
Tiskovina. Poπtnina plaËana pri poπti
1102 Ljubljana.

Zaposleni v jeseniπki filiali se zavedajo pomena posameznika za uspeπnost tima. Vsaka
veriga je moËna samo toliko, kot je moËan njen najπibkejπi Ëlen.

Marec 2002, πtevilka 2
10
Predstavljamo
Druæba Interjug -
As iz Beograda
se namerava v
roku treh let
prebiti med pet
najuspeπnejπih
πpediterskih 
podjetij v dræavi. 

11
PlaËni sistem
S prvim majem
bo v slovenskem
delu koncerna
zaËel veljati nov
Pravilnik o
plaËah. 

19
E-svet
HËerinska druæba
Intereuropa IT
gradi lasten,
Intereuropin
podjetniπki
informacijski 
sistem. 

20
55. obletnica

Obujamo
spomine na prvi
dve desetletji
Intereurope. 



02 Uvodnik

Investicija v Osijeku
Intereuropa je v industrijskem delu Osijeka, pri vhodu v mesto
iz smeri »epina, ob avtocesti Zagreb - Lipovac, pridobila nov

skladiπËno - poslovni prostor. Namenjen bo odpremi, zbirnemu pro-
metu, IPD sluæbi ter skladiπËenju carinskega in necarinskega blaga. Z
nakupom smo pridobili 2155 kvadratnih metrov zaprtega skladiπË-
nega prostora, s skladiπËno galerijo, v izmeri 450 kvadratnih metrov,
ter razstavno-prodajni salon, v izmeri 304 kvadratnih metrov, z
galerijo enake velikosti. V kompleksu je tudi veliko; zaprto, zidano
skladiπËe, ki meri 600 kvadratnih metrov, in 13.000 kvadratnih
metrov odprtih povrπin.
Za investicijo smo se odloËili na podlagi raziskav trga na obmoËju, ki
ga oskrbuje naπa poslovna enota v Osijeku. Pokazalo se je, da pri-
manjkuje javnih carinskih skladiπË, kar so potrdili tudi naπi sedanji in
bodoËi poslovni partnerji. V prid otvoritvi takπnega terminala so spe-
cifiËne potrebe na obmoËju Slavonije in Baranje. Mnogi poslovni
partnerji ne morejo zbrati dovolj sredstev za enkratno carinjenje
celotne poπiljke, in se raje odloËajo za sukcesivno carinjenje. 
Dodaten razlog, ki potrjuje pravilnost naπe odloËitve, je t.i. promet-
ni koridor 5C, predviden v okviru programa PHARE, ki bo prek avto-
cestne povezave Gdanjsk - Budimpeπta - Osijek -  Doboj - pristaniπËe
PloËe povezal Baltsko in Jadransko morje. Osijek stoji neposredno na
prometni osi, od Ëesar si lahko terminal mnogo obeta.  
Obenem obstaja moænost, da bo v okviru terminala delovala tudi naj-
veËja carinska izpostava na tem obmoËju. Ker so novi prostori v indu-
strijskem delu mesta, bo zanimanje za najem prostorov zagotovo
veliko.

Dubravka Heimann

Kolegij koncerna v
Zagrebu

V petek, 21. decembra 2001, je v sejni dvorani druæbe Intereu-
ropa Zagreb d.o.o potekala seja kolegija koncerna Intereuropa.

Osrednja tema je bila predstavitev letnih planov koncerna za leto
2002. Kolegija so se udeleæili vodilni in vodstveni delavci druæbe

(uprava, izvrπni direktorji uprave, direktorji filial in
povezanih druæb, direktorji sektorjev). Plan za leto
2002 temelji na poslovni viziji koncerna
Intereuropa, ki je biti vodilni logistiËni ponudnik v
jugovzhodni Evropi in srednje velik ponudnik v
Evropi. Osnovne usmeritve za uresniËevanje vizije
pa so rast koncerna, celovita ponudba logistiËnih
storitev, razvoj logistiËnih kadrov, uporaba sodob-
ne informacijske tehnologije ter prost pretok kapi-
tala in kadrov. Plan za leto 2002 je optimistiËen,
saj predvideva 6-odstotno rast prodaje, kar presega
planske usmeritve za odstotek. Plan predvideva
tudi produktno in geografsko πiritev (t.j. izven
Slovenije). Udeleæenci kolegija smo si po zakljuËku
ogledali tudi nove skladiπËne zmogljivosti v
Zagrebu.

Robert PavletiË

Nove zmogljivosti
v Vrtojbi

Intereuropina poslovna enota v Novi Gorici
je sredi februarja razπirila skladiπËno dejav-

nost v Vrtojbo. Na novi lokaciji opravljamo skla-
diπËenje carinskega in domaËega blaga, pretovor,

Za nami je prva “nova” πtevilka in z njo prvi vtisi. Gradiva nam zlepa
ne bo zmanjkalo, tako æe kaæe. Plete se tudi prava dopisniπka mreæa,
kot temu reËejo v “zaresnih” medijskih hiπah.
Naslovnico, na kateri so prviË gospodarili tovornjaki, æelezniπki tiri,
asfalt, zabojniki in dvigala, smo sklenili zamenjati za naπe, Inter-
europine obraze, za skupine, ki so prerasle v uspeπne time. Ne le za-
menjali, æe vnaprej bomo rezervirali prostor za prave ekipe. V ured-
niπtvu smo bili skupnega mnenja, da so obrazi pomembnejπi kot teh-
nologija in da z njimi premagujemo razdalje veliko laæje kot s tovorn-
jaki.
Prva “ultra” ekipa prihaja z Jesenic, njeni Ëlani pa nam sporoËajo:
“Veriga je tako moËna, kot je njen najπibkejπi Ëlen”. Da imajo prav,
se zavedamo vsi, ki sodelujemo v timih in projektih, saj, kadar odpo-

ve eden, zastane korak celotni skupini. In nasprot-
no. MoËnejπi krepijo tudi vse ostale. 
Timsko in projektno delo stopata v ospredje kot na-
Ëin ne le naπega dela, temveË se uveljavljata kot
prevladujoË naËin organizacije dela, povsod, kjer æe-
lijo biti prilagodljivi in razvojno naravnani. Pro-
jektno delo dobiva svoj poloæaj tudi v novem plaË-
nem sistemu, ki je osrednja tema tokratne πtevilke
in mu posveËamo najveË pozornosti. Brali boste lah-
ko πe o marsiËem, kar se odvija v vse daljπi verigi -
od Kopra, Zagreba, do Osijeka, Beograda in Moskve. 
Kako boste listali Ëasopis, se odloËite sami. Le prve
informacije o Intereuropiadi ne spreglejte! Tudi
tam bodo odloËali timi - tekmovalcev in navijaËev! 

Uredniπtvo

Zgodba z naslovnice

02 Iz poslovne mreæe
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03 Poslovanje koncerna v letu 2001

Uspe}ni tudi v letu 2001
Prodajni rezultati
V letu 2001 smo dosegli 38,2 milijarde SIT (171 mio €) kosmatega
donosa iz poslovanja oz. 17,9 milijarde SIT prihodkov. Prihodke iz
poslovanja dobimo, Ëe od kosmatega donosa odπtejemo zaloæene (di-
rektne) stroπke. Znotraj koncerna prihodke oznaËujemo z imenom
≈pozicijska razlika√. Po poslovnih podroËjih je bil najuspeπnejπi ko-
penski promet, ki je v letu 2001 zabeleæil najviπjo rast v primerjavi z

letom 2000 in planom za leto 2001.
Bruto dobiËek koncerna je v letu 2001 presegel 4
milijarde SIT. Od tega predstavljata okoli 60 od-
stotkov dobiËek iz financiranja in izredni dobiËek,
kjer gre predvsem za dobiËek od prodaje deleæa v
SI.Mobilu, prejete dividende Banke Koper ter do-
biËek od prodaje osnovnih sredstev. 

Dodana vrednost
Ustvarjena dodana vrednost na zaposlenega se tudi
pri nas uveljavlja kot kazalec uspeπnosti poslovan-
ja. Dodano vrednost izraËunamo kot razliko med
prihodki iz poslovanja, stroπki materiala in storitev,
z njo pa pokrivamo stroπke plaË, amortizacijo, ob-
resti kreditov, dividende lastnikov in razvoj (inves-
ticije).
Koncern Intereuropa je v letu 2001 poveËal svojo
dodano vrednost za 5 odstotkov, z veËanjem obse-
ga prodanih storitev in z veËanjem vrednosti za
kupca. Kupcu nudimo celovito logistiËno storitev z

distribucijo in skladiπËne manipulacije. Carinsko skladiπËe, v izmeri
1000 kvadratnih metrov, smo vzeli v najem, s podjetjem Primorje
export v steËaju pa se dogovarjamo o nakupu πe 2800 kvadratnih
metrov skladiπËnih povrπin. Odpreti jih nameravamo takoj, ko bodo
urejene vse formalnosti. S πiritvijo skladiπËne dejavnosti v Vrtojbo
smo ekipo logistike preselili na skupno toËko, ki leæi na pomembni
prometnici, kjer smo v tem trenutku edini πpediter s tovrstno ponud-
bo. Blagovni tokovi prek mejnega prehoda Vrtojba bodo zaradi nje-
govega strateπkega poloæaja (5. prometni koridor) tudi po slovenski
vkljuËitvi v Evropsko unijo predstavljali precejπen deleæ v tranzitnem
prometu. Delo v novem skladiπËu pomembno vpliva na prestrukturi-
ranje dejavnosti filiale iz carinsko-posredniπke v skladiπËno-manipu-
lativno dejavnost, kar prinaπa veËji priliv prihodkov iz naslova sled-
nje na raËun zmanjπanja prihodkov iz carinskih produktov. Mejni pre-
hod Vrtojba z novo pridobitvijo πiri spekter storitev za blago v tranz-
itu, Intereuropa pa si s svojo prisotnostjo v tem prostoru zagotavlja
manipuliranje z blagovnimi tokovi in njihovo obvladovanje. 

Rudi KocjanËiË

Obetaven ruski trg 
Pri sodelovanju z Rusijo so se od nekdaj pojavljali zapleti s cari-
no in prevozi. Po padcu berlinskega zidu so se posli z evropski-

mi dræavami mnoæili, stare teæave pa so ostajale. SooËali smo se s kra-
jami tovornjakov, tovorov in podobno… Nekatere teæave nam je uspe-
lo odpraviti, vendar ne vseh in potrebnih bo πe veliko sprememb. Na
pomoË nam je priskoËila ruska vlada s prizadevanji za iskanje reπitev,
ki bi operaterjem olajπale delo. Do najveËje spremembe je priπlo pred-
vsem pri naËinu izpeljave poslov z Rusijo. Medtem ko je bil v pretek-

losti uveljavljen naËin prodaje CIF, je v zadnjih Ëasih
vse bolj obiËajen naËin prodaje Ex Works.
Izvoznikom poslej ni veË potrebno urejati zadev,
povezanih s prevozom,  saj to poËno ruski uvozniki.
To je poglavitni razlog, zaradi katerega se je veËina
pomembnih transportnih in πpedicijskih druæb
odloËila odpreti svoja predstavniπtva v Rusiji, zlasti
v Moskvi. Namen in naloga predstavniπtev je pre-
vzem izvozno-uvoznega posla ter odprava in spreml-
janje celotnega transporta. Odgovorna oseba v pred-
stavniπtvu nima ruskega dræavljanstva, medtem ko
so zaposleni domaËini. Dejstvo, da so ljudje, ki lahko
razreπijo teæavo takoj, ko se ta pojavi, vedno prisot-
ni, je zagotovilo za uspeh. 
Podjetje Intereuropa - East je tipiËen primer opisa-
nega. Naloga direktorja Alana BubniËa je povezo-
vanje Intereuropinih interesov in æelja strank. Za-
posleni v druæbi so domaËini, ki so dobro seznanjeni
z notranjimi teæavami naπe dejavnosti. Intereuropo -
East smo ustanovili junija leta 2000. V preteklem
letu smo opravili kar 262 prevozov po cesti, v
letoπnjem letu pa priËakujemo na tem podroËju naj-
manj 20-odstotno rast. Tudi zaradi tega æe
razmiπljamo o odprtju novih predstavniπtev v Rusiji
oz. v republikah nekdanje Sovjetske zveze. Obetaven
je Kazahstan, ki privablja πtevilne podjetnike zaradi
naftne dejavnosti. Druga moænost  je St. Petersburg,
na Finskem pa bi bilo mogoËe odpreti filialo, ki bi
skrbela za pretok blaga iz Finske v Rusijo.

Ennio Bardelli, Alan BubniË
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Graf: Dodana vrednost na zaposlenega na mesec po enotah koncerna
Intereuropa v letu 2001

*Celje: Filiala Celje + STC Celje d.d.; *Sarajevo: Nova IE Sarajevo d.o.o. + IE RTC Sarajevo d.d.

Koncern Intereuropa je kot vodilni logi-
stiËni koncern na podroËju jugovzhodne
Evrope tudi v letu 2001 posloval uspeπno.

* *



04 Poslovanje koncerna v letu 2001

moænostjo raËunalniπke povezave. Z rastjo produktivnosti in uËinkovitosti nameravamo tudi v bodoËe poveËevati dodano
vrednost. Skladno z rastjo produktivnosti in dodane vrednosti so v realnem porastu tudi plaËe (+2%). O gibanju plaË in
veËletni primerjavi bo v naslednji πtevilki Interglasa objavljen poseben prispevek.

