med prazniki. Pomembno je, da
vzdræujemo dobre medsebojne od-
nose, ki jih krepimo tudi izven
delovnega Ëasa. 

Davor KordiË, komercialist,
skrbi za træenje in rezervacije
ladijskega prostora 
Na Ro-Ro oddelek je priπel iz In-
teragenta leta 1998, na tem po-
droËju pa dela osem let. ≈Moje de-
lo zahteva nenehno prilagajanje,
saj ladjar veËkrat spreminja pogo-
je (urnike, cene). S strankami vz-
postavljam neposredne stike, pri

Temelj so dobri medsebojni odnosi
Ro-Ro oddelek v Kopru organizira trajektne prevoze raznovrstnega blaga iz srednje Evrope in Slovenije
prek Luke Koper do »rne gore in Albanije. Pestro delo zahteva 24-urno pripravljenost, hitro spreje-
manje odloËitev in obilo iznajdljivosti. OdliËna ekipa je gostja tokratne zgodbe z naslovnice.  

V Ro-Ro oddelku skrbimo, da tovorna vozila blago zagotovo in pravoËasno pripeljejo na cilj (na fotografiji ni
komercialistke Mete Munih)



V Interagentu po
novem standardu

po strukturi kot po vsebini smernice in odloËen
korak k modelom organizacijske odliËnosti in kul-
ture celovitega upravljanja kakovosti (TQM). Poleg
tega povzemajo dobro prakso in izkuπnje najboljπih
na veliko bolj razumljiv in prijazen naËin, kar bo
organizacijam omogoËilo uspeπnejπo uporabo.

V marcu zaËetek prilagajanja
Skladno z usmeritvijo in delovanjem koncerna
Intereuropa tudi hËerinsko podjetje Interagent
vzpostavlja sistem kakovosti po novem standardu.
Druæba ima od leta 1999 vpeljan sistem vodenja ka-
kovosti po standardu ISO 9002:1994. Zaradi
obvezne prilagoditve novemu standardu ISO
9001:2000, ki vkljuËuje razvoj, procesni pristop,
nenehno izboljπevanje ter merjenje zadovoljstva
kupcev, in zaradi vse veËjih zahtev kupcev glede
nudenja kakovostnih storitev æeli druæba
Interagent viπjo kakovost svojih storitev. Tako je
uprava matiËne druæbe v letoπnjem marcu sprejela
sklep o vzpostavitvi projekta “Interagent ISO
9001”.  Za zunanjo strokovno podporo projektu sva
zadolæena Dejan Memon in Aljaæ KovaË, oba iz
Sektorja za organizacijo in kakovost poslovanja. V
Interagentu pa so imenovali projektno skupino
(Ëlani razπirjenega kolegija direktorja), ki jo vodi
pomoËnik direktorja Bojan Kriæ. Projektna skupina
se je od sprejetja sklepa æe veËkrat sestala, tako da
je projekt v zakljuËni fazi. Prilagodili smo poslovnik
kakovosti ter bistvene in podporne procese izva-
janja storitev, pa tudi ostalo dokumentacijo.
Notranjo presojo sistema kakovosti priËakujemo
konec maja, certifikacijsko presojo s strani certi-
fikacijske hiπe BVQI pa v mesecu juniju.

Aljaæ KovaË

Ëemer se veËkrat pojavljajo teæave
zaradi nerazumevanja jezika. Mi-
selnost ljudi na Balkanu je dru-
gaËna. Albanci so zelo obËutljivi,
ker se v pogovorih s tujci hitro
poËutijo podrejene. V Intereuropi
nam je z njimi uspelo vzpostaviti
enakovredne odnose, ki jih vzdr-
æujemo tudi z osebnimi stiki.√ 

Marko MarkeæiË, samostojni
organizator transporta
≈V Intereuropi sem zaposlen od
leta 1993, na podroËju komplet-
nih prevozov za Albanijo, »rno
goro in Kosovo pa delam pet let.
Naπe delo je zelo dinamiËno in
zahteva sprejemanje hitrih odlo-
Ëitev. Prevoze opravljamo z lastni-
mi vozili, zato se veËkrat pojavijo
razliËne tehniËne in operativne
teæave. V takπnih primerih mo-
ramo poiskati ustrezno reπitev, da

blago varno in pravoËasno prispe
do naroËnika. Nenehno moramo
skrbeti za pridobivanje novega
tovora, da bi ohranili konku-
renËnost in zadovoljili ladjarjeva
priËakovanja.√

Marko  Veljak, vodja oddelka
je tri leta, v Intereuropi pa je za-
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poslen deset let
≈Moji nalogi sta
skrb za orga-
nizacijo dela in
doseganje do-
govorjenih na-
Ërtov. 
V naπi skupini
ni veËjih teæav,
saj se dobro
ujemamo. Vsak-
do ve, kaj je
njegova naloga,
tako delo pote-
ka nemoteno. 
Teæave se pojavijo le ob nepriËakovanih spremem-
bah pogojev dela in ob izrednih dogodkih.
PodroËje, na katerem delujemo, je namreË æe veË
let prizoriπËe trgovinskih blokad, vojn, vsesploπnih
izgredov (Albanija 1997), sprememb oblasti in
zakonov. Naπ cilj je tudi v takih pogojih strankam
nuditi kakovosten logistiËni servis.√

14 Kakovost

Celovito vodenje kakovosti, sestavni del sistema poslo-
vanja koncerna Intereuropa, je tudi zaradi vzpostavljanja
sistema kakovosti po novem standardu ISO 9001:2000 
v obdobju stalnega dopolnjevanja, spreminjanja in prila-
gajanja .

Novi standard je zaËel veljati 15. decembra 2000, slovenska izdaja
SIST ISO 90001:2000 pa je izπla v lanskem marcu. Nova, tretja izda-
ja standardov druæine ISO 9000 prinaπa pomembne in dobrodoπle
novosti ter spremembe organizacijam, ki æelijo vzpostaviti nov ali
izboljπati obstojeË sistem vodenja kakovosti. Novosti pomenijo tako

»lani projektne skupine (od leve proti desni) Dejan Memon, Aljaæ KovaË, Zoran AntoloviË
Seyfert, Igor Kavπek, Borut Maraæ in Bojan Kriæ med delovnim sestankom.
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V Patagoniji nova slovenska
smer
V lanskem oktobru sem se s soplezalcema Zlatkom Korenom in Davidom
Pehnecom odpravil na skrajni jug Argentine, v Patagonijo, deæelo
Ëudovitih gora, strmih sten, razbitih ledenikov ter orkanskih vetrov,
deæja in snega. Cilj naπe dvomeseËne odprave je bila 1800 m visoka
zahodna stena v Fiz Royu (3405 m), najviπjem vrhu Patagonije. Æe po
desetih dneh smo vstopili v smer, 350 metrov pod vrhom pa smo morali
zaradi hitre spremembe vremena sestopiti. Po treh tednih Ëakanja na
lepo vreme sva z Zlatkom v treh loËenih dneh (po 22 efektivnih urah ple-
zanja) preplezala novo, 1000 m visoko prvenstveno smer na sosednji gori
Marmoz. S tem doseækom in drugimi lanskimi vzponi sem v letu 2002 pri-
dobil kategorizacijo dræavnega razreda, ki jo podeljuje Olimpijski komite
RS. V letoπnjem letu sem bil na podlagi doseækov iz preteklih let (vzponi
v Alpah, odprava Peru 1999, odprava Patagonija 2001) izbran za Ëlana
dræavne odprave na Himalajo. Cilj te odprave je zahodni del Nepala v

obmoËju Kangcendzenge (8598 m), tretje najviπje
gore sveta. Druga cilja sta Kiratculi (7365 m) ter
Patibara (7123 m). Omenjena odprava je tudi pred-
priprava za naslednji alpinistiËni podvig Kangcend-
zenge v letu 2003. 

Vasja Koπuta

Zaradi svoje sestave zahteva projekt pridobi-
vanja certifikata kakovosti vkljuËenost vseh

zaposlenih. Aktivnosti v Zagrebu smo organizirali
po delovnih skupinah, ki so vkljuËevale 38 za-
poslenih, kar skupno predstavlja 14 odstotkov vseh
zaposlenih. Da bi se proces uvajanja sistema
kakovosti odvijal k zaËrtanim ciljem, so bili imeno-
vani tudi skrbniki projekta. 
Za podroËje kadrovskih zadev, investicij in financ
je bila odgovorna Vida MrkonjiÊ. PodroËje mejnih
in carinskih storitev, avio πpedicijo, zbirni promet
in πpedicijo po kopnem je nadziral Robert
MartinËeviÊ. Sanja Kordej pa je skrbela za po-
droËje prodaje, skladiπËa, pretovora in IPD ter DKP
poslov. Goran Gavran je usmerjal podroËje infor-
matike in nadzora kakovosti.
Po letu uvajanja sistema kakovosti je notranja
analiza med zaposlenimi pokazala, da zaposleni
ocenjujejo zadovoljstvo s projektom z oceno 7,5
(na lestvici od 1 do 10). Negativni uËinki niso bili
ugotovljeni, kar 77 odstotkov vpraπanih pa je iz-
postavilo in poudarilo pozitivne uËinke projekta na
celotno poslovanje. KonËno je bil doloËen tudi
datum zunanje presoje kakovosti, ki jo je 23. apri-
la opravil SIQ iz Ljubljane. Rok je πe pospeπil
dejavnosti, s pomoËjo usposobljenih oseb iz kon-
cerna, z Igorjem TiËem in Zoranom AntoloviËem
Seyfertom pa smo se πe bolj intenzivno priprav-
ljali na prejem certifikata. S pribliæevanjem dneva
presoje so se stopnjevale tako aktivnosti kot na-
petost. Vsi smo æeleli biti najboljπi. OzraËje je bilo
prav takπno kakor pred izpitom. 
Na dan presoje je po hodnikih vladala tiπina, v
zraku je bilo Ëutiti nervozo. Tihi pogovori, πiroko
odprte, vpraπujoËe oËi: So pri vas æe bili? Kako je
πlo? Pozabili smo celo na malico in kavo. 

Presoja kakovosti v Intereuropi Zagreb
Projekt vzpostavljanja sistema kakovosti “Intereuropa
Zagreb ISO 9002” dokazuje, da je kakovost danes nuja in
nedvomno prinaπa praktiËne prednosti pri opravljanju
vsakodnevnih poslovnih dejavnosti.

Presojevalci kakovosti iz ljubljanskega SIQ Inπtituta ob preverjanju delovnih procesov.

Predstavnika SIQ Ljubljana, Goran BudiseliÊ in Igor Bizjak sta opra-
vila presojo po naslednjih kriterijih:
• sploπni vtis o kakovosti
• neskladja s predpisi
• priporoËila - priporoËila za moæne izboljπave.
Ocenili so, da je sploπni vtis o kakovosti pozitiven, da obstajajo
moænosti za izboljπave, ki so jih navedli v priporoËilih in da neskladij
s predpisi ni. 
KonËno smo si oddahnili in si Ëestitali med seboj. Naπa naslednja
naloga pa je certifikat zadræati in sistem kakovosti razπiriti.

Dubravka Heimann
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V zaËetku marca smo konËno prejeli odgovor
uprave. Joæe Kranjc, predsednik uprave

druæbe, nas je z dopisom obvestil, da si bo uprava
prizadevala za sklenitev podjetniπke kolektivne
pogodbe, ki bo usklajena z novim Zakonom o de-
lovnih razmerjih. 
Predsednik uprave nam je obenem sporoËil πe, da
bodo predlog podjetniπke kolektivne pogodbe pri-
pravile strokovne sluæbe najpozneje v enem mese-

cu po sprejemu in objavi novega Zakona o delovnih razmerjih, v tem
Ëasu pa bodo uprava in sindikati imenovali vsak svojo pogajalsko
skupino.

Aprila imenovali Ëlane delojemalcev v pogajalski
skupini

V naπem sindikatu smo zadovoljni, da je naπa pobuda naletela na
plodna tla, saj pripravljenost uprave za sklenitev podjetniπke kolek-
tivne pogodbe pomeni, da je tudi nasprotna stran za to, da se delov-
na razmerja v naπi delniπki druæbi vendarle uredijo sporazumno in na
podlagi soglasja.
Glede na to, da je Zakon o delovnih razmerjih æe sprejet  in da zau-
pamo dani besedi predsednika uprave, priËakujemo skorajπnji
priËetek pogajanj za podjetniπko kolektivno pogodbo. Tudi zato smo
na aprilski seji sveta sindikata æe imenovali svoje Ëlane v pogajalsko
skupino delojemalcev.

Joæe Pfeifer, predsednik

Podjetni}ka kolektivna pogodba `e letos!?