Suvad KeranoviÊ

Poslovno Leto str. Plan str. Leto Indeks
podroËje 2001 2001 2000 01/plan 01/00

1 Kopenski promet 2.492.085 16% 2.121.564 13% 2.056.326 117 121

2 Carinske storitve 5.259.617 33% 4.952.813 31% 5.234.322 106 100

3 Terminalske storitve 1.906.137 12% 2.052.668 13% 1.775.725 93 107

4 Pomorski promet 1.457.902 9% 1.406.111 9% 1.499.508 104 97

5 ZraËni promet 802.220 5% 773.545 5% 716.316 104 112

6 Cestni in æelezniπki promet 2.961.809 19% 3.127.721 20% 2.798.307 95 106

7 Druge storitve 866.514 6% 802.801 5% 1.101.838 108 79

SKUPAJ 15.746.284 100% 15.237.223 100% 15.182.342 103 104

Uprava Intereurope d.d. bo v naslednjih petih letih lahko
izvedla dokapitalizacijo druæbe do viπine 15 odstotkov
obstojeËega kapitala, nadzorni svet bo sedemËlanski,
polni naziv druæbe Intereuropa pa se glasi “Intereuropa,
Globalni logistiËni servis, delniπka druæba”.

Deveta skupπËina delniËarjev Intereurope d.d., je bila 4. februar-
ja letos v upravni stavbi koncerna v Kopru. DelniËarji so sprejeli spre-
membo statuta in z njo poveËanje kapitala, spremembo πtevila Ëlanov
nadzornega sveta in naziva druæbe. Stari statut izpred πestih let je

vseboval veliko nepotrebnih elementov iz Ëasa last-
ninjenja. Novi je usklajen z novelami Zakona o
gospodarskih druæbah, zlasti z doloËbami o spre-
menjeni vlogi nadzornega sveta in skupπËine pri
sprejemu letnega poroËila. DelniËarji so s spreje-
mom statuta tudi pooblastili upravo, da bo v
naslednjih petih letih izvedla dokapitalizacijo
druæbe za 15 odstotkov danaπnje viπine kapitala. 
“Razvojni naËrt Intereurope predvideva rast Inter-
europe tudi s prevzemanjem sorodnih druæb v Slo-
veniji. Naπa zakonodaja omogoËa prevzeme z za-
menjavo delnic, zato je uprava delniËarjem predla-
gala moænost dokapitalizacije. V prvem predlogu je
uprava predlagala najviπjo, z zakonom dovoljeno
dokapitalizacijo. Z delniËarji smo se uskladili pri
viπini 15 odstotkov obstojeËega kapitala, kar pov-
sem zadoπËa za uresniËitev zastavljenih naËrtov,”
je za Interglas pojasnil Joæe Kranjc, predsednik
uprave Intereurope d.d. 
V novem statutu je spremenjen tudi naziv In-
tereurope v delu, ki govori o dejavnosti. Polni naziv
podjetja je zdaj “Intereuropa, Globalni logistiËni
servis, d.d.”, in ne veË “Intereuropa, mednarodna
πpedicija, transport in pomorska agencija, delniπka
druæba”. 
“Iz mednarodnega πpediterja se spreminjamo v lo-
gistiËno podjetje. Svojo dejavnost πirimo iz πpedi-
cije, transporta in pomorske agencije πe v pretovor,
skladiπËenje, hitro poπto, paketno distribucijo in
druge logistiËne storitve, kar smo æeleli prikazati v
nazivu podjetja,” je pojasnil predsednik uprave in
razloæil tudi spremembo πtevila Ëlanov nadzornega
sveta. “Novela Zakona o soupravljanju delavcev do-
loËa, da je v nadzornem svetu druæbe naπe velikosti
πtevilo predstavnikov zaposlenih omejeno na tretji-
no do polovice. Sedanja doloËba statuta je pred-
videvala minimalno zakonsko πtevilo, kar bi pome-
nilo dva ali tri Ëlane namesto dosedanjih πtirih.
Predlagali smo tri, kar je skupπËina tudi sprejela”.

Z dokapitalizacijo do
delnic za prevzeme

04 SkupπËina delniËarjev

Tabela: Prihodki iz poslovanja po poslovnih podroËjih za koncern Intereuropa za leto 2001
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]e vedno navzgor

V letu 2001 je enotni teËaj delnice IEKG porasel
za 47 odstotkov, letos do 20. februarja 2002 pa æe
za 7,1 odstotkov. Najviπji teËaj 4.299 SIT je bil

doseæen 14. januarja. Med letom so na rast teËaja
najbolj vplivale informacije o prodaji delnic
SI.mobila in Banke Koper, glavni dejavnik stabil-
nosti delnice pa so bile objave odliËnih poslovnih
rezultatov za leto 2000 in za prvih πest mesecev
leta 2001 ter napoved izplaËila dividende. 
V predzadnjih dveh mesecih so povpraπevanje in s
tem rast vzpodbujali predvsem tuji investitorji, ki
so samo v januarju kupili preko 100.000 delnic
IEKG. Prevzemov se nam ni potrebno bati, saj so
novi tuji lastniki investicijski skladi, ki zaupajo v
poslovanje INTEREUROPE in vidijo v naπih delnicah
donosno dolgoroËno naloæbo, æal pa bodo zasluæili
predvsem na raËun zaposlenih, ki so v preteklem
letu prodali veË kot 320.000 delnic IEKG.

Rekordne teËaje iz konca prejπnjega leta
je delnica INTEREUROPE æe presegla.
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Graf 1: Gibanje enotnega teËaja v SIT
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Graf 2: Stanje lastniπtva delnic po skupinah

05 Inventura

Leto}nja inventura
Inventura je letni popis sred-

stev in obveznosti do njihovih
virov. Podjetja morajo za vsako
poslovno leto izdelati obraËune
poslovanja, saj imajo lastniki
tako pregled, kaj se je dogajalo z
njihovim premoæenjem. DobiËek
podjetja pa zanima tudi dræavo,
ker se s tem posredno polni
dræavna blagajna. Inventuro zato
poznajo vsi sistemi, saj mora
vsaka pravna oseba vsaj enkrat
letno s popisom ugotoviti, ali
ima v resnici tisto, kar izkazujejo
poslovne knjige. 
Æarko MihaliË, vodja centralne
inventurne komisije, opravlja in-
venturo æe mnogo let, in pravi,
da bi morali inventurne komisije
zaradi nehvaleænega dela tudi
ustrezno nagraditi. Predvsem bi
moralo to veljati za uspeπno
opravljen popis in za dane pred-
loge, ki bi izboljπali poslovanje.

Æarku se je v preteklosti æe obetalo, da ga bo kot
vodjo centralne inventurne komisije nekdo nado-
mestil, vendar je ta “prekinitev” trajala le nekaj let.
Zaradi dobrega poznavanja inventurnega postopka
je spet zasedel mesto vodje centralne inventurne
komisije. Za letoπnjo inventuro pravi, da je bila
dobro opravljena. Zaradi zastarelosti programske in
strojne raËunalniπke opreme ter zaradi nespoπto-
vanja navodil za delo z osnovnimi sredstvi je bilo
nekaj teæav le pri njihovem popisu. Potek inventure
je bil nekoliko moten zaradi nabavljanja sredstev
med samo inventuro. 
“Ob tej priloænosti bi se rad zahvalil vsem delavkam
in delavcem v inventurnih komisijah, ki so z veliko
mero potrpeæljivosti in zagnanosti opravili letoπnje
popise sredstev in obveznosti do virov sredstev”.
Poudariti æeli, da sta bili najboljπi pri popisu Filiali
Seæana in Maribor. “Njihovi popisi in urejenost ter
odnos do delovnih sredstev so takπni, da bi jih
lahko uporabili pri pisanju priroËnikov, kako se
skrbi za osnovna sredstva in kako se opravlja inven-
tura”, z optimizmom zakljuËi.

Valter Viæintin in Miloπ Breznikar pri
popisu osnovnih sredstev v upravni stavbi.



06 Zgodba z naslovnice

Mo–tvo, ki gore
premika

Naπa mladost se dobro ujema z zahtevami
zelo razgibanega organiziranja in izvajanja

storitev na podroËju zbirnega prometa. Smo po-
vezano moπtvo, saj se vsak posameznik zaveda, da
je ≈veriga moËna samo toliko, kot je moËan njen
najπibkejπi Ëlen√ in da moramo na zbirniku, kot
vmesnem Ëlenu med poπiljateljem in prejemnikom
oz. posrednikom, poznati in znati zadovoljiti potre-
be naπih partnerjev in strank. 

Kdo smo in kakπni smo
Od zaËetka letoπnjega leta sem na Ëelu jeseniπke
≈zbirniπke Ëetice√. Oddelek “zbirnika-operative”
odloËno vodi Petra Bizjak, sodelujejo pa πe Ana
Rep, Robert KlanËnik, Duπan Bizjak, Saπo Klincov
(v rokah ima vajeti Expressa), Sanja Makar, Marti-
na Koπir in Matej Kejæar. Da je storitev pravoËasno
in pravilno obraËunana, skrbijo v referatu “obraËu-
na”, ki ga vodi Lidija ZupanËiË. »lanice tega moπt-
va pa so πe Manuela ©inko, Duπica Branc, Petra
Horvat in Ivanka Hribar. 

IzkljuËno ≈moπka domena√ pa je referat “EX YU”, ki
ga sestavljajo Klemen Markeæ (zadolæen za zbirne
linije Hrvaπka in Makedonija), Robert Kristan (zbir-
ne linije za BIH, Rijeko, Split) in Nikola RadiË (or-
ganizira zbirne linije za Srbijo in Republiko Srpsko). 
Poleg tega smo vsi πe precej mladi (Ëe ne po letih,
pa po duπi), komunikativni, prilagodljivi in izna-
jdljivi. Torej takπni, kakrπni moramo biti, da zbirnik
teËe, kot je treba. Nujno je tudi znanje tujih
jezikov (nemπËina, angleπËina), poznavanje dela z
raËunalnikom (Word, Excel, Lotus Notes…), smisel
za organizacijo in obËutek za potrebe strank. Nika-
kor pa posameznik ne more delovati v timu brez

obËutka za sodelavce in sodelo-
vanja pri izvajanju razliËnih de-
lovnih nalog.
V jeseniπkem timu æelimo tudi v
prihodnje ostati uspeπni in πe na-
prej naπim strankam nuditi celo-
vito kakovostno storitev. Prav ta-
ko æelimo uspeπno ohraniti ob-
stojeËe zbirne linije in odkrivati
nove.

Alenka Svetlin

Petra Bizjak, vodja operative
zbirnega prometa

Petra je v Intereuropi æe deseto
leto, v oddelku uvoza pa je zaËe-
la kot pripravnica. “V æelji, da bi
se ËimveË zaposlenih seznanilo z
logistiËnimi storitvami in orga-
nizacijo transporta, sem leta
1997 zaËela z delom v oddelku
zbirnega prometa. ZaËasno delo
me je pritegnilo in tako πe danes
vztrajam pri tem dinamiËnem de-
lu, polnem izzivov, zdaj kot vodja
operative zbirnega prometa.√

Alenka Svetlin, univ. dipl.
ekon., vodja oddelka “zbirni
promet”
V Intereuropi je zaposlena od
januarja 1998, ko je πe kot absol-
ventka spoznavala πpedicijo v re-
feratu “obraËun zbirnika”. Po op-
ravljeni diplomi in pripravniπtvu
je postala vodja tega referata, z
letoπnjim letom pa je postala vo-
dja oddelka “zbirni promet”.
“Trudim se usklajevati delo v od-
delku, pomagati sodelavcem pri
pridobivanju in ohranjanju strank,
iskanju novih moænosti za  rast
prometa v oddelku. NajveË pou-

darka dajem komunikaciji med
zaposlenimi, tako v oddelku kot
tudi v filiali in izven nje, ter
medsebojnemu sodelovanju.”

Lidija ZupanËiË, vodja refera-
ta “obraËuna zbirnika”

BodoËa diplomirana upravna or-
ganizatorka je v Intereuropi od
leta 1989, ko je zaËela v oddelku
uvoza. ©tiri leta se bojuje v prvih
bojnih Ërtah zbirnika kot organi-
zatorka transporta, letos pa je
postala vodja referata “obraËuna
zbirnika”. Lidija tako opisuje
svoje zadolæitve: ≈Delo na
zbirniku je polno preseneËenj. Je
razgibano in pestro. VπeË mi je
timsko delo, ker ≈veË glav veË
ve√ in se problemi hitreje in laæje
reπujejo. Pa πe zadovoljni smo
lahko vsi.√ 

Oddelek zbirnega prometa v Filiali Jese-
nice sestavlja 18 zaposlenih, ki smo orga-
nizirani v referate “zbirnik-operativa”,
“obraËun zbirnika” in dislociran referat
“EX YU” v oddelku logistike.

Nikola RadiË, Klemen Markeæ in Robert Kristan v referatu “EX YU”.
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Prihaja doba mednarodnega 
ekspresnega prometa

TræiπËe KEP storitev v Evropi danes obvladu-
jejo logistiËni koncerni, nastali v zadnjih

πestih letih s prevzemi raznih specializiranih pod-
jetij. Te so izvedle veËje nacionalne poπtne druæbe,
ki razpolagajo z lastno mreæo filial, s pripadajoËo
logistiËno infrastrukuro in potrebnim znanjem
(“know-howom”) na celotnem obmoËju zahodne in
(deloma) tudi vzhodne Evrope. Med najveËje
ponudnike tovrstnih storitev se uvrπËajo Deutsche
Post, DPD (v lasti francoske poπte “La Poste”), UPS,
General Parcel (v lasti britanske poπte “Consig-
nia”), TNT (v lasti nizozemske poπte) in drugi.