Sindikat in svet
delavcev o 
preoblikovanju
Filiale Transport 

Sindikat podjetja Intereuropa/©AK - KS 90

V Sindikatu podjetja Intereuropa/©AK - KS 90 redno
spremljamo dogajanje v koncernu. Tako smo æe ko-
nec lanskega leta podali mnenje k osnutku Spo-
razuma o prevzemu delavcev v Intereuropo IT
d.o.o., ki ga je uprava, vsaj delno, tudi upoπtevala.
Mnenje smo podali tudi k sedaj aktualnemu Spo-
razumu o prevzemu delavcev v Intereuropo Trans-

port d.o.o. Kot sindikat na poslovne odloËitve uprave Intereurope
d.d. seveda ne moremo vplivati in jih ne moremo spreminjati. Se pa
zavzemamo, da naπe Ëlanice in Ëlani tudi po prevzemu v novo druæbo
z omejeno odgovornostjo ohranijo vse pridobljene pravice iz delovne-
ga razmerja, kakor da do predmetne spremembe ne bi priπlo. ©e pose-
bej pomembno je, da ohranijo enako bruto plaËo, kot jo imajo v
Intereuropi d.d. Dodatno zagotovilo, da bo res tako, je tudi nedavna
izjava predsednika uprave Joæeta Kranjca, da bo podjetniπka kolek-
tivna pogodba Intereurope d.d. veljala za vse Intereuropine druæbe v
Sloveniji, torej tudi za d.o.o-je.      

Joæe Pfeifer, predsednik

Svet delavcev 

Svet delavcev druæbe Intereuropa d.d. je na svoji  22. redni seji 13.
maja 2002 izvedel skupno posvetovanje s Ëlani uprave o osnutku
Sporazuma o prevzemu delavcev na delo v drugo organizacijo (Inter-
europo Transport d.o.o. ).
Tega posvetovanja so se udeleæili tudi Ëlan uprave Milan KureliË,
delavski direktor  Vladimir PetraviË in Robert  Muha, direktor
Filiale Transport.
V uvodu je Vladimir PetraviË pojasnil, da je po tem sporazumu predv-
iden prehod vseh delavcev, zaposlenih v Filiali Transport, v novo
nastalo druæbo Intereuropa Transport vkljuËno z delavci, ki imajo sta-
tus invalida. Milan KureliË je dodal, da so invalidi eden izmed os-
novnih problemov prevozniπke dejavnosti in da je ta socialni element
teæko vgraditi v ceno dela, vendar nihËe od zaposlenih v Filiali Trans-
port ne bo ostal brez dela.
Svet delavcev je mnenja, da bi bilo delavce, ki imajo status invalida,
laæje prezaposliti oz. najti drugo ustrezno reπitev zanje v druæbi
Intereuropa d.d., kakor pa v novo ustanovljeni Intereuropi Transport.   
K ostali vsebini  osnutka Sporazuma o prevzemu delavcev na delo v
drugo organizacijo Ëlani Sveta delavcev nismo imeli pripomb.

Anuπka Gorjanc, predsednica

Znano je, da je naπ sindikat  - Sindikat
podjetja Intereuropa/©AK- KS 90, upravi
druæbe veËkrat predlagal, da bi obveznos-
ti in pravice delavcev in delodajalca v
druæbi Intereuropa uredili celovito in na
enem mestu - v podjetniπki kolektivni
pogodbi. 
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V Ëetrtek, 21. marca, smo se udeleæili posveta
≈Poljska - poslovne priloænosti√. Pripravila ga je
Gospodarska zbornica Slovenije, na njem pa je so-
delovalo 27 udeleæencev iz 24-ih podjetij. V prvem
delu je bilo predstavljeno poslovno okolje in pri-
loænosti, ki se ponujajo slovenskim podjetjem na
skoraj 40-milijonskem poljskem trgu. V drugem,
bolj praktiËnem in zanimivem delu, pa je bilo govo-
ra o poslovnih izkuπnjah podjetij, ki æe poslujejo s
Poljsko. Poleg predstavnikov ETI Elektroelement
d.d., Izlake in Iskra ERO d.o.o., Kranj, ki imata
svoji podjetji na Poljskem, je svoje poslovne iz-
kuπnje v tej dræavi in moænosti, ki jih ponuja, pred-
stavila tudi Intereuropa. NajveË pozornosti smo
posvetili redni tedenski zbirni liniji v uvozu in iz-
vozu. Predstavili pa smo tudi ostale aktivnosti In-
tereurope pri blagovnih tokovih s Poljsko. Ude-
leæenci so se poleg zbirnega prometa najveË zani-
mali za æelezniπke prevoze.

Dorjana GregoriË

Poljska - poslovne prilo`nosti

Dejavnosti Intereurope v blagovnih
tokovih za Poljsko in iz nje

➣ zbirni prevozi
• IZVOZ: vsak ponedeljek iz Ljubljane
• UVOZ: vsak Ëetrtek iz Varπave

➣ kompletni in delni kamionski nakladi

➣ æelezniπki prevozi (uvoz æeleza, ploËevine, ivernih ploπË itd.)

➣ æelezniπki prevoz avtomobilov (Hyundai, Kia) iz Luke Koper
na Poljsko

➣ letalski prevozi

Dnevne odpreme zbirnih po}iljk za Nem~ijo
Intereuropa je z junijem vpeljala dnevno zbirno linijo Slovenija -
NemËija, dodatna novost pa je tudi moænost spremljanja poπiljk.

Dorjana GregoriË, produktni vodja za
zbirni promet

Blago odpremljamo iz Terminalov Kranj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in
Zagreb. Kot sprejemni terminal v NemËiji nastopa Muenchen, od koder poteka

distribucija poπiljk do konËnih destinacij. Bistvena prednost dnevne zbirne linije je v
dinamiki odprem in hitrosti dostav, ki se ji pridruæuje moænost spremljanja gibanja
poπiljk v izvozu preko interneta - kar je za Intereuropine zbirne prevoze novost.
Sledljivost poπiljk je bistvena prednost, ki smo jo pridobili z novo zbirno linijo, saj
lahko v vsakem trenutku naπim kupcem posredujemo informacijo, kje se njihova
poπiljka nahaja. Za dodatne informacije in naroËila se lahko obrnete na zbirni oddelek
vaπe filiale.