“KEP strasti” se umirjajo
Najnovejπa træna raziskava, ki jo je opravil britans-
ki inπtitut MSI (Marketing Research for Industry
Ltd.) je pokazala, da se bodo visoke rasti KEP
storitev (v letih 1995 - 2000 je povpreËna letna
rast znaπala pribliæno 15 odstotkov in veË letno),
znaËilne za pretekla leta, v naslednjih letih umirile
in spustile pod raven 10 odstotkov. Tako, na
primer, v NemËiji do leta 2006 priËakujejo
povpreËno  letno rast fiziËnega obsega “paketnih”
storitev v vrednosti 8 odstotkov (2,36 miljarde
poπiljk), vrednost prodaje pa v povpreËnem poras-
tu 10 odstotkov letno (23,77 milijard DEM). Glede
na orisano oligopolno* strukturo ponudnikov KEP
storitev, je torej v naslednjih letih priËakovati rast
cen teh storitev.
*Oligopol je træno stanje pri majhnem πtevilu ponudnikov kake
storitve, ko ponudba enega od njih vpliva na ceno storitve
drugega

Evropski “ekspres”
Naslednja pomembna ugotovitev raziskave je bila,
da se v celotni strukturi KEP storitev poveËuje deleæ
prepeljanih “ekspresnih” kosovnih poπiljk v primer-
javi s “paketnimi” in “kurirskimi” poπiljkami. Fi-
ziËni obseg ekspresnih poπiljk naj bi v Evropi do
leta 2006 naraπËal s pribliæno 11-odstotno letno
stopnjo, vrednost prodaje pa  za 13 odstotkov let-
no. PriËakovanja ponudnikov ekspresnih storitev so
velika zlasti  pri nadaljnjem razvoju mednarodnega
ekspresnega prometa. Ta ugotovitev je izjemno
pomembna, ker dokazuje, da se potreba po pre-
vaæanju kosovnih poπiljk v zajamËenem roku (npr.
24ur, 16ur) znotraj doloËene dræave πiri na raven
celotne Evropske unije. Træne priloænosti  bodo z
gotovostjo najbolje izkoristili ponudniki KEP
storitev z lastno vse - evropsko (in svetovno) mreæo
(uvodoma æe naπteti). Manjπim lokalnim (regijskim)

ponudnikom KEP storitev v posameznih dræavah bo za lasten obstoj
preostala le moænost povezovanja s sorodnimi in “kompatibilnimi”
podjetji v Evropi ali pa prodaja lastnega podjetja enemu izmed pan -
evropskih ponudnikov. Zadnji tak primer je prevzem italijanskega
ponudnika KEP storitev “EXECUTIVE- Coriere nazionale” s strani kon-
cerna Consignia (General Parcel) v januarju 2002.

ZnaËilnosti træiπËa KEP storitev v Sloveniji
V Sloveniji so z lastnimi podjetji (ali preko agentov - partnerjev)
prisotni vsi uvodoma naπteti ponudniki KEP storitev, z izjemo kon-
cerna Deutsche Post. PrevladujoË  træni poloæaj ima slovenska Poπta
(DPD), saj njen træni deleæ znaπa preko 30 odstotkov.  Sledijo ji
General Parcel, Door-to-Door, SÆ Express, IE Express, Quickpak in
drugi.
Træni deleæ Intereurope (IE Express in 24 ur) znaπa pribliæno  8
odstotkov.
V Sloveniji je razmerje med  træiπËema poπiljk B2C (Business to
Customer) in B2B (Business to Business) enakovredno (50:50). Kar
70 odstotkov slovenskih podjetij deluje na obeh segmentih. V zahod-
ni Evropi pa je povsem drugaËe, saj zavzemajo poπiljke B2B kar 90
odstotkov vseh  poπiljk.
Na slovenskem træiπËu so cene, zlasti zaradi politike cen slovenske
poπte, na izjemno nizki ravni (izgubo v letu 2001 beleæijo tudi veli-
ki ponudniki General Parcel, Quickpak, SQQ Express, IE Express…
itd.). 
V zahodni Evropi znaπa povpreËna prevoznina za  povpreËno teæek
paket (8kg) v notranjem prometu pribliæno 8 DEM, v Sloveniji pa se
ta cena v segmentu B2B spusti pod 4 DEM. 
Edini spodbuden podatek je dejstvo, da se na slovenskem træiπËu KEP
storitev fiziËni obseg prepeljanih paketov poveËuje, in sicer z letno
stopnjo rasti pribl. 15 odstotkov.

Zvezdan MarkeæiË

Potrebe po prevaæanju poπiljk v zajamËenem roku se πirijo iz nacionalnih meja za meje Evropske unije.
Træne priloænosti bodo najbolje izkoristili ponudniki KEP (Kurir, Express & Parcel) storitev z lastno
vseevropsko in svetovno mreæo.



Gorenjevi træniki najprej pripravijo nalog za odpre-
mo, ki preko informacijskega sistema pride v cen-
tralno skladiπËe. 
Oblikuje se nalog za nakladanje s toËnimi podatki
o tem, kaj je potrebno naloæiti na posamezno vozi-
lo in kakπno bo vozilo. 
S pomoËjo naloga za nakladanje se izdela na-
kladalna lista, iz nje pa odpremnica, ki je osnova
za izpis fakture. 
Nato se pripravi ECL in tovorni list. 
V Gorenjevem centralnem skladiπËu sistem priprave
odprem deluje tako, da planer sestavi poπiljko in
doloËi πtevilko rampe, kjer se bo ta odprema naloæi-
la na tovorno vozilo. Nato skupaj z dvema trans-
portnima delavcema in viliËaristom opravi fiziËen
natovor. Preden se aparati zloæijo oz. pozicionirajo
na tovoriπËe, optiËni Ëitalci ≈poskenirajo√ πifro, ki
govori o tipu aparata. Hkrati izvedejo πe zadnjo
vizualno kontrolo kakovosti embalaæe in vozilo
opremijo s carinsko zalivko. Takrat voznik podpiπe
tovorni list. Voznik je dolæan med nakladanjem
kontrolirati kakovost embalaæe, v primeru poπkodb
pa mora nemudoma izloËiti takπen aparat in to
vpisati v tovorni list. V izogib sporom s skla-
diπËnikom, lahko voznik na izhodu iz tovarne πe
enkrat opozori, da se v vozilu nahaja poπkodovano
blago. V tem primeru se vozilo poπlje nazaj v skla-
diπËe, izbere se druga ekipa, ki blago razloæi in pre-
gleda aparate. »e ekipa ugotovi, da je bila pripom-
ba upraviËena, za napako odgovarja planer, ki je
skrbel za nakladanje, sicer bo Gorenje bremenilo s
stroπki razkladanja prevozniπko podjetje. Vsaka
rampa je opremeljena z dovodom stisnjenega zraka,
potrebnega za napihovanje varovalnih vreË, ki

Prvi skupni koraki so se zaËeli z izvajanjem transportne in
πpediterske storitve. S prevzemom podjetja STC d.d. iz Celja in

pripojitvi k Filiali Celje smo v Intereuropi pridobili najveËje skla-
diπËne zmogljivosti v naπem sistemu (pribliæno 30.000 kvadratnih
metrov). Na tej lokaciji pa je na povrπini pribl. 10.000 kvadratnih
metrov  skladiπËenih tudi do 70.000 aparatov bele tehnike na dan,
dnevno pa se pretovori tudi do 50 transportnih sredstev (vagonov ali
tovornih vozil). 

Do cilja po korakih
Projekt skladiπËenja in distribucije bele tehnike Gorenja iz Velenja v
skladiπËa Intereurope (Seæana) smo uresniËevali postopoma. Dosedaj
so blago iz centralnega skladiπËa v Gorenju pripeljali z æelezniπkimi
vagoni v celjsko skladiπËe. Od tam se je vrπila odprema in distribuci-
ja blaga na italijansko træiπËe. Intereuropa je ponudila Gorenju
moænost, da se odpreme za Italijo pripravljajo v Seæani, ki je geograf-
sko pozicionirana bliæje temu trgu. Gorenje je naπ predlog sprejelo,
zato se je priËelo z aktivnostmi na projektu skladiπËenja in distribu-
cije bele tehnike. V prvi fazi smo doloËili koliËine blaga, ki se bodo
skladiπËile v Seæani. Na temelju predvidenih koliËin smo izdelali
kalkulacije stroπkov in pripravili prodajno ceno za skladiπËenje,
manipulacije in prevoze aparatov. V drugi fazi smo posneli stanje
delovanja skladiπË v Velenju in Celju, na osnovi teh spoznanj smo
preπli v tretjo fazo izbire in doloËitve tehnologije in organizacije
dela v Seæani. V Ëasu pisanja tega prispevka smo v Ëetrti fazi, ko
bomo izvedli najprej operacionalizacijo selitve zalog bele tehnike iz
Celja v Seæano ter kasneje dostavo po æeleznici neposredno iz Velenja
v Seæano, od koder bomo blago odpremili za italijanski trg. Zadnja ali
peta faza bo izvedena po poskusnem obdobju, ko bomo pregledali
proces dela, odpravili morebitne pomanjkljivosti in izvedli morebitne
korekcije cen v skladu z nastalimi stroπki.

Organizacija in delovanje skladiπËa v Velenju
Centralno skladiπËe bele tehnike v Gorenju je vzorno upravljano.
Deluje po naslednjem naËelu:
Na koncu proizvodne linije se izdelan Gorenjev aparat popolnoma
avtomatiËno zapakira v termo folijo, skupaj z zaπËitnimi vloæki iz
stiroporja. Na embalaæi se izvede optiËna kontrola (raztrgana folija,
udarec itd.) in nanjo prilepi govoreËo πifro v obliki BAR kode. Ta nosi
podatke o letu in tednu proizvodnje ter serijsko πtevilko in podatek
o tipu aparata. 
Tako opremljen aparat potuje v centralno skladiπËe s pomoËjo
tekoËega traku. 
V centralnem skladiπËu aparat sprejme eden izmed dveh robotov, ki
ga po doloËenem algoritmu presortira in pripravi za uskladiπËenje na
ustrezno polje, glede na tip aparata. 
Transportna enota za manipulacijo z viliËarjem je navadno sestavl-
jena iz πtirih oz. osmih aparatov. Ko so le-ti pripravljeni, raËunalnik
sam poiπËe viliËarja, ki je trenutno na razpolago v skladiπËu, in ga
preko radio - frekvenËnih zvez pokliËe na mesto prevzema ter mu
hkrati doloËi mesto odlaganja. Tako je skladiπËe sposobno sproti
odlagati aparate, ki v povpreËju vsakih 6 sekund prihajajo s
proizvodnega traku. Aparati se skladiπËijo v t.i. “blok sistem” po
enakih artiklih.

Sistematizirana odprema blaga
Tudi odprema blaga iz centralnega skladiπËa v Gorenju do posameznih
kupcev poteka po toËno doloËenem postopku:
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Primer “Se<ana” Sodelovanje z najveËjim slovenskim pro-
izvajalcem bele tehnike, Gorenjem iz Ve-
lenja, je zanimiv primer sodelovanja in
upravljanja enega izmed sestavnih delov
dobavne verige. Koncern Intereuropa je
dolgoletni partner Gorenja, saj sodelujeta
æe veË kot trideset let. 
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prepreËuje poπkodbe v nakladalnem prostoru. Nato
se opravi prevoz blaga, ki trenutno najprej potuje v
celjsko skladiπËe, kasneje pa v seæansko. Za prihod-
nost naËrtujemo direkten prevoz blaga v Seæano.  
Opisana tehnologija je samo delËek mozaika, ki
tvori t.i. upravljanje dobavne verige. Za razu-
mevanje takπnega procesa je potrebno poznati pro-
izvodne postopke, vrsto embalaæe za konËne pro-
dukte, naËine transportiranja v tovarni, upravljanje
s skladiπËi, obvladovanje zalog in nudenje pravilnih
informacij prodajalcem, komisioniranje in optimi-
ranje odprem za konËnega kupca, izvajanje raz-
liËnih vrst transporta (cestni, æelezniπki, pomorski,
zraËni), uËinkovito upravljanje in povezovanje
razliËnih informacijskih sistemov itd. Lahko celo
trdimo, da je to neskonËna vijaËnica. Intereuropa

Logisti>ni
slovar
Kriæno prekladanje (ang. Cross
- Docking) 
Kriæno prekladanje se lahko iz-
vaja v distribucijskih centrih ali
v blagovnih zbirnih centrih, kjer
se blago pomika iz sprejemne
rampe na odpremno rampo, ne
da bi se ob tem skladiπËilo oz.
postavljalo na zalogo. Prednosti
kriænega prekladanja so manjπe
zaloge v tovrstnih centrih, kraj-
πi Ëasi tranzitiranja blaga ter
niæji transportni stroπki. 

Dobavna veriga (ang. Supply
Chain)
Dobavna veriga je zaporedje
procesov, ki podpira poslovne
aktivnosti med kupcem in pro-
dajalcem; od nabave surovin in
materiala za proizvodnjo, do do-
stave konËnega proizvoda do
konËnega porabnika oz. kupca.
Enotna dobavna veriga temelji
na usklajenosti blagovnih in
informacijskih tokov med part-
nerjema.