Dorjana GregoriË

17 Iz hrvaπkih medijev

• Zagrebπka druæba Intercredit, ki se ukvarja z zbiranjem podatkov o podjetjih v razliËnih dræavah sveta ter vodi
poslovne aktivnosti domaËih in mednarodnih druæb, je na lestvici plaËilno najbolj sposobnih podjetij v dræavi v prvem
tednu aprila Intereuropo RTC Varaædin uvrstila na Ëetrto mesto. Lestvica je bila objavljena v Ëetrti πtevilki hrvaπkega
poslovnega tednika Business. Intereuropina druæba v Varaædinu si je prisluæila dobro oceno in le toËka jo je loËila od
prav dobre ocene. Zbrala je 200 toËk. Intercreditovi strokovnjaki v navedenem tednu niso nobeni druæbi pripisali
odliËne ocene, za pridobitev katere mora podjetje doseËi od 149 do 100 toËk. 

• Hrvaπki poslovni tednik Korak dalje pa je v letoπnji tretji πtevilki objavil prispevek o Intereuropinem uspeπnem poslo-
vanju v minulem letu. Intereuropa Zagreb je v letu 2001 ustvarila 8,9 milijona evrov prometa in 6,4 milijona evrov
neto dobiËka. ≈Eden izmed najpomembnejπih poslovnih podvigov v preteklem letu je bil, po trditvah slovenske
druæbe, zakljuËek investicije v poslovni terminal v Zagrebu, katere vrednost je znaπala okoli devet milijonov evrov,√
so πe zapisali v tedniku. 
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18 Komuniciranje

Osrednji dogodek v koncernu Intereuropa, ki pove-
æe zaposlene, je prav gotovo Intereuropiada. Letos
æe osemnajsta. Tudi junij je v Intereuropi postal æe
kar sinonim za druæabnost. 
V Ëasu pisanja tega prispevka nas je do 8. junija,
torej dneva Intereuropiade, Ëakalo πe precej dela,
da bi naπe sreËanje Ëimbolj uspeπno izpeljali. Se-
daj, ko je Ëasopis natisnjen, pa so naπe  πportno-
druæabne igre æe mimo. Ostali  nam bodo spomini,
upamo, da Ëimbolj prijetni, nova poznanstva, po-
sledice neprespane noËi in kakπna ideja za drugo
leto... Prav gotovo pa  nas trenutki, preæiveti v pri-
jetnem ozraËju, povezujejo in obenem dajejo zagon
za nove osebne in delovne uspehe, kot  je rekel
tudi predsednik organizacijskega odbora Intereuro-
piade, Vladimir PetraviË. Ob pripravah na naπ letni
“æur”, smo si v organizacijskemu odboru zamislili,
da bi bile letoπnje igre posveËene dobri volji. Odtod
tudi slogan ≈Intereuropiada - igre dobre volje√.

Tudi moæiËek iz karikature je letos
dobre volje... Ljudje dobre volje
pa smo tudi vsi v organizacijskem
odboru, sodelavci pri igrah, vodje
iger, vodje ekip ter nenazadnje
vsi udeleæenci. Letoπnja novost,
ki ste jo udeleæenci zagotovo
opazili, je bila igra ≈Pokaæi, kaj
znaπ√. Vsi „skriti talenti“ so imeli
priloænost, da pokaæejo svoje
pevske, plesne, igralske in druge
sposobnosti. Letoπnja “premiera”
je bila namenjena predvsem za-
bavi, naslednje leto bo πlo morda
æe prav zares (za toËke). Za konec
πe obljuba: v naslednji  πtevilki
Interglasa boste izvedeli vse o
Intereuropiadi 2002, v sliki in
besedi! Delavski direktor Vladimir

PetraviË pa se ob tej priloænosti
zahvaljuje vsem za pomoË pri
organizaciji 18. iger!

Nataπa Orel MalnerπiË

Intereuropiada - igre dobre volje

Avtor: Boris Laganis

S pomoËjo letnega poroËila se Intereuropa lahko
predstavi in izpostavi pomen, ki ga ima v slo-

Letno poro~ilo - u~inkovit instrument
komuniciranja
Letno poroËilo je obiËajno najbolj ugledna tiskovina, ki jo pripravi pod-
jetje in je namenjena finanËnim in drugim poslovnim javnostim. Njen
namen je seznaniti delniËarje in ostale finanËne javnosti, zaposlene in
kupce o poslovanju koncerna Intereuropa ter o naËrtih za prihodnost.
Podjetje v letnem poroËilu predstavi poleg finanËnih podatkov tudi pro-
dajne rezultate in zaËrtane cilje.

venskem in mednarodnem pro-
storu. IstoËasno nakaæe tudi dol-
goroËni poloæaj. Poleg zakonskih
obveznosti je publikacija tudi
pomembno sredstvo notranje in
zunanje komunikacije podjetja. Z
vsebino, ki poroËa o poslovni us-
peπnosti podjetja, zaposlene in-
formiramo  o podjetju, utrjujemo
zaupanje delniËarjev in pridobi-
vamo naklonjenost moænih po-
slovnih partnerjev. 

Skupni projekt
V Intereuropi je priprava letnega
poroËila interdisciplinarni pro-
jekt. Na poti do konËnega izdelka
je veliko dela. Pri zasnovi letnega
poroËila sodeluje sluæba za kon-
troling, ki pripravlja finanËno in

delno tudi poslovno vsebino, ter
skozi celotni projekt zbira poro-
Ëila po posameznih vsebinskih
sklopih. Zaokroæena celota letne-
ga poroËila obsega  razliËne vse-
bine: od kadrov, kakovosti, mar-
ketinga, prodaje, ekonomike pa
vse do okolja. V sodelovanju z
zunanjo agencijo pripravljamo v
Sektorju za marketing poleg vse-
bine, ki se nanaπa na poslovni del
poroËila, tudi njegovo vsebinsko
in oblikovno zasnovo. Pri tem je
potrebno poskrbeti za grafiËno
reπitev, pisanje besedil, preva-
janje, lektoriranje, fotografi-
ranje, korekture besedil pred
tiskom. Ko je vsebina pripravlje-

Damjana Jerman iz Sektorja za marketing:
“Na poti do konËnega izdelka, stiskanega
poroËila, je veliko dela, zato je pomemb-
no sodelovanje vsakega posameznika.”



analizirali, kaj smo dobro opravili
in kaj je potrebno izboljπati. Izo-
braæevanje je bilo prijetna izkuπ-
nja, saj smo se sreËali sodelavci
razliËnih filial, v delavnicah pa je
bilo vzduπje prijetno in delovno.

©olanje kadrov je zelo pomembno
in nujno, saj se s tem izbolj-
πujemo, znanja prenaπamo v
prakso in delo ter tako dvigujemo
konkurenËno moË Intereurope. V
prihodnosti bodo lahko uspevala
le tista podjetja, ki bodo uspeπno
obvladovala spremembe.”