Upravljanje dobavne verige
(ang. Supply Chain Manage-
ment)
Upravljanje dobavne verige je
strategija, kjer poslovni partner-
ji na temelju medsebojnega zau-
panja, tesno sodelujejo med
seboj. Tako skozi najniæje moæne
stroπke celotne dobave poveËajo
dodano vrednost za konËnega
potroπnika, izboljπajo kakovost
in izgled proizvoda ter poveËajo
uËinkovitost vodenja zalog.
Usklajevanje vsebuje izdelavo,
prevzem in izvedbo naroËila oz.
distribucije izdelkov, storitve ali
informacije. UËinkovito uprav-
ljanje dobavne verige omogoËa
utemeljene odloËitve preko ce-
lotne dobavne verige; od nabave
surovin, preko proizvodnje ter
distribucije konËnih izdelkov do
potroπnikov. V vsakem odnosu je
potrebno zagotoviti kakovostne
informacije, da upravljalci lahko
potroπnike zadovoljijo z naj-
niæjimi moænimi stroπki. 

pa se lahko s svojim znanjem in
sredstvi uspeπno vkljuËuje v dolo-
Ëene segmente omenjene dobav-
ne verige, kot je razvidno tudi iz
primera “Seæana”. Takπen projekt
lahko izpeljemo samo v okviru
moËne in homogene ekipe stro-
kovnjakov iz razliËnih podroËij in
filial. Zato bi se rad ob tej priliki
zahvalil vsem, ki so kakorkoli
sodelovali in πe sodelujejo z nami
pri tem delu, πe posebej kolegom
iz Filiale Seæana, Filiale Transport
in Filiale Celje.

Uroπ Koæelj

09 Pismo iz Belgije

Mesto ladij in 
diamantov
Podiplomski πtudij v tujini? Zveni skoraj nemogoËe,
ampak prav ta misel me je navduπevala, odkar sem
se zaposlil v Intereuropi. Po konËanem podiplom-
skem πtudiju ekonomije in prvih korakih v sluæbi je
bila moja æelja po dodatnem znanju  tako velika, da
sem zaËel iskati primerno priloænost v tujini. In
naπel sem jo v belgijskem Antwerpnu, na podiplom-
skem πtudiju prevoznega in pomorskega menedæ-
menta (o.p. Master in Transport and Maritime Ma-
nagement). Tako sem se kmalu znaπel v kraju, ki
slovi po diamantih in poslovni naravnanosti. Mesto
z enim izmed najveËjih pristaniπË v Evropi stremi k
ustvarjanju dodatne vrednosti v vseh svojih dejav-
nostih. Postal sem belgijski πtudent in preselil
svoje stvari v hiπo v samem centru mesta, kjer
delim usodo s 16 soπolci. Inπtitut, ki nas je sprejel
medse, deluje kot samostojna izobraæevalna in
raziskovalna enota pod okriljem dveh najveËjih uni-
verz v Antwerpnu (UFSIA in RUCA). PodroËje delo-
vanja je prevozna problematika, s posebnim pou-
darkom na pomorstvu in logistiki.  V razredu nas je
35 iz 23 razliËnih dræav. Avstralija je edina celina,
ki ni ≈prispevala√ kandidata v razred, ki slovi kot
najbolj multikulturen od samega zaËetka delovanja
inπtituta. ©tudij poteka v obliki interaktivnih pre-
davanj in zahteva aktivno sodelovanje. Predavatelji
so znana akademska imena in gospodarstveniki iz
sveta prevozniπtva, tako da teoretiËni in praktiËni
vloæki πtudiju pripisujejo veljavo in uporabnost. Za
kaj vse so slovenski πtudentje prikrajπani! Kako-
vostna razlika je tako velika, da πtudij sploh ni
primerljiv. ©tudent predvsem ni le πtevilka, kot se
pogosto dogodi v Sloveniji. Pripetilo se mi je  celo,
da se mi je profesor osebno opraviËil, ker je neko
zadevo paË enostavno nerodno predstavil. Moje
domaËe izkuπnje ta dogodek postavljajo v rubriko
≈znanstvena fantastika√. In verjemite mi, da to ni

vse. Takπne malenkosti, skupaj s
kakovostjo strokovne literature in
znanja, naredijo πtudij enostavno
neprimerljiv. Da ne omenjam
Ëloveπkih izkuπenj, ki jih pridobiπ
z æivljenjem v tako odprti druæbi.
V “svetovnem mestu”  prinaπa ta
odprtost tudi negativne posle-
dice, vendar je tudi to izkuπnja,
ki predstavlja osebnostno rast.
Takπna pestrost seveda narekuje
tudi razliËne prehranjevalne na-
vade, kar je prava reπitev za ne-
mogoËo belgijsko kuhinjo. Prav
gotovo se ne bom nikoli navadil
na goveji zrezek s sladko omako.
Nejeverneæi lahko to kulinariËno
umetnijo poskusijo pripraviti sa-
mi, vendar bo πe tako slab zrezek
boljπi od belgijskega. Olja v solati
sploh ne poznajo, kaj πele olivne-
ga. Belgijska kuhinja ne gre v
slast πe tako laËnemu tujcu, pa
Ëeprav je svetovno znani ≈French
Fries√ (ocvrti krompirËek) belgi-
jskega izvora. Belgijci ne morejo
preboleti, da je njihov svetovno
znani prehranjevalni uspeh poi-
menovan po sosedih Francozih.
Eno izmed mnogih jabolk spora,
nenehno medsebojno zbadanje
med Belgijci in Francozi, naredi
æivljenje na tem koncu Evrope πe
bolj zanimivo.    

Gregor Veselko
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K Intereuropi v letu 2001
znova pristopili dru`bi v ZRJ

Kljub temu, da sta se druæbi znova prikljuËili
h koncernu, Intereuropa ni popolnoma pre-

kinila stikov z dosedanjimi partnerji, saj si æeli v ZRJ
zadræati Ëim veË blagovnih tokov. Beograjska druæ-
ba Interjug-As je srednje velik ponudnik πpediter-
skih storitev na jugoslovanskem trgu in sodi po
uspeπnosti med prvo deseterico podjetij v svoji pa-
nogi. Ukvarja se s carinskim posredovanjem, zbir-
nim prometom in skladiπËenjem. 800 kvadratnih
metrov poslovnega prostora ima v lasti, 250 pa v
najemu. Razpolaga tudi z 2000 kvadratnimi metri
lastnih skladiπËnih povrπin - eno skladiπËe je v Beo-
gradu, drugo pa na letaliπËu v Niπu, najetih pa ima
πe 700 kvadratnih metrov povrπin na beograjskem
sejmu. Urejeno ima vso potrebno infrastrukturo in
svoj vozni park. Podjetje πteje 77 zaposlenih. Di-
rektor Dragoslav JeriniÊ, magister pravnih znanos-
ti, je na Ëelu druæbe æe od leta 1983. ZRJ je dræava
v tranziciji, zato trenutne razmere v njej niso spod-
budne. Mag. JeriniÊ pojasnjuje: ”PoveËanje prome-
ta v zunanji trgovini v letu 2001 ni doseglo rasti iz
preteklih let. Po prvih ocenah je bilo lansko poslo-
vanje naπe druæbe zadovoljivo, saj v veliki meri pre-
sega kazalce zadnjih let.√

Igor Joπt, direktor za razvoj po-
slovne mreæe v tujini, pojasnjuje,
da je Intereuropin najpomemb-
nejπi cilj v ZRJ izgradnja veËjega
logistiËnega centra na obmoËju
Beograda, ki bi zadovoljeval po-
trebe enote in koncerna v prihod-
njih letih. Trenutno je v teku pri-
prava dokumentacije. 
Interjug-As je æe sprejel Razvojni
naËrt koncerna do leta 2005. ≈In-
terjugova ponovna vkljuËitev v
Intereuropo je bila, po naπem
mnenju, dobra poteza, od katere
bosta imeli korist obe strani. Æe-
limo si sodelovanja s krovno
druæbo, tako na poslovnem kot
na kapitalskem podroËju. Skladno
z njenimi naËrti, se nameravamo
v prihodnjih treh letih prebiti
med prvih pet najuspeπnejπih
πpediterskih podjetij v dræavi, do
leta 2005 pa postati vodilna
druæba v svoji panogi,√ poudarja
mag. JeriniÊ. Med letoπnjimi In-
terjugovimi naËrti so πe pove-
Ëanje πtevila zaposlenih, poso-
dobitev raËunalniπke opreme in
prilagoditev informacijskega sis-
tema sistemu koncerna.

Samostojen logistiËni cen-
ter v Vojvodini
Novosadsko podjetje Interpan se
ukvarja s carinskim posredovan-

jem in zaposluje 41 ljudi. “V In-
tereuropi menimo, da je druæba
pomembna za podroËje Vojvodi-
ne, kjer bomo v prihodnje potre-
bovali svoj logistiËni center.
UresniËitev tega naËrta bo naπa
glavna prihodnja naloga,” zaklju-
Ëuje Joπt. 
Intereuropa namerava postati na
træiπËu ZRJ veËji in pomemben
ponudnik logistiËnih in πpediter-
skih storitev. Konkurenca na tem
obmoËju bo moËna. V dræavi je πe
vedno aktivna veËina veËjih πpe-
diterskih hiπ, ki jih æe poznamo,
pojavljajo se novi domaËi πpedi-
terji in carinski posredniki, oben-
em je mogoËe priËakovati, da bo-
do na jugoslovanskem træiπËu ak-
tivni tudi vsi pomembnejπi med-
narodni πpediterji. V Intereuropi
smo se zato odloËili usmeriti v iz-
gradnjo logistiËnih centrov in na-
stopiti na træiπËu s svojimi pod-
jetji.

Obe nekdanji Intereuropini druæbi v
Zvezni republiki Jugoslaviji, Interjug-As
d.d., Beograd in Interpan d.p., Novi sad sta
v preteklem letu znova pristopili h koncer-
nu. Interjug-As se je æe preoblikoval v
delniπko druæbo, medtem ko je Interpan πe
vedno druæbeno podjetje in bo v njem pro-
ces privatizacije πe potrebno izpeljati. 

10 Predstavljamo

Prekomorski zbirnik za Daljni vzhod 
V Filiali Koper æe vrsto let uspeπno delu-
jemo tudi na trgu storitev prekomorskih
zbirnikov, ki sodijo med produkte konte-
jnerskih odprem, saj se zbirne poπiljke
med terminali oz. pristaniπËi prevaæajo v
kontejnerjih.

Oznaka, ki nakazuje in razlikuje prekomorsko zbirno
poπiljko od ostalih, je kratica ≈LCL√, kar pomeni
≈less than a container load√ ali v neposrednem pre-
vodu ≈manj kot polno naloæeni kontejner√. S pre-
komorskim zbirnikom reπujemo problematiko odpre-
me manjπih prekomorskih poπiljk in velikih letalskih
poπiljk v razmerju med zahtevanim Ëasom dostave in
ceno prevoza. Kot Ëlen v verigi mednarodnega
NVOCC (non vessel operating common carrier ali pre-
voznik brez ladje) organizatorja zbirnih odprem, za-

dolæenega za Slovenijo, organiziramo redne tedenske odpreme iz Kopra
za vse veËje prekomorske trge (Severna, Srednja in Juæna Amerika, Sre-
dozemlje, Bliænji vzhod, Srednji vzhod, Afrika), redne izvozne odpreme
neposredno iz Kopra za Singapur, preko katerega oskrbujemo Indijo,
Daljni vzhod, Avstralijo in Novo Zelandijo, in redne uvozne odpreme iz
vseh veËjih svetovnih prekomorskih pristaniπË. Mreæa partnerjev po
svetu in povezava z ostalimi produkti koncerna (zbirniki, Intereuropa
Express) omogoËa organizacijo prevoza uvoznih in izvoznih zbirnih
prekomorskih odprem od vrat do vrat tudi na Hrvaπkem, v Bosni in
Hercegovini, ZR Jugoslaviji, Makedoniji in Albaniji. Na podroËju komer-
cialnega in operativnega dela so izdelani prodajni izvozni in uvozni
ceniki ter sploπni pogoji za kupce. Prekomorski zbirnik je za enote kon-
cerna  lahko odliËno dodatno ≈orodje√ oziroma ≈vstopnica√ do poten-
cialnih kupcev na svojem obmoËju. S prodajo takπnih storitev sprva pri-
dobimo manjπo poπiljko, ki lahko kasneje  preraste v veËje redne posle.
Sinergijski uËinki seæejo na podroËje carinskega posredovanja, konti-
nentalnih zbirnikov, skladiπËenja in ostalih πpediterskih storitev. 

Tomaæ Mlekuæ
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Nov Pravilnik o pla>ah in drugih 
prejemkih
S 1. majem 2002 bo v slovenskem delu koncerna Intereuropa zaËel veljati novi Pravilnik o plaËah in
drugih prejemkih, ki podrobno opredeljuje plaËni sistem v koncernu. Pravilnik je obravnaval svet
delavcev, o njem pa so obveπËeni tudi reprezentativni sindikati. 

V osemËlanskem timu za
pripravo pravilnika sta ak-

tivno  sodelovala 2 Ëlana sindika-
ta in predsednica sveta  delavcev
Anuπka Gorjanc. V zaËetku je bilo
sicer zamiπljeno, da bo pravilnik
sprejet kot del podjetniπke kolek-
tivne pogodbe, kjer bi v tem Ëasu
nastopila pogajanja s sindika-
tom. Vendar bomo fazo pogajanj
prenesli na letoπnjo jesen. Pred
tem bo potrebno poleg tarifnega
dela (plaËe, dodatki, nadomesti-
la…), urediti tudi normativni del
pogodbe (sprejem v delovno raz-
merje, odmori, dopusti, izobraæe-
vanje, odsotnosti…). Vse naπteto
pa je odvisno od sprejema Zakona
o delovnih razmerjih. 