Izobraæevanje direktorjev poslovnih enot je
bilo osredotoËeno na posebne veπËine za

delo s kljuËnimi kupci. Pri tem so kot del svoje
aktivnosti pripravili plane vodenja kljuËnih strank
na dejanskih primerih izbranih pomembnih strank.
Namen  izobraæevanja je bil, z naËrtnim pristopom
in usklajenim delom poveËati dodano vrednost v
sodelovanju s posebnimi strankami.
Dve skupini komercialistov sta utrjevali spretnost
træenja, strokovnost pri delu s strankami ter dvigo-
vali stopnjo priprav in  delovne organiziranosti za
stike s strankami. Del svojih aktivnosti so namenili
tudi razvoju modela prodajnega pogovora s stranka-
mi za storitve zbirnega prometa in cestnega prometa
(Impact trening), vse z namenom, da bi izboljπali
vpliv na kupca. Tretja skupina udeleæencev je raz-
vijala svoje veπËine strokovnega vodenja prodaje.
Cilj izobraæevanja je bil seznanitev z veπËinami stro-
kovnega dela vodenja prodaje in/ali dograditev teh
spretnosti. V nadaljevanju so se sluπatelji praktiËno
urili v delavnicah ter na koncu pripravili osebni de-
lovni naËrt za uresniËitev v praksi. S programom,
razvitim in izvedenim v πtirih korakih (od priprav in
vmesnih nalog), ter z utrjevanjem so udeleæenci
odprli “skrinjo” znanj, veπËin in delovnih instrumen-
tov za boljπe naËrtovanje, delo s cilji, naËrtno obvla-
dovanje strank - kupcev. Bolje so spoznali tudi delo
s komercialisti, kako jih motivirati, spremljati, meriti
rezultate, nuditi pomoË in razvijati podrejene ter
kako strateπka je timska kultura in skupno delo za
uspeh.
Delo je potekalo v razgibani izmenjavi mnenj in
vpraπanj, ob skupinskem in individualnem reπe-
vanju nalog, z nastopanjem pred skupino, delom na
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Skrb za stranke
V pretekli jeseni je mednarodno podjetje
za razvoj prodaje in prodajnega menedæ-
menta Mercuri International priËelo izva-
jati nekatere usmerjene programe za
razvoj kompetenc pri prodaji in vodenju
prodaje.

primerih in reπevanjem praktiËnih
primerov (“case studies”) z raËu-
nalniπko podporo.
Poseben poudarek so udeleæenci
posvetili prenosu pridobljenih
znanj in veπËin v vsakdanje delo.
»eprav program πe ni v celoti iz-
veden, so nekateri rezultati æe
doseæeni. Mednje lahko priπteva-
mo nove naËrte kljuËnih kupcev,
modele, ki so jih sluπatelji pre-
nesli v delovno prakso ter nove
“impact” pogovore. 

Boæo Janhuba, direktor Mercuri
International

Marjana Dobnikar, vodja sluæbe,
Filiala Brnik
“Delavnice “Profesionalno voden-
je prodaje”, ki jo je organiziralo
podjetje Mercuri International,
sem se udeleæila s πe πtirinajstimi
sodelavci iz koncerna. Predavanja
so bila zelo razgibana, saj je bilo
poleg pogovorov tudi ogromno
nastopanja, vaj in analiz. Na zad-
nji delavnici smo nastopili tudi
pred kamero, utrjevali snov in
pisali delovne naËrte. Ob zak-
ljuËku posamezne vaje smo vedno

na in so izbrani ustrezni vizualni elementi, mora
publikacija dajati vtis skladnosti in razumljivosti.
Idejna zasnova letoπnjega letnega poroËila odraæa
preko spremenjenega imena ≈Globalni logistiËni
servis√ in tradicije, izraæene v jubilejnih ≈55 let√,
pomen mednarodnega koncerna - celovitega
ponudnika logistiËnih storitev. Letos smo letno
poroËilo tudi prviË pripravili na CD-romu. Zgo-
πËenka ponuja uporabniku praktiËno in pregledno
aplikacijo, ki ga popelje skozi njegovo vsebino v

digitalnem zapisu. Novost letoπnjega letnega poroËila sta tudi dve
loËeni publikaciji, tiskovini v slovenskem in angleπkem jeziku. »asov-
na stiska med izvajanjem projekta zahteva od vseh udeleæencev
veliko medsebojnega usklajevanja. Rezultat πtirimeseËnega dela sta
natisnjena publikacija in zgoπËenka, s katero se Intereuropa pred-
stavi svojim kljuËnim javnostim in prispeva k oblikovanju pozitivnega
ugleda med njimi. Poleg tega je letno poroËilo pomemben vir infor-
macij in izraæa odnos druæbe do obveπËanja nasploh. 

Damjana Jerman

19 Kadri

Na zadnjem predavanju so se sluπatelji preizkusili tudi pred kamero, saj so spoznavali
veπËine poslovnega nastopanja.
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Obdobje TOZD-ov

1968 - Intereuropa zaposluje æe
1212 ljudi.  ZaËne se πiritev pros-
torov v Celju, Zagrebu in Mari-
boru, odloËimo se za nove pros-
tore na mejnih prehodih ©kofije
in FernetiËi. Ustanovljeni sta fi-
liala v Titogradu in filiala za
aviopromet. V Kopru poteka seli-
tev v nove poslovne prostore,
kjer je danaπnji sedeæ druæbe.  
1969 - Organizirati zaËnemo
redne linijske prevoze po Evropi.
Tehnoloπkemu razvoju sledimo z
uvajanjem mehanografske obde-
lave podatkov. Naπo organizacijo
zdruæenega dela sestavlja 12 fil-
ial v Sloveniji, na Hrvaπkem, v
Srbiji in »rni gori, 13 izpostav in
posebna enota Transport. 
1970 - OdloËimo se za nakup
novih poslovnih prostorov enote
v Sarajevu, ki je postala trinajsta
filiala. 
1971 - PriËne se gradnja skla-
diπËa na Jesenicah. 
1972 - V Splitu zaËne delovati
nova filiala, v Kopru pa poteka
gradnja carinskega skladiπËa. 
1973 - Intereuropa, ki πteje
1662 zaposlenih, se reorganizira
v tozda Transport in ©pedicija ter
delovno skupnost skupnih sluæb.
Na Jesenicah raste novo carinsko
skladiπËe, ki zaËne poslovati leto
kasneje, v Kopru pa ustanovimo
kontejnersko sluæbo. 
1975 - Tozd Transport se vedno
bolj usmerja v prevoze za Azijo in
Bliænji vzhod. FinanËne podatke
raËunalniπko obdelujemo. Izide
prva πtevilke ≈Glasa√ Intereurope.
1976 - Prva Intereuropiada,
πportno sreËanje delavcev, pote-
ka v Ankaranu. Intereuropa v tem
Ëasu sodeluje kot πpediter pri
gradnji jedrske elektrarne Krπko. 
1977 -  Tozd ©pedicija se preob-
likuje. Intereuropo po novem
sestavljajo πtirje tozdi: Konti-
nentalna πpedicija, Pomorska in
sejemska πpedicija, Zagreb in
Transport. ©tevilo zaposlenih πe
naprej naraπËa in znaπa 2079. 
1979 - V Seæani odpremo suho-
zemni terminal, v Luki Koper pa
priËne delovati nov kontejnerski
terminal. Transport takratne de-
lovne organizacije Iplas se pripo-
ji naπemu tozdu Transport. 
1980 - Intereuropa prejme ob
prazniku obËine Koper, 15. maju,
obËinsko nagrado. 

Tovornjaki brez ogrevanja in klimatskih
naprav
V prejπnji πtevilki Ëasopisa smo ob 55-letnici Intereurope zaËeli pred-
stavljati zgodovino naπe druæbe. Opisali smo razmere v prvih dveh
desetletjih - od leta 1948 do 1967. V tokratni πtevilki nadaljujemo pre-
gled dogodkov do leta 1987.

Obujamo spomine na november
1964, ko se je v Intereuropi za-
poslil Marjan MrakovËiË. V naπi
druæbi je delal 34 let. Deset let je
vozil tovornjak, nato pa so ga za-
radi zdravstvenih teæav premestili
v tehniËno sluæbo, kjer je sluæbo-
val kot referent za evidenco in
registracijo motornih vozil do
upokojitve leta 1998. 
Marjan je kot 22-letni fant priπel
v Intereuropo takoj po odsluæen-
ju vojaπke obveznosti. ≈Poklic
voznika je imel v tistih Ëasih ve-
ljavo. Vsakdo ga ni mogel oprav-
ljati, bil pa je dobro plaËan,√ se
spominja MrakovËiË. MeseËno se
je prevozilo okoli 3000 km, v 70-
tih letih pa je πtevilo meseËno
prevoæenih kilometrov naraslo na
okoli 20.000. V tovornjakih, teæ-
jih od 4,5 ton, sta morala biti dva
voznika, ki sta se pri voænji
izmenjevala. »e je kontrolor ugo-
tovil, da je v vozilu le en voznik,
so sledile sankcije, tudi odpoved.
V Intereuropi je bilo v 60-tih
letih zaposlenih okoli 150 vozni-
kov; njihovo πtevilo se je najbolj
poveËalo v zaËetku 80-tih (na
pribliæno 450), danes pa jih
zaposlujemo nekaj prek 200.
Sprememba zakonodaje leta 1980
je vplivala na zmanjπanje nji-

hovega πtevila, saj prisotnost dveh voznikov med
voænjo ni bila veË obvezna. Obseg voznega parka se
je prav tako spreminjal. Leta 1964 je πtel okoli 70
vozil, sredi 80-tih 312, 1995. pa 190 vozil.
Tovornjaki so bili pred dvajsetimi leti v povpreËju
stari 5 let, pred sedmimi leti nekaj prek 6 let, danes
pa jih ima veËina okoli 4 leta. ≈Tovorna vozila so
bila pred tridesetimi leti mnogo manj udobna od
danaπnjih. Bila so brez ogrevanja in klimatskih na-
prav, zimskih pnevmatik niso izdelovali, pomagali
smo si lahko le z verigami,√ pripoveduje MrakovËiË.  
Intereuropa je v sedemdesetih letih organizirala
prevoze v vse evropske dræave, na Bliænji vzhod in
v Azijo. Marjan je med leti 1968 in 1974 iz Francije
vozil avtomobilske dele, ki so jih v Kopru sestav-
ljali. V tem obdobju se je zaËelo tekmovanje za Ëim
veË prevoæenih kilometrov, kar je voznikom prines-
lo viπji zasluæek. MrakovËiË pravi: ≈Vozniki smo bili
dobro plaËani, dnevnice so bile sorazmerno visoke,
viπje od tistih, ki so jih prejemali vozniki avto-
busov. Vendar pa so se odnosi med sodelavci takrat
spremenili. Druæenja je bilo manj, prijateljske vezi
so se krhale, vËasih je priπlo celo do sporov.√ 
Poklic voznika je bil zahteven in nevaren. ≈Skrbeti

Marjan MrakovËiË je bil v Intereuropi
zaposlen veË kot tri desetletja.

Leta 1985 smo zaËeli z gradnjo prizidka poslovne stavbe.



hrana in pijaËa, ampak predvsem druæenje in spoznavanje lepot Bele
krajine. Od zidanice smo se podali na krajπi sprehod do prvega hriba,
ki so ga poimenovali Smuk, vendar nismo dolgo zdræali. SreËanje nam
bo ostalo v spominu tudi zato, ker je v neposredni bliæini zagorelo v
gospodarskem poslopju, mi pa smo bili prvi gasilci na kraju dogodka.
Bliænje objekte smo uspeli obvarovati pred ognjem do prihoda gasilcev
s pomoËjo naπe prisebne moπke ekipe. Ponosni smo, ker smo priskoËili
na pomoË pri gaπenju. Smo pa zaradi tega z bolj trezno glavo zakljuËili
prijetno sreËanje, ki bi ga bilo lepo veËkrat ponoviti.
Branko Butala

Italijanski in }vicarski spomini 
Sindikat podjetja Intereuropa ©AK-KS 90 je 25. in 26. maja 2002
organiziral dvodnevni izlet. Udeleæilo se ga je veliko Ëlanov, nekaj
neËlanov, nekateri so pa s seboj povabili tudi partnerje. Skupaj smo
napolnili kar dva avtobusa. Po ogledu znamenitosti nekaterih sever-
noitalijanskih mest smo se odpeljali πe v ©vico. Z velikim zaniman-
jem smo si ob πvicarsko-italijanskem jezeru Lugano ogledali ≈©vico v
miniaturi√, ki predstavlja πvicarske kantone in njihove lepote ter zna-
menitosti te lepe deæele. Poslastico smo si pustili za drugi dan, ko
smo se iz mesteca Stresa, takoj po fotografiranju kar s tremi ladjica-
mi popeljali po jezeru Maggiore. Jezero prav gotovo sodi med
najlepπa evropska jezera in je drugo najveËje v Italiji. Ogledali smo
si Bronejske otoke, ki so nas prevzeli s svojimi vilami ter zelenimi in
cvetoËimi vrtovi. Po kosilu ob obali smo se odpravili proti domu in si
spotoma ogledali πe nekatere zanimivosti.