Vzdræevanja plaËnega 
sistema
Nov plaËni sistem temelji na sis-
temu vodenja s cilji in uravno-
teæenimi kazalniki. To je eden
zahtevnejπih sistemov. Primerno
ga je vpeljati le v primeru, ko ima
podjetje:
- identificirano kulturo obnaπanja
vseh zaposlenih,

- dobro usposobljeno vodstvo za
vodenje in 

- dobro razvit kontroling.
Predvidevamo, da smo v Inter-
europi na teh podroËjih trenutno
na taki stopnji razvoja, da ≈sme-
mo√ sistem vpeljati. Ali bo tudi
zaæivel in se razvijal, je odvisno
od hitrosti razvoja posameznih
podroËij na usklajen in  stabilen,
vsekakor viπji nivo. 

Postavitev ciljev
V dosedanjih planih smo cilje po-
stavljali in spremljali po filialah,
kjer smo cilje prenesli na podre-
jene, vendar po neenotnih prin-
cipih.
Po novem vsak vodilni in vod-
stveni delavec (do vodje oddelka)
dobi v medsebojnem usklajevanju

od nadrejenega merljive cilje. Po
istem postopku se cilji prenaπajo
na vse delavce, vedno s sez-
nanitvijo in skupnem delu s
sodelavci. 
Povsod, kjer je moæno, cilje in
rezultate merimo. Kjer to ni
moæno, ocenjujemo delavËev
odnos do dela oz. organizacij-
sko vedenje.  Oboje nagrajuje-
mo.
Vsi vodje so æe opravili enodnev-
no usposabljanje, ki za to fazo
zadostuje. »aka pa nas πe napor-
no delo ≈usposabljanja v teku√.
Za vsakega vodjo in zaposlenega
loËimo plaËo in uspeπnost.
PlaËa vsakega vodje je doloËena
po sistemizaciji oz. individualni
pogodbi, delavca pa po sistem-
izaciji. 
Uspeπnost vodje je  odvisna od
njegove izpolnitve ciljev na na-
slednjih podroËjih:
- obseg prodaje
- viπina dobiËka (vpliv na stroπke)
- organizacijsko vedenje (delova-
nje na veË, najveË 12 izbranih
vrst obnaπanj)

- zadovoljstvo kupcev (zadovolj-
stvo kupcev merimo; bolj zado-
voljni kupci poveËujejo nagra-
do)

- kakovost (kakovost merimo; boljπa kakovost
poveËuje nagrado)

- zadovoljstvo zaposlenih (merimo zadovoljstvo za-
poslenih; njihovo zadovoljstvo poveËuje nagra-
do).

Uspeπnost zaposlenih je odvisna od izpolnjevanja
priËakovanega naËina obnaπanja. 

Potek ocenjevanja
Nov plaËni sistem je enostaven, vendar zahteven.
Vedno so cilji, ki jih doseæejo podrejeni, tudi cilji
nadrejenih in obratno. Æe postavitev dosegljivih
ciljev zaposlenemu je zahtevna naloga. Toliko bolj
zahtevno pa je predvideti, koliko nagrade mu pri-
pada, Ëe cilje doseæe. Kot sem æe omenil, gre za
oceno vrednosti doseæka na raznih podroËjih.  
Zato so za razvoj, vzdræevanje ter kontrolo sistema
merjenja in ocenjevanja po posameznih podroËjih
zadolæeni strokovnjaki s teh podroËij. 
Ti so:
- za prodajo in dobiËek: izvrπni direktorji in pro-
duktni vodje

- za organizacijsko vedenje: Petra DodiË 
- za zadovoljstvo kupcev: Alfred DraπËiË 
- za kakovost: Zoran Seyfert AntoloviË
- za zadovoljstvo zaposlenih: Petra DodiË in Alfred
DraπËiË 

Predvidevam, da nas bodo v naslednjih πtevilkah
Interglasa sproti obveπËali in seznanjali s potekom
uvajanja novega plaËnega sistema. Spremljali bomo
tudi primernost uporabe posameznih podroËij oce-
njevanja.

Ocenjevanje organizacijskega vedenja
V Ëasu izida te πtevilke Interglasa bo v teku pri-
prava na ocenjevanje organizacijskega vedenja. Za-
to bo Petra DodiË v posebni prilogi prikazala naËin
uporabe in smoter ocenjevanja organizacijskega
vedenja.

Nekaj novosti novega plaËnega sistema
LoËimo plaËo in uspeπnost
- PoraËunov uspeπnosti ne bo veË, saj je bilo pri-
hranke teæko izraËunati. PoslediËno smo jih izpla-
Ëevali neredno, in to le v nekaterih enotah.

- Ukinjamo horizontalno napredovanje, ker se v
praksi ni obneslo.

- Predvidevamo, da bo sËasoma vodenje referatov
obstalo le tam, kjer bo moæno postaviti merljive

Vladimir PetraviË, delavski direktor
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cilje. Sicer bo potrebno referate zdruæiti in jih
preoblikovati v oddelke. Poudarjamo namreË vo-
denje zaposlenih. Pri vodji referata pa gre pre-
teæno za vodenje procesov dela in koordinacijo
del zaposlenih. V teh primerih imamo usposob-
ljenega delavca, zadolæenega za koordinacijo de-
la, za kar mu pripada dodatek k plaËi.

- Posebej je stimulirano delo na projektih.
- Za kadre, ki jih na trgu primanjkuje, uvajamo
≈bonuse√.

- Uvajamo dodatek na plaËo za delavce, ki so uspo-
sobljeni in zadolæeni za varstvo in zdravje pri delu.

- Posebej bomo nagrajevali mentorje in trenerje
internega izobraæevanja.

- Ob koncu leta bomo poleg boæiËnice, ki bo za vse
delavce enaka, lahko dobili tudi plaËo iz naslova
uspeπnosti druæbe.

- Opredeljeni so kriteriji za do-
datno pokojninsko zavarovanje.

- Za voznike ostaja v veljavi do-
sedanji, zelo zapleten in drag
sistem za izraËun uspeπnosti pri
preseganju normativa kilome-
trov in dodatkov za delo s to-
vorom.

Nov plaËni sistem in
poveËanje mase plaË
Sodelavci so mi pogosto postav-
ljali vpraπanje, ali predvidevamo
veËjo maso za plaËe. Poudariti
velja, da zaradi uvedbe novega
plaËnega sistema ne predvideva-
mo zniæati plaËe posameznim de-

lavcem. Dodatno pa bodo nagra-
jeni uspeπnejπi delavci, ki jih lah-
ko po novih kriterijih bolj objek-
tivno nagradimo. Nov plaËni sis-
tem prav to omogoËa. Moænosti
za stimulacijo zaposlenih oz.
veËjo plaËo iz naslova uspeπnosti
posameznika je veliko veË kot v
prejπnjem sistemu. PriËakujem,
da bodo tako vodje kot delavci
laæje ugotovili oz. priznali osebni
prispevek k izboljπanju rezulta-
tov. Osebni prispevek bo nagraje-
van, zato se bo poslediËno
poveËala tudi masa za plaËe.

Vladimir PetraviË

Skladno s 4. alinejo 95. Ëlena Zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju je svet de-

lavcev sprejel sklep o soglasju k predlogu meril za
ocenjevanje delovne uspeπnosti delavcev, zajetih v
predlogu Pravilnika o plaËah in drugih prejemkih z
naslednjimi pripombami:   
- Predlagamo, da se k merilom za ocenjevanje de-
lovne uspeπnosti delavcev priloæi matrika kazal-
nikov za posamezna delovna mesta (priloga πt.
9.2. v gradivu Sistem plaËevanja in nagrajevanja
v druæbi Intereuropa d.d. ). 

- Predlagamo, da se v pravilniku opredeli moænost
in naËin ocenjevanja neposrednih vodij (tistih, ki
ocenjujejo) s strani zaposlenih - delavcev, ki jih
je vodja ocenjeval.

- Predlagamo, da se v Ocenjevalni lestvici za za-
poslene v skladiπËih (priloga 6) v 5. tabeli (odnos
do dela), opredeli pojem nepredvideni izostanek
oziroma se ga nadomesti s primernejπo besedo
(na primer neupraviËen) in da se s te iste tabele
izbriπejo kriteriji, ki se nanaπajo na odsotnost za-
radi bolezni in se jih nadomesti s kriteriji kako-
vosti dela, ki so navedeni v prilogi 6.3., toËka 3.
priloge 6.3. pa se briπe.

- Predlagamo, da se v Pravilniku o plaËah oziroma v
prilogi k pravilniku opredeli naËin in frekvenca
ocenjevanja uspeπnosti delavcev.

- V prilogi 7. in 7.1. je vkljuËen do sedaj veljavni
sistem ugotavljanja uspeπnosti voznikov in obra-
Ëun plaË, ki ne odraæa zahtev zaposlenih, zato je
potrebno πe naprej delati na pripravi pregled-
nejπega naËina ugotavljanja uspeπnosti voznikov.

Poleg naπtetega je svet delavcev podal πe sledeËe
pripombe na predlog Pravilnika o plaËah in drugih
prejemkih:
1. »lani sveta delavcev smo mnenja, da bi bilo
primerneje, da se tako pomembno podroËje, kot so

O predlogu Pravilnika tudi
svet delavcev

plaËe in drugi prejemki, ureja s
Podjetniπko kolektivno pogodbo
2. Dodatek za teæje pogoje dela
Predlagamo, da se pri 10. Ëlenu
definira, katera strokovna sluæba
je pristojna za uvrstitev delavcev
na delovnih mestih, na katerih se
pojavljajo teæji pogoji dela, v eno
izmed opredeljenih skupin.
3. Dodatek za izredne primere
prevozov, 11. Ëlen, naj se dopol-
ni πe z: “prevozi nevarnih snovi
(ADR blago)”, skladno s tem pa
naj se dopolni tudi priloga 7., ker
v njej niso opredeljeni  kriteriji
za prevoze nevarnih snovi.
4. Dodatek za vodenje
12. Ëlen naj se dopolni tako, da
vkljuËuje tudi ocenjevanje vodij,
pri katerih kriterija πtevilo pro-
duktov in doseæen promet ne mo-
reta biti relevantna (vodje odd-
elkov v sektorjih) ter poveËanje
razpona iz “do 20%” na “do
25%”.
5. PlaËe iz naslova posebne us-
peπnosti druæbe in solidarnosti
(boæiËnica)
V Ëlenih 29. in 30. je potrebno
opredeliti, katera plaËa je osnova
za izraËun izplaËil (lastna, pov-
preËna IE -za doloËeno obdob-
je...)
6. Dodatno pokojninsko zavaro-
vanje 
»lani sveta delavcev zagovarjamo
predlog skupine za pripravo pro-

jekta v zvezi z dodatnim pokoj-
ninskim zavarovanjem, da druæba
v celoti (v procentu 5,84 od-
stotka) financira pokojninski na-
Ërt  iz naslednjih razlogov:
- motivacija vseh zaposlenih na
vseh nivojih in v vseh organi-
zacijskih enotah, 

- socialni vidik - pri najniæji bruto
plaËi pomeni 5,84 odstotka
oziroma 4.672,00 SIT, 

- motivacija pri zaposlovanju no-
vih kadrov.

V primeru, da bi bil sprejet pred-
log, naveden v 34. Ëlenu, pa mo-
ra biti zagotovljena aæurna korek-

Svet delavcev  je na svoji
21. redni seji 15. februar-
ja 2002 pod 3. toËko dnev-
nega reda razpravljal o
predlogu Pravilnika o pla-
Ëah in drugih prejemkih.

Anuπka Gorjanc, predsednica sveta
delavcev
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cija pri prehodu delavca iz ene starostne kategorije v drugo.
7. Priloga 7., ObraËun plaË voznikov 
Æe v samem sklepu smo navedli, da obstojeËi sistem ugotavljanja
uspeπnosti voznikov ne odraæa zahtev zaposlenih in je zato potrebno
delati na pripravi preglednejπega naËina.
Predlog predstavnika voznikov in predsednikov sindikata CPS Zorana
AlijeviËa in ©AK-a Joæeta Pfeiferja je, da bi se voznikom plaËe
obraËunavale glede na efektivne ure.
8. Predlagamo, da se vse Ëlene, kjer se navaja KPD, dopolni  z  ali PKP.

9. Vezano na drugo alinejo zgoraj navedenega
sklepa  predlagamo, da se vsebina ankentnega lista
za ocenjevanje ocenjevalcev oz. zadovoljstva zapo-
slenih  predloæi v pregled oz. soglasje svetu delav-
cev. Vse naπtete pripombe bodo objavljene v zapis-
niku 21. redne seje.

Anuπka Gorjanc

13 Sodelujemo

Sindikat cestnega prometa
Slovenije Intereuropa
Koper

Predsednik sindikata podjetja in panoænega sindikata je Zoran
AlijeviË, ki je obenem Ëlan oæjega predsedstva KSS Pergam.
SCPS deluje na ravni druæbe in posreduje zahteve svojega

Ëlanstva sindikatoma na viπji ravni. 
Predsednik se spominja: ≈Aprila bo minilo 12 let od ustanovitve
naπega sindikata v podjetju.  Na ustanovni skupπËini leta 1990 je bilo
prisotnih dvajset predstavnikov iz takratnih podjetij v naπi dejavnos-
ti, ki so kasneje ustanovili Sindikat delavcev v cestnem transportu
Slovenije. Bil sem pobudnik ustanovitve obeh sindikatov. PrepriËan
sem, da je bilo to revolucionarno dejanje za tisto obdobje. Kot je
znano, je takrat obstajal samo en sindikat in mi smo v podjetju ter
na ravni panoge ubrali svojo pot.√
AlijeviË poudarja, da sta osnovni nalogi sindikata skrb za socialno-
ekonomski poloæaj in delovno-pravno zaπËito Ëlanov: ≈Pogajamo se
za ceno dela in smo podpisniki πtirih panoænih kolektivnih pogodb,

V Sindikat cestnega prometa Slovenije Intereurope Koper
(SCPS IE KP) je vËlanjenih prek 600 zaposlenih. Sindikat
je povezan v panoæni sindikat SCPS, ki je na konfederalni
ravni povezan v KSS Pergam.

med katerimi je tudi panoæna kolektivna pogodba,
ki velja za Intereuropo. Na delovno-pravnem
podroËju nudimo uËinkovito pravno zaπËito prek
pravne sluæbe SCPS ter ob pomoËi zunanjih pravnih
strokovnjakov. Slehernemu Ëlanu, ki je doslej
potreboval zaπËito sindikata, smo pomagali in ga
zastopali tako pri disciplinskih kot pri pritoæbenih
postopkih. Svojim Ëlanom smo v preteklem obdob-
ju nudili tudi finanËno pomoË v obliki solidarnos-
tne pomoËi ter brezobrestnih posojil. Naπi Ëlani
lahko najamejo ugodna posojila pri Delavski hra-
nilnici, katere soustanovitelja sta tudi SCPS in SCPS
IE KP.√ 
Sindikat posveËa posebno pozornost Ëlanom, ki so
dlje Ëasa v bolniπkem staleæu. Obiskuje jih, jim po
potrebi pomaga oz. posreduje njihove teæave
druæbi, kjer socialna delavka in delavski direktor
poskrbita za njihovo razreπitev. Sindikat æe od
svoje ustanovitve vabi Ëlanice na druæabna sreËanja
ob dnevu æena. Vsako leto organizira sindikalni
izlet in priredi sreËanje Ëlanov ob koncu leta. 

Nov pravilnik o plaËnem sistemu in
podjetniπka kolektivna pogodba
V preteklem letu se je v Intereuropi zaËela izdelava
novega pravilnika o plaËnem sistemu. AlijeviË me-
ni, da pravilnik zagotovo ne bo dvignil nivoja plaË,
dokler se ne poveËa plaËna masa. Predsednik sin-
dikata ugotavlja, da v Intereuropi dejansko ni
priπlo do poveËanja plaË: ≈IzhodiπËna plaËa je po-
rasla, znesek dejansko izplaËane plaËe pa je æe ne-
kaj let nespremenjen, kar pomeni, da je priπlo v
preteklem obdobju do pribliæno 60-odstotnega
realnega padca pri izplaËanih plaËah. Posebej za-
skrbljujoËe je dejstvo, da je v plaËni masi Ëedalje
manjπi deleæ variabilnega dela. Na ta naËin se
povzroËa krivico delavcem, ki za svoje korektno op-
ravljeno delo ne prejemajo zasluæenega plaËila.√ 
Kar zadeva pripravo podjetniπke kolektivne pogod-
be (PKP), je AlijeviË prepriËan, da doslej ni bilo
resnega namena za njeno sklenitev: ≈Sklicevanje
na sprejem novega Zakona o delovnih razmerjih za-
gotovo ne more biti razlog za nesklenitev PKP.
Namen PKP je zagotoviti nadstandard. Sklenitev
omenjene pogodbe je mogoËa v kapitalsko moËnih
druæbah z dobrim poslovnim rezultatom, kar
dokazuje, da so uspeπne na trgu, in Intereuropa
zagotovo je takπna druæba.√



14 Sodelujemo

Sodelovanje sindikatov ter 
sveta delavcev v druæbi 
V Intereuropi so dejavni trije sindikati, vendar je
po AlijeviËevem prepriËanju medsebojno sodelo-
vanje zelo slabo. Poskusi, da bi sedli za skupno
mizo, so bili doslej neuspeπni, predvsem zaradi
nekorektnosti in favoriziranja posameznih sindi-
kalnih predstavnikov enega izmed sindikatov. Ob
koncu preteklega leta je IO SCPS IE KP na svoji
redni seji sprejel sklep o pobudi, da se sestanejo
vsi predstavniki delavcev v druæbi. Za skupno mizo
naj bi sedli predstavniki vseh treh sindikatov, sveta
delavcev, predstavniki zaposlenih v nadzornem sve-
tu in delavski direktor. ≈Iz nam neznanih razlogov
je predsednik enega od sindikatov odpovedal æe
dogovorjeni sestanek, kljub temu da je dano pobu-
do v celoti podpiral. Pobudo so podprli tudi vsi
ostali povabljeni. Zaradi navedenega je sestanek v
zadnjem trenutku odpovedal πe delavski direktor.

Slednjega je zavedel æe omenjeni sindikat. Takπno ravnanje zagotovo
ni v prid zaposlenim, πe posebej ne v Ëasu, ko ugotavljamo, da se
socialno-ekonomski poloæaj zaposlenih v Intereuropi poslabπuje,√
opozarja AlijeviË. 
V Intereuropi deluje tudi svet delavcev, za katerega predsednik
sindikata SCPS IE KP meni, da je v veËji meri namenjen samemu sebi,
saj deluje v nasprotju z Zakonom o soupravljanju in z akti, ki jih je
Svet sam sprejel. Vzrok za takπno delovanje je po AlijeviËevem mnen-
ju predvsem pomanjkljivo znanje Ëlanov Sveta, ki ne izkoriπËajo
zakonsko danih moænosti. 
Sindikalni zaupniki SCPS IE Koper v posameznih filialah so: v Filiali
Transport Danijel Mlakar, Bojan Lajhar, Joæef Jurenec, Emil Smodiπ in
Boris Jereb; v Filiali Maribor Vinko Rebula; v Filiali Celje Irena
PeËeËnik, Liljana Pivec, Zoran Groznik in Alojz Centrih; v Filiali
Ljubljana Sonja TomiË in Nikolaja KerπiË; v Filiali Novo mesto Ivan
Keber in Robert Rauh; v Filiali Brnik Dalibor Stojanov. Profesionalna
sekretarka sindikata je Mirjela TrbiËan. V nadzornem svetu sindikata
SCPS IE KP pa so Biserka Æibert, Marija Rebernik in Duπan DokuπiË. 
Predsednik SCPS IE KP Zoran AlijeviË ob tej priloænosti pozdravlja vse
zaposlene v druæbi, voznikom pa æeli sreËno voænjo.

Franjo Miljenko Piljek, dipl. ing. prometa
“Zaposlen sem
kot usluæbenec
v Intereuropi
Zagreb d.o.o. Od
4. oktobra 2001
sem zaposlen na
delovnem mestu
vodje komer-
cialno - tarifnih
poslov. To so
posli prodaje in
o r g an i z a c i j e
storitev v æelez-
niπkem, cest-
nem in kombini-
ranem transpor-
tu za potrebe

poslovalnic oziroma neposrednih komitentov. Zado-
voljen sem, da sem lahko Ëlan koncerna Intereuropa
in Ëeprav nisem nov v tem poslu (zadnjih πest let
sem preæivel na delovnem mestu direktorja medna-
rodne πpedicije s 34 zaposlenimi delavci), dimenzije
tega sistema predstavljajo zame doloËeno novost,
πirino in spoπtovanje. S tem mislim predvsem na
logistiko in informacijsko omreæje na ravni koncer-
na, prisotnost in πe moËnejπe vkljuËevanje v organi-
zacijo æelezniπkega transporta v panevropske kori-
dorje “zahod - vzhod”, s Ëimer se odpirajo realne
predpostavke, da bo Intereuropa s ponudbo svojih
storitev πe naprej ostala in postala vodilno logi-
stiËno podjetje na jugovzhodu Evrope. 

Novi 
obrazi

14 Predstavljamo

Z uresniËevanjem svojih ciljev,
hkrati pa tudi ciljev Intereurope
Zagreb, v preteklih πtirih mesecih
nisem preveË zadovoljen, Ëeprav
veseli dejstvo, da se stvari
izboljπujejo ter da smo na dobri
poti, za kar bi se æelel zahvaliti
predvsem svojim sodelavcem in
upravi druæbe, ki nas spremlja pri
naπem programu ter nam daje
svojo podporo.”

Ivica Liber - disponent v odpremi
V Intereuropi RTC d.d., Varaædin

opravljam posle paketne dostave
od 2. novembra 2001. Predhodno
opravljanje enostavnih kombi
dostav mi je koristilo in dobil
sem veliko izkuπenj za opravljan-
je novih delovnih nalog. Paketna
dostava, ki se opravlja na terenu,
mi je omogoËila pridobivanje os-
novnih znanj s podroËja logis-
tike, kakor tudi ustvarjanje, raz-
vijanje in izpopolnjevanje kako-
vostnih poslovnih odnosov s
strankami. Menim, da je paketna
dostava strateπka storitev naπega
podjetja oziroma Intereurope v
celoti. Omreæje terminalov na
Hrvaπkem, kvalitetne  storitve in
popolno angaæiranje vseh zapos-
lenih delavcev na paketni dostavi
so garancija za zadovoljstvo
strank, ki vse bolj uporabljajo na-
πe storitve. Stranke vse bolj raz-
vijajo svoje poslovanje brez raz-
miπljanja o poπiljanju/dostavi
paketov - ta problem so prepus-
tile svojim dostavljalcem. Menim,
da bi se moral sistem paketne
dostave πe naprej razvijati,
izpopolnjevati in kar se da poe-
nostaviti. K temu æelim prispe-
vati tudi jaz s svojim kakovost-
nim delom na terenu.

V tokratni πtevilki predstavljamo dva obraza, ki pomembno vplivata na
uresniËevanje vizije koncerna Intereuropa na Hrvaπkem. Oba dokazujeta,
da je z vestnim delom mogoËe rasti tako na osebnem, kakor na
poslovnem podroËju.  



Filiala Transport je d.o.o.
- doseËi transparentnost poslova-
nja v lastnem (IE) in πirπem
okolju,

- dati veËjo samostojnost, poobla-
stila in odgovornost pri reπeva-
nju specifiËnih vpraπanj, pove-
zanih s tovrstno dejavnostjo,

- hitrejπe in fleksibilnejπe reπeva-
nje vpraπanj ekonomike poslo-
vanja.

Druæba Intereuropa Transport
d.o.o. bo v 100 odstotni lasti kon-
cerna. Odnosi med filialami πpedi-
cije in Intereuropo Transport se s
preoblikovanjem Filiale Transporta
ne spremenijo, zato ostane v velja-
vi Dogovor o urejanju odnosov
med πpedicijo in transportom pri
organizaciji in izvajanju cestnega
transporta, sprejet dne 20. marca
2001. Preoblikovanje filiale v druæ-
bo z omejeno odgovornostjo zno-
traj Intereurope d.d. zato ne bo

vplivalo na dosedanje delo in od-
nose do kupcev ter nastop na trgu.
Intereuropin lastni cestni trans-
port ostaja tudi po preoblikovanju
v hËerinsko podjetje Ëvrsto v kon-
cernu Intereuropa, zato so bojazni
ali drugaËne razlage nepotrebne.
Funkcija Intereurope Transporta je
neloËljiv del razvojnega naËrta in
vizije Intereurope d.d.

Milan KureliË

Standard ISO 9001: 2000 je bil izdan 15. decembra 2000. Slovensko
izdajo SIST ISO 9001: 2000 smo dobili v marcu 2001.
Z novo (tretjo) izdajo standardov druæine ISO 9000 smo uporabniki

Kakovost 15

Novi standard ISO 9001:2000
V Intereuropi bomo v letoπnjem letu sistem vodenja kakovosti uskladili z zahtevami novega standarda
ISO 9001:2000. Certifikati, izdani po zahtevah ISO 9001/2/3:1994 so namreË veljavni do izteka leta
2003.  Certifikacijsko presojo novega standarda naËrtujemo v prvi polovici leta 2003.

prejeli standard, ki je prilagojen praktiËnemu (æivl-
jenjskemu) obravnavanju sistema kakovosti v orga-
nizaciji. Novi standard ISO 9001: 2000 spodbuja
organizacije, da z uËinkovito uporabo in stalnim
izboljπevanjem sistema vodenja kakovosti pove-
Ëujejo zadovoljstvo svojih odjemalcev.
Novi standard temelji na πtirih osnovnih vidikih, ki
so zdruæeni v sistem kakovosti:
- organizacijski vidik, ki vkljuËuje vodenje sistema
kakovosti (odgovornost vodstva, politika kako-
vosti, dokumentacija sistema kakovosti...), odnos
do odjemalcev ter zastavljanje ciljev in planiranje
kakovosti;

- viri (Ëloveπki, finanËni in drugi) so osnova za iz-
vajanje delovnih procesov v organizaciji;

- delovni procesi, ki s svojim delovanjem omogo-
Ëajo poslovanje organizacije;

- merjenje, analiziranje in stalno izboljπevanje
so sredstvo napredka.

Æarko MihaliË

SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI
NENEHNO IZBOLJ©EVANJE

ODJEMALCI ODJEMALCI

Zadovoljstvo

Zahteve Vhod
Izhod

Dodajanje vrednosti Tok informacij

ProizvodRealizacija
proizvoda

Vodenje
virov

Meritve, analize
in izboljπevanje

Odgovornost
vodstva

Slika: Prikaz nenehnega izboljπevanja sistema kakovosti

15 Transport

Filiala Transport, ki ima v
uporabi povpreËno 190
teækih vozil za organizacijo
in izvajanje mednarodnega
in tuzemskega cestnega
tovornega transporta, ni
imela statusa pravne ose-
be. V primerjavi z ostalimi
filialami Intereurope d.d.
zaposluje najveËje πtevilo
delavcev in angaæira najveË
sredstev - kapitala.