Joæe Pfeifer

Dru`enje v belokranjski
zidanici in ga}enje

Sodelavec Oskar Hudak je 7. aprila pripravil druæab-
no sreËanje s pogostitvijo v svoji znaËilni belokra-
njski zidanici. Namen sreËanja nista bili le dobra
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1981- Interagent postane naπa
nova delovna organizacija, filiala
Seæana pa se preseli v nove pro-
store na novem mejnem prehodu
FernetiËi. 
1984 - Tozdi Kontinentalna πpe-
dicija, Pomorska in sejemska πpe-
dicija ter Zagreb se znova zdruæijo
s tozdom ©pedicija v skupen tozd.
1985 - Gradnja skladiπËa v Osije-
ku je zakljuËena. V Kopru medtem
poteka gradnja prizidka poslovne
stavbe s prostori filiale. Zaposleni
se vanje vselijo leta 1987.

smo morali za tovor, vËasih odpravljati okvare na
vozilu. V Italiji smo se sooËali s krajami blaga in
tovornjakov. Napadi na voznike so bili redki.
Spominjam se le streljanja na naπ tovornjak leta
1970 v NemËiji. Izredno kritiËno je bilo obdobje
sredi 70-tih, ko se je v Ëasu enega leta smrtno po-
nesreËilo kar 11 voznikov,√ pojasnjuje MrakovËiË in
opisuje pripetljaj iz leta 1965, ki se je zgodil na
poti iz Milana v Moskvo: ≈V Rusijo se je odpeljalo
deset tovornjakov v dveh skupinah. Eno izmed vozil
se je pokvarilo na ruski meji, zato smo zaprosili
tamkajπnjo policijo, naj vzpostavi stik s skupino
tovornjakov, ki je bila veË ur pred nami in je imela
rezervne dele. Policija je naπla naπe sodelavce v
nekaj minutah, kljub temu da je bila takratna tele-

fonija πe ≈slabo razvita√. Do
Moskve smo morali voziti po
natanko doloËeni poti. V vsakem
kraju, skozi katerega smo peljali,
so si posebej za to nameπËeni
ljudje ob poti zabeleæili naπ pri-
hod in odhod. Ko smo vendarle
prispeli v prestolnico, smo si
æeleli ogledati znameniti RdeËi
trg z Leninovim mavzolejem.
Postavili smo se v dolgo vrsto
ËakajoËih. Opazili so nas
policisti. Ko so ugotovili, da smo
tujci, so nam omogoËili, da smo
si takoj ogledali spomenik.√

21 Med nami
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Nagradna kri<anka
Tudi tokrat vas za pravilno geslo Ëakajo nagrade: 1. nagrada: deænik; 2. nagrada: majica; 3. nagrada: kapa.
Dopisnice, razglednice ali kuverte z nagradnim geslom poπljite do 15. avgusta 2002 na naslov uredniπtva: Interglas, 
Vojkovo nabreæje 32, 6504 Koper. K reπitvi pa dopiπite tudi vaπe ime in priimek ter naslov. Pohitite, nagrade Ëakajo!



Intereuropa, d.d.
Vodenje produktov

Sklenitev delovnega razmerja
Dujc Marko
samostojni komercialist 
1.3.2002
Intereuropa, d.d.
Sluæba cestnega in 
kombiniranega prometa

Sklenitev delovnega razmerja
Æerjav Andrej
sam. strokovni sodelavec III
1.3.2002
Filiala πpedicije Koper
Sklenitev delovnega razmerja

©kuriË Laura
pripravnica, referentka
9.4.2002
Filiala πpedicije Jesenice

Sklenitev delovnega razmerja
Kriænar Goran
pripravnik, samostojni
strokovni sodelavec III
2.4.2002
Prenehanje delovnega razmerja
Kikelj Peter
samostojni πpediter
1.4.2002

Koblar Joæe
sam. strokovni sodelavec II
31.3.2002
Poslovalnica Kranj

Sklenitev delovnega razmerja
Roblek Joæe
sam. strokovni sodelavec II
8.4.2002
Filiala πpedicije Maribor

Prenehanje delovnega razmerja
JarnoviË Justina
πpediterka
13.3.2002
Filiala πpedicije Ljubljana

Prenehanje delovnega razmerja
Hiti Franc
svetovalec
17.3.2002
Filiala Transport

Prenehanje delovnega razmerja
Lajh Silvo
voznik motornega vozila nad
4,5 tone
25.3.2002
Interagent, d.o.o.

Prenehanje delovnega razmerja
Veselko Rudolf
direktor
31.3.2002

Transportna poslovalnica
Maribor

Prenehanje delovnega razmerja
Zavernik Rudi
administrator
7.4.2002
Filiala πpedicije Celje

Prenehanje delovnega razmerja
PπeniË Boπtjan
VK delavec
30.4.2002
Intereuropa IT, d.o.o.

Sklenitev delovnega razmerja
StaniË Irena
samostojna strokovna sodelav-
ka III
22.4.2002
Prenehanje delovnega razmerja

HorvatiË Elida
sam. strokovna sodelavka III
31.03.2002
Bezjak Beno
specialist
30.4.2002
Intereuropa Sajam, d.o.o.

Sklenitev delovnega razmerja
RokviË Martina
pripravnica
15.4.2002
©poljar Nikica
pripravnik
15.4.2002

Intereuropa Zagreb, d.o.o.

Sklenitev delovnega razmerja
GudasiÊ Darijo
skladiπËnik
4.3.2002
©uÊur Ante
skladiπËnik 
4.3.2002
TopaloviÊ Danijel
referent odpremnik
11.3.2002
Sruk Robert
disponent v odpremi
12.3.2002
Cecelja Davorin
analitik-planer
19.3.2002
Ernjeπ Tomislav
disponent v odpremi
2.4.2002
PeriÊ Katarina
pravnica-pripravnica
15.4.2002
AndriÊ Josip
referent
15.4.2002
BeËiÊ Josip
voznik kombija in tovornega
vozila
25.4.2002
Prenehanje delovnega razmerja

Sebastijan Aleksandra
carinska manipulantka
6.3.2002

Kdo je kdo 23

Pri–li, od–li
Od 1. marca do 30. aprila 2002

Prvi nagrajenci kri`anke
Nataπa Orel MalnerπiË, glavna urednica Interglasa, je v zaËetku
maja med vsemi prispelimi odgovori  izærebala tri nagrajence, ki
so pravilno reπili prvo nagradno kriæanko iz druge πtevilke
Interglasa. V uredniπtvo je prispelo kar nekaj pravilnih odgov-
orov, nad ærebom pa je bdel odgovorni urednik Robert PavletiË.