Dejavnost cestnega transporta se v zunanjem
okolju ne izkazuje loËeno, temveË skupno,

pod dejavnostjo πpedicijsko-agencijske in pre-
tovorne dejavnosti Intereurope.
Reπevanje posameznih vpraπanj in problemov, spe-
cifiËnih za cestno prevozniπtvo, je potrebno urejati
v okviru matiËne druæbe, skupaj z ostalimi filialami.
Razmiπljanja in pobuda za preoblikovanje Filiale
Transport v druæbo z omejeno odgovornostjo so bila
prisotna æe v letih 1997 in 1998, vendar do uresni-
Ëitve ni priπlo predvsem zaradi podkapitaliziranosti
oziroma zastarelega voznega parka, s povpreËno
starostjo (v letu 1997) 5,5 let. Ob koncu leta 2001
je bila povpreËna starost voznega parka 3,8 let, kar
je v okviru normalne reprodukcije, ki tako izpolnju-
je tehniËne in tehnoloπke zahteve za izvajanje pre-
vozov po dræavah EU in ©vice. Zastavljeni cilji, na
podlagi katerih je sprejeta odloËitev za preobliko-
vanje Filiale Transport v druæbo z omejeno odgo-
vornostjo, so bili naslednji:
- doseËi primerljivost podatkov o delu in poslovan-
ju v okviru cestno prevozne dejavnosti Slovenije
in EU,
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Koledar dogodkov v letu 2001
Januar

Dvajset zaposlenih iz vseh enot druæbe opravi usposabljanje za
varnostnega svetovalca. Naloga varnostnega svetovalca je spremljati,
ali je ravnanje z nevarnim blagom v podjetju skladno s predpisanim.
Obenem svetuje vodstvu podjetja, izvaja ustrezne ukrepe za pre-
preËevanje nesreË ali hujπih krπitev predpisov in posreduje v primeru
nesreËe.

Februar
Predsednik uprave Intereurope Joæe Kranjc prejme nagrado Go-

spodarske zbornice Slovenije za izjemne doseæke trajnejπega pomena
v gospodarstvu. Nagrada je priznanje za pomembne  rezultate pri ure-
sniËevanju poslovnih in razvojnih ciljev. 

Nadaljuje se πola poslovne logistike - logistiËna operativa, na-
menjena πpediterjem, ki v njej pridobivajo zaokroæena znanja s po-
droËij poslovanja πpedicije, prometne logistike, transporta in trans-
portnih sistemov, osnov ekonomike in finanËnega poslovanja v πpe-
diciji, gospodarskega in prometnega prava, transportnih zavarovanj,
osnov zunanjetrgovinskega poslovanja in komunikacije s kupci, sode-
lavci ter kakovosti logistiËnih storitev.

Marec
Konec meseca je vpeljana nova kamionska zbirna linija za

Romunijo med Mariborom in Brasovom. Poπiljke gredo na pot enkrat
tedensko. S pomoËjo romunskega partnerja je organizirana dostava
tudi v ostale romunske kraje. 

Intereuropa prejme priznanje Rating 2000 za najviπjo bonitetno
oceno A1, ki jo lahko prejme ocenjevana druæba za poslovno odliË-
nost in varno poslovanje. Priznanje podeljujeta bonitetni hiπi I,
d.o.o. iz Ljubljane in Sun & Bradstreet iz ZDA. 

Usposablja se ekipa trinajstih sodelavcev, ki organizirajo, spreml-
jajo ali prevaæajo izredne tovore.

April 
Uvedbi nove zbirne linije za Romunijo sledi uvedba kamionske

zbirne linije za TurËijo. Odprema za Istanbul poteka iz Ljubljane
enkrat tedensko. Organizirana je tudi redna, tedenska odprema iz
TurËije v Slovenijo. 

©tirinajst prodajnikov iz vseh enot druæbe se udeleæi tretjega na-
daljevanja izpopolnjevanja pogajalskih veπËin na temo ≈Kako uspeπ-
no prodajati√. 

Maj
Prvega maja stopi v veljavo sklep uprave o ustanovitvi nove filia-

le - Filiala UPS s sedeæem na Brniku. Intereuropa je poslovna part-
nerka mednarodne korporacije United Parcel Service (UPS). 

Med 15. in 19. majem se Intereuropa udeleæi sejma Transport in
logistika 2001 v Münchnu. Skupaj s πe sedmimi slovenskimi podjetji
iz transportne panoge predstavlja slovensko in severnojadransko
transportno pot. V Ëasu sejma poteka multimedijska projekcija. Slo-
gan predstavitve je “Take the Shortcut… Slovenian Transport Route”.
Sedemnajstega maja je v sejemskih prostorih potekal 2. prometni
simpozij Slovenija - Bavarska, ki mu je sledilo tudi poslovno sreËanje. 

V pripravi je Razvojni naËrt koncerna za obdobje do leta 2005 s
poudarkom na uresniËevanju poslovne vizije koncerna Intereuropa, ki
æeli postati vodilni ponudnik logistiËnih storitev v jugovzhodni
Evropi in srednje velik ponudnik v Evropi. 

Za skrbnike sistema kakovosti iz vseh enot je organizirano uspos-
abljanje o Notranji presoji sistema ravnanja z okoljem in Notranji
presoji sistema vodenja kakovosti. V tem mesecu poteka tudi Posve-
tovanje o varnosti v prometu z nevarnim blagom, na katerem sveËano
podelijo potrdila o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca.
Sedemnajst sodelavcev iz vseh enot pa se udeleæi zaËetnega usposab-
ljanja ≈Kako uspeπno prodajati√.

Z beograjskim podjetjem Interjug-As d.d. je ko-
nec meseca podpisana pogodba o povezovanju v
poslovni sistem koncerna Intereuropa. OdloËitvi za
podpis pogodbe botruje æelja po stalnem partnerju
na obmoËju ZRJ, ki bi bil povezan v koncern. Os-
novna Interjugova dejavnost je mednarodna πpedi-
cija. 

Junij 
ZakljuËi se petmeseËna πiritev zmogljivosti skla-

diπËa v Varaædinu. K obstojeËi hali, ki obsega 2000
kvadratnih metrov povrπin, se dogradi 1400 kva-
dratnih metrov novega skladiπËnega prostora in
πest nakladalno-razkladalnih ramp. Dostop do skla-
diπËne hale in zunanjega skladiπËa je mogoË preko
12000 kvadratnih metrov asfaltiranega prostora.
Vrednost investicije znaπa 1.5 milijona nemπkih
mark. 

V Ankaranu poteka 2. junija 17. druæabno-
πportno sreËanje sodelavcev koncerna. Udeleæi se
ga okoli 550 zaposlenih iz skoraj vseh enot. Zmago
slavi enota Jesenice, pravi zmagovalci pa so vsi
udeleæenci, πe posebej plesalci v deæju. 

ZaËne se organizirano usposabljanje sodelavcev
iz vseh enot na podroËju financ, ki ga izvajajo za-
posleni v Sektorju za finance.

Selitev Intereurope Zagreb iz centra mesta na
Jankomir. Na novi lokaciji sta obnovljena in delno
dograjena distribucijsko skladiπËe in terminal.
Novi, posodobljeni prostori, imajo veËje skladiπËne
zmogljivosti. Vrednost celotne investicije je
znaπala 20 milijonov nemπkih mark. 

Julij
DelniËarji se sestanejo na skupπËini, na kateri

sprejmejo letno poroËilo za leto 2000 in se sezna-
nijo z Razvojnim naËrtom koncerna do leta 2005.
Sprejmejo sklep, da ostane Ëisti dobiËek Intereu-
rope d.d. za leto 2000 v viπini 1.7 milijarde tolar-
jev nerazporejen. Bruto dividenda na delnico znaπa
160 tolarjev. 

Na novinarski konferenci uprava seznani javnost
s poslovnimi rezultati koncerna v letu 2000. 

September
Petdeset zaposlenih iz vseh enot se usposablja

za delo s programsko opremo, ki podpira tehnoloπki

V Münchnu so bila v maju na sejmu Transport in logistika z
atraktivnim sejemskim prostorom prisotna tudi  slovenska pod-
jetja iz transportne panoge, ki so predstavila slovenske “trans-
portne bliænjice”.



tovoriπË pripomore k zmanjπanju stroπkov. Vozilo lahko na doloËenem
prejemnem carinskem terminalu tudi izven delovnega Ëasa odloæi ali
prevzame nov zabojnik, kar obenem skrajπa Ëakalno dobo z veË ur na
nekaj minut. 

Nadaljuje se usposabljanje za zaposlene v prodaji z Impact
treningom, vodilno in vodstveno osebje pa za uspeπno vodenje pro-
daje oz. za vodenje kljuËnih kupcev. 

November
S prvim novembrom stopi v veljavo sklep uprave, na podlagi ka-

terega se PodroËje πpedicije, strateπke prodaje in marketinga
preimenuje v PodroËje logistike in strateπkega marketinga, PodroËje
cestnega in æelezniπkega transporta pa v PodroËje cestnega in æe-
lezniπkega prometa. Uprava imenuje v okviru PodroËja logistike in
strateπke prodaje izvrπne direktorje za poslovna podroËja: Kopenski
promet, Pomorski promet in Terminalske storitve, ZraËni promet. 

Intereuropa skupaj z Istrabenzom in Luko Koper, ki imajo v lasti
82 odstotkov delnic Banke Koper, podpiπe pogodbo o prodaji skupno
52-odstotnega deleæa torinski banki Sanpaolo IMI. V lasti
Intereurope je 20 odstotkov delnic Banke Koper. Luka Koper bo svoj
deleæ lastniπtva banke prodala letos, Intereuropa pa bo skupaj z
Istrabenzom v postopku javne ponudbe za odkup prodala razliko do
52 odstotkov. 

Trinajstega novembra zaæivijo spletne strani www.intereuropa.si v
novi podobi. Na poseben e-naslov: urednistvo.interneta@intereu-
ropa.si je mogoËe posredovati mnenja uredniπtvu in predloge ter
novice, ki bi bile primerne za objavo na internetu.

Skupina zaposlenih se udeleæi predstavitve zakonskih osnov za
pripravo Ocene tveganja z izjavo o varnosti, ki jo je potrebno izde-
lati v skladu z zakonodajo.

Predstavniki slovenskega inπtituta za kakovost in meroslovje iz
Ljubljane opravijo zunanjo presojo izpolnjevanja standarda kakovosti
ISO 9002, pridobljenega za izvajanje storitev πpedicije, transporta
blaga in logistike. Pregledajo enote na obmoËju Kopra in enoto na
Jesenicah. Zunanja presoja je uspeπno opravljena, ugotovljeni sta
dve neskladji, podanih je nekaj priporoËil. 

December
Po premoru izide prva πtevilka internega glasila Interglas, ki je

namenjen zaposlenim v koncernu Intereuropa. 
Intereuropa se vkljuËi v Slovenski transportno-logistiËni grozd

(STLG), v katerega se poveæejo razliËna slovenska logistiËna podjet-
ja, da bi izboljπali pogoje za tekmovanje na evropskem logistiËnem
trgu. STLG ponuja svojim Ëlanom nove priloænosti, boljπe moænosti za
vkljuËevanje v logistiËno verigo in doseganje boljπih poslovnih rezul-
tatov.

Posodobitev in πiritev varaædinskega skladiπËa, ki je veljala poldrugi milijon nemπkih
mark, je zakljuËena v juniju 2001 in skupno prinaπa preko 13000 kvadratnih metrov
novih povrπin.
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postopek vodenja prevozne storitve.
Majski podpis pogodbe o povezovanju z beo-

grajskim podjetjem Interjug-As pripomore k uvedbi
redne zbirne linije od Seæane preko Ljubljane do
Beograda. Zbirni promet je doslej potekal v sodelo-
vanju z drugimi partnerji. 

Oktober
V Rogaπki Slatini poteka 4. letna konferenca

koncerna. Udeleæi se je 93 zaposlenih, med njimi
vodstveni delavci povezanih podjetij. Pristopijo k
nadaljnjemu uresniËevanju Razvojnega naËrta kon-
cerna do leta 2005 in izmenjajo svoje predloge. 

ZaËetek procesa planiranja za leto 2002, prvega
leta uresniËevanja razvojnih usmeritev in ciljev,
opredeljenih v Razvojnem naËrtu Intereuropa 2005.

Transportna povezava s Hrvaπko se okrepi z
dnevno zbirno linijo, ki poteka s terminalov na
Jesenicah, v Ljubljani in Seæani. Poπiljke se dostavi
v Zagreb, Intereuropa Zagreb pa organizira dostavo
poπiljk v ostale kraje na ozemlju Republike Hrvaπke.
Organiziran je tudi vsakodnevni prevoz s Hrvaπke v
Slovenijo. Prevozi na tej liniji se izvajajo s pomoËjo
zamenljivih tovoriπË (WAB).

Uprava Intereurope razpravlja o Razvojnem na-
Ërtu Interjug-As za obdobje 2001-2005 in sprejme
strateπke aktivnosti, opredeljene v razvojnem naËr-
tu. Slednji predvideva investicijo v logistiËni cen-
ter na obmoËju Beograda. 

Celjski SkladiπËno-transportni center (STC d.d.)
se prikljuËi koncernu. Intereuropa ima v podjetju
96-odstotni lastniπki deleæ. Novi skupni logistiËni
center je najveËji logistiËni center v tem delu
dræave. 

Po septembrskem prevzemu druæbe RTC Sarajevo
se podjetje na prvi skupπËini preimenuje v
Intereuropa RTC d.d., Sarajevo. Imenovana sta nov
nadzorni odbor in nova uprava druæbe, spremeni se
statut in sprejme sklep o dokapitalizaciji. Inter-
europa ima v podjetju 67-odstotni deleæ. 