Nagrade so razdeljene, prejmejo pa jih:

1. nagrada (deænik): 
Æiva Novak HoËevar, Tugomerjeva 2/XI, 1107 Ljubljana; 

2. nagrada (majica):  
Marjetica »aviÊ, IE Avio πpedicija Brnik, 4210 Aerodrom Brnik;

3. nagrada (kapa): 
Alenka Bahor, Ulica generala LeviËnika 32/d, 6000 Koper. 

»estitke nagrajencem, ostalim pa veË sreËe prihodnjiË.

23 Nagradna kriæanka
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Interglas je Ëasopis koncerna Intereuropa. Izhaja Ëetrtletno. Uredniπki odbor: Robert PavletiË, odgovorni urednik, Nataπa Orel MalnerπiË, glavna urednica. 
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Naslov uredniπtva: Interglas, Vojkovo nabreæje 32, 6504 Koper, Slovenija. Elektronski naslov uredniπtva: interglas@intereuropa.si 

Donacija izolski bolni}nici
V Intereuropi smo se skupaj z Istrabenzom in Luko
Koper odloËili priskoËiti na pomoË izolski bolniπnici
pri nakupu medicinske opreme. Podjetja smo za
nakup ultrazvoËnega aparata za preiskave organov v
trebuπni votlini skupno prispevala 30 milijonov
tolarjev. Namestnik predsednika uprave Radovan
Vrabec je na novinarski konferenci, 23. maja, v
imenu naπe druæbe predal Ëek v vrednosti 10 mili-
jonov direktorju izolske bolniπnice dr. Tomaæu
Gantarju. V Intereuropi smo za sponzorstva in
donacije v zadnjih letih namenili prek 200 milijonov
tolarjev, od tega zdravstvenim ustanovam in
humanitarnim organizacijam 50 milijonov. S podpi-
ranjem πportnih dejavnosti, πolstva, kulturnih in
humanitarnih projektov æelimo poudariti svojo
zavezanost okolju, v katerem delujemo, in prispe-
vati k promociji druæbe.

»lanice Transportno-logistiËnega grozda so:
AdriaKombi, BTC Ljubljana, Cenπped, Ekoles,

Ferπped, Intertrans, Intereuropa, Viator Vektor,
Luka Koper, Slovenske æeleznice, Pacorini, Trans-
mar, Fakulteta za pomorstvo in promet, Primorski
inπtitut za naravoslovne in tehniËne vede ter
Prometni inπtitut. 
Slovenski transportno-logistiËni grozd je nastal v
okviru pilotnega projekta razvoja poskusnih indus-
trijskih grozdov, ki ga je zaËelo Ministrstvo za
gospodarstvo. Do sedaj je grozd deloval v projekt-
ni obliki. Pri tolikπnem πtevilu Ëlanic in potrebah
po intenzivnem povezovanju pa je bila nujno
potrebna institucionalizirana oblika - GIZ TLG.
ZaËetna stopnja delovanja GIZ TLG bo vzpostavitev
pravih smernic in dobrih temeljev za nadaljnji
razvoj zdruæenja. Naslednji korak pa bo izvajanje
posamiËnih projektov, ki so jih Ëlanice zdruæenja
identificirale kot ustrezne za doseganje ciljev in
vizije grozda.
Robert PavletiË, direktor Sektorja za marketing:
“Bistvo sodelovanja v grozdu je doseganje boljπih
poslovnih rezultatov vseh udeleæencev, seveda ob

dobri organiziranosti in z
ustrezno  postavljenimi skupnimi
cilji. Gospodarsko interesno
zdruæenje TLG je za nas ena od
oblik partnerstva z neformalno
poslovno povezanostjo gospo-
darskih subjektov v transportno-
logistiËni panogi (in tudi izven),
kjer iπËemo in usklajujemo skup-
ne interese. Projekt mora dati
konkretne, naËrtovane rezultate,
kakrπni so: oblikovanje skupne
logistiËne ponudbe, osvajanje in
nastop na tujih træiπËih, obliko-
vanje konkurenËnih pogojev in
izboljπevanje kakovosti logistiË-
nih storitev. KonËni cilj pa je se-
veda zadovoljiti obstojeËe kupce
in pridobiti nove. “
24. maja 2002 je potekala prva
skupπËina GIZ TLG, na kateri je bil
imenovan nadzorni svet in Ëastno
razsodiπËe GIZ TLG. Nadzorni svet

zdruæenja ima 6 Ëlanov, mandat
nadzornega sveta pa traja 2 leti.
Nadzornemu svetu predseduje
Vitomir MavriË (Luka Koper),
Ëlani pa so mag. Milan Jelenc
(Intereuropa), Silva Vidic (Paco-
rini), Zdenko PavËek (Viator &
Vektor), Bojana Vidmar (BTC) in
SreËko Æerjav (Slovenske æelez-
nice). 
Prav tako je skupπËina imenovala
tudi Ëastno razsodiπËe GIZ TLG,
njegovi Ëlani pa so Jurij Kolenc
(Fakulteta za pomorstvo in pro-
met), Gracijan Necmeskal (Cen-
πped), Marinela TomπiË Kompara
(Transmar), Rok Svetek (Adria-
kombi) in Ljubo Æerak (Prometni
inπtitut).
Na prvi seji nadzornega sveta 30.
maja 2002 so Ëlani soglasno
imenovali Roberta PavletiËa za
direktorja GIZ TLG.

Predstavniki Transportno logistiËnega grozda (TLG) so 17. aprila 2002 podpisali pogodbo o ustanovitvi
gospodarskega interesnega zdruæenja Transportno logistiËni grozd, g.i.z. (GIZ TLG). V zdruæenju je 15
Ëlanic, ki so æe doslej aktivno sodelovale v “grozdu”. Vizija transportno - logistiËnega grozda je posta-
ti vodilni ponudnik celovitih logistiËnih reπitev za podroËje srednje in jugovzhodne Evrope.

Ustanovitev  GIZ-a TRANSPORTNO LOGISTI^NI GROZD