V teku so pripravljalna dela na kupljeni lokaciji
v Logatcu, ki obsega 75.000 kvadratnih metrov.
Opravi se marketinπka πtudija o tem, kaj bi bilo na
njej smotrno skladiπËiti. 

Filiala Transport se na podlagi elaborata odloËi
za vpeljavo zamenljivih tovoriπË za prevoz preteæno
zbirnega blaga - kosovnih poπiljk v notranjem pro-
metu in na nekaterih mednarodnih terminalih. V ta
namen usposobi sedem vozil. Uvedba zamenljivih

Sarajevska druæba RTC d.d. Sarajevo po septembrskem prevzemu
postane Intereuropa RTC d.d. Sarajevo.



18 Varstvo pri delu

Ocena tveganja in izjava o varnosti 
Vsi delodajalci so morali do konca preteklega leta uredi-
ti podroËje varnosti in zdravja pri delu skladno z 
doloËbami novega zakona in zakljuËiti prve postopke spre-
jema nove listine - Izjave o varnosti z oceno tveganja.

V Intereuropi jo je decembra  obravnavala uprava druæbe, pod-
pisal pa predsednik uprave. S tem smo se kot delodajalec

zavezali, da bomo v bodoËe vodili takπno politiko organizacije dela,
delovnega procesa ter nabave delovne opreme in tehnologije, ki bo
zagotavljala kar najbolj varno in zdravo delo.
NaËrt dela po novem zakonu smo izdelali oktobra v kadrovsko-social-
ni sluæbi v sodelovanju s strokovnjaki s podroËja zdravstva, z direk-
torji ter s pristojnimi sodelavci.
Po ogledu delovnih mest smo pripravili analizo njihove πkodljivosti
in nevarnosti za nastanek poπkodb ali zdravstvenih okvar. Ocenili
smo moæne verjetnosti za tveganja pri delovnem procesu in pripravi-
li strokovno zdravstveno analizo, ki predstavlja diagnostiËno metodo
vsakega delovnega mesta. Strokovno-zdravstveno analizo sta opravila
prim. dr. Bojan Lovπe, dr. medicine dela, in dr. Jadran Kleibencetl.
Pri analizi smo ugotovili, da so nevarnosti predvidljive in se je tveg-
anju za poπkodbe ali zdravstvene okvare mogoËe izogniti, seveda Ëe
jih pravoËasno predvidimo. Lahko jih ocenimo ter predpiπemo pri-
merne varnostne ukrepe, ki so namenjeni prepreËevanju poπkodb pri
delu in zdravstvenih okvar, tudi invalidnosti.
Ocenjevanje tveganja smo razdelili v pet osnovnih faz:

I. Ogled delovnega mesta in ocenjevanja nevarnosti, ki so jim
delavci izpostavljeni (fizikalne, kemiËne nevarnosti, nevarnost
udara elektriËnega toka, padci z viπine, vreznine, vbodnine,
psihiËne obremenitve - stres).

II. Razvrstitev delovnih mest in delavcev v skupine glede na opravi-
la, obremenitve in tveganja za nastanek poπkodb ali zdravstve-
nih okvar na delovnem mestu. 

III. Ocenitev stopnje tveganja (kvalitativno tveganje za nastanek
poπkodb : zmerno, veliko, majhno, znatno, zanemarljivo).

IV. DoloËitev varnostnih ukrepov (v oceni tveganja smo  doloËili
izvajalce varnostnih ukrepov, njihove naloge in roke za izvedbo
ukrepov).

V. Faza revizije. Oceno tveganja je potrebno periodiËno preverjati
in po potrebi dopolnjevati. Pri preverjanju ugotavljamo, ali so
nevarnosti in tveganja πe takπna kot ob zadnji oceni tveganja.

Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je usklajen z doloËili

Evropske unije, je bil v Dræavnem zboru sprejet 30.
junija 1999.  Zakon prinaπa novo in pomembno na-
logo pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
vseh zaposlenih. To podroËje bomo v Sloveniji
morali πe prilagoditi razmeram v dræavah Ëlanicah
Evropske unije.

Ugotovljene pomanjkljivosti
Pri ocenjevanju smo naleteli na pomanjkljivosti, ki
jih æe odpravljamo. Te so prepihi, nezadostna dnev-
na in umetna osvetlitev, poveËan hrup, napake na
elektriËni napeljavi, neustrezni (premajhni) ali za-
loæeni delovni prostori, nepravilno nameπËeni ali
neustrezni raËunalniπki zasloni, nepravilen naËin
sedenja. 
Na podroËju poæarne varnosti smo ugotovili veË
nepravilnosti. Dostopi do gasilnih naprav, ki niso
povsod nameπËene, doloËila poæarnega reda niso
razobeπena, v nekaterih prostorih ni naËrtov
poæarne varnosti.
S podpisom izjave o varnosti se je proces ocenje-
vanja πele zaËel. V bodoËe ga bo potrebno oprav-
ljati sproti, pri Ëemer bomo potrebovali pomoË
vsakega delavca, ki je tudi sam dolæan skrbeti  za
svoje zdravje  in varno delo.

Viktor Lampe, Rada VejnoviË

18 Druæabno-πportne igre koncerna Intereuropa

18. INTEREUROPIADA
Tudi v letoπnjem juniju pripravljamo druæabno-πportne igre
koncerna Intereuropa.

Doslej so potekale v Ankaranu pri Kopru, letos pa razmiπljamo o spre-
membi lokacije, morda celo o Hrvaπki, vendar so pogovori πe v teku. 
Poleg samega tekmovanja so druæabno-πportne igre  namenjene spoz-
navanju sodelavcev in druæenju. To je πe posebno pomembno, ker
smo organizacijsko razporejeni na raznih lokacijah v veË dræavah.
PriporoËam, da bi se ≈πportniki - tekmovalci√ tudi izmenjali, Ëetudi

na raËun πportnega izida za poslovno enoto. Bo pa
zato spoznavanje sodelavcev boljπe. 
Prav zato bomo nekatere  πportne panoge men-
javali in tako omogoËili udeleæbo vsaj novi tretjini
sodelavcev, ki πe niso sodelovali na druæabno-
πportnih sreËanjih. 
PriËakujem tudi, da se bodo  letoπnjega druæabno-
πportnega sreËanja udeleæili sodelavci, ki to za-
sluæijo kot svojevrstno nagrado.

Vladimir PetraviË



Zadolæeni smo za uprav-
ljanje elektronske in streæ-

niπke infrastrukture koncerna,
vkljuËno s celotno programsko
opremo, za zagotavljanje podpo-
re uporabnikom, za izgradnjo sis-
temov za elektronsko podporo, za
povezovanje (integracijo) razliË-
nih tehnologij in programskih
reπitev, za predpisovanje infor-
macijskih standardov in nadzi-
ranje kakovosti programske opre-
me. Organizirani smo v treh
dejavnostih. Sektor za elektron-
sko podporo vodi Simon Weil-
guny, Bojan Berce vodi Sektor za
uporabniπko podporo, tretji Sek-
tor za prenos tehnologij pa Niko
©korc. Sedeæ druæbe je v Kopru,
druæba pa bo imela svojo enoto
tudi v Ljubljani. Organizacijska
struktura in kadrovska zasedba se
bosta postopoma prilagajali rasti
druæbe in zahtevam trga. Trudimo
se, da bi uporabniki Ëim manj
Ëutili prehodno obdobje, v ka-
terem se trenutno nahajamo.
Poleg lastnega organiziranja in
uvajanja nove delitve dela, ki bo
zagotavljala veËjo transparentno-
st naπega dela in s tem veËjo od-
govornost vsakega posameznika,
smo zaËeli uvajati lasten podjet-
niπki informacijski sistem. 
Projekt prenove informacijskega
sistema koncerna smo zaËeli s
projektom revizije obstojeËe in-
formacijske podpore na strateπki
ravni. Po opravljeni inventuri bo-
mo skupaj z uporabniki doloËili
cilje in kako jih bomo dosegli.
DoloËiti moramo bodoËe skrbnike
in prednostne naloge, predvide-
vamo pa, da bo revizija zaklju-
Ëena do konca meseca marca
2002.

Usmeritve uprave
Uprava koncerna je podala
usmeritve za nadaljnji razvoj
informacijske podpore v koncer-
nu. Informacijska tehnologija

mora slediti spremembam orga-
niziranosti delniπke druæbe, isto-
Ëasno pa je bilo potrebno po-
enotiti in posodobiti informaci-
jsko podporo in informacijske sis-
teme za potrebe logistike in e-
poslovanja na ravni koncerna.
Preobrazba bo potekala postop-
no, saj vsak kakovostni prehod
zahteva doloËen Ëas, njegova
dolæina pa je odvisna od narave
in obsega nakopiËenih proble-
mov, ki jih je potrebno reπiti.
Razloge za zaËetek celovite pren-
ove dosedanjega informacijskega
sistema nam narekuje trg, ki æe
danes povpraπuje po novostih, ki
jih vËeraj πe ni bilo. 

Poslanstvo druæbe
Intereuropa IT d.o.o.
Formalno se je informacijska
prenova priËela z reorganizira-
njem Sektorja za informatiko v
træno naravnano druæbo Inter-
europa IT d.o.o. Svoje poslanstvo
smo opredelili kot zagotavljanje
informacijske podpore, ki bo pod-
prla træno ekspanzijo Intereurope
kot globalnega logistiËnega kon-
cerna. Intereuropa IT d.o.o. mora
pod konkurenËnimi pogoji
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Intereuropa IT d.o.o.
Kakovosten informacijski sistem je v danaπnjem svetu
zelo pomemben za uspeπnost delovanja poslovnega siste-
ma. Z zaËetkom letoπnjega leta je veËina delavcev Sektorja
za informatiko preπla v druæbo Intereuropa IT d.o.o.

omogoËiti razvoj novih logistiËnih produktov in
storitev, zagotavljati mora kakovostno delovanje
poslovnih funkcij, podroËij in posameznih produk-
tov na vseh ravneh poslovanja; koncernskem, pod-
jetniπkem in produktnem.
Informacijska podpora mora postati træna prednost
koncerna Intereuropa in eden glavnih nosilcev
razvoja transportno-logistiËnih storitev ter povezo-
valec znanja in fiziËnih transportno-logistiËnih
zmogljivosti.

Vloga informacijske podpore pri preo-
brazbi koncerna
Transportno-logistiËne (TL) zmogljivosti celotnega
koncerna in njegovih poslovnih partnerjev, kupcev
kot dobaviteljev, je potrebno informacijsko poveza-
ti tako, da bo mogoËe vse TL zmogljivosti obravna-
vati kot celoto, poslovne primere pa upravljati z
znanjem (knowladge management) o transportno-
logistiËnih tehnologijah, organizaciji dela,
ekonomiki posameznih poslov in produktov,
pravnih podlagah, socio-træenjskih uËinkih, nosil-
cih znanja (kadrih), informacijski podpori,
poslovnih standardih ter kulturi in imagu koncerna.

Organizacija informacijske podpore v
koncernu
Tudi za informacijsko podporo je potrebno vzpo-
staviti odvisnost od trga. Na zaËetku bo druæba za-
gotavljala informacijsko podporo izkljuËno na no-
tranjem trgu, v naslednjih fazah pa jo bomo po-
stopoma in selektivno prenesli na trg poslovnih
partnerjev, kooperantov in kupcev. Prodaja in
obraËun storitev se bosta za celoten koncern izva-
jala na podlagi Internega cenika, ki mora biti
konkurenËen v odnosu do zunanjih dobaviteljev.
VkljuËili smo se v projekt posodobitve sistema na-
grajevanja, ki bo tudi na podroËju informacijske
podpore temeljil na vodenju s cilji. Kriteriji za nag-
rajevanje bodo zadovoljstvo uporabnikov pri izva-
janju standardne informacijske podpore, uspeπnost
vodenja projektov glede na naËrtovano vsebino,
sredstva in roke ter ekonomika uporabljenih sred-
stev.
Sprememba poslovno-organizacijske oblike infor-
macijske podpore predstavlja le uvod v spreminjan-
je miselnosti nas vseh (tako ponudnikov kot upo-
rabnikov informacijske podpore). Je pogoj za za-
Ëetek poslavljanja od preteklih navad in zaËetek
informacijske preobrazbe koncerna za prihodnost.
Hvaleæni vam bomo za vsako opozorilo, dobrohoten
namig ali predlagano usmeritev. O vsem vas bomo
sproti obveπËali na naπih intranetnih straneh
www.intereuropa-it.si, ki jih pripravljamo, in v
glasilu Interglas.

Edvard BeπlagiË

Edvard BeπlagiË, direktor druæbe
Intereuropa IT d.o.o.
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Traktor in milijon jugolir
Koncern Intereuropa je natanko 12. februarja 2002 praznoval svoj 55.
rojstni dan.  Tega dne, leta 1947, je Istrski okroæni ljudski odbor izdal
prvo pooblastilo skupini delavcev za ustanovitev “druæbe z omejeno
zavezo” INTEREUROPA. Direktor podjetja s tremi zaposlenimi je bil Ivan
JagodiË, osnovni delniπki kapital podjetja je znaπal milijon jugolir, pod-
jetje pa je razpolagalo z enim samcatim vozilom - traktorjem.  V tokrat-
ni πtevilki predstavljamo dogodke, ki so zaznamovali prvi dve desetletji
druæbe. Nadaljevanje sledi v naslednjem Interglasu. 

1948 - podjetje odpre svoje iz-
postave v Puli, Novigradu, Uma-
gu, Piranu, Izoli, Podgorju in Di-
vaËi, ukvarja pa se predvsem s
pretovorom lesa, izvozom soli in
premoga. 
1949 - prehod na dinarsko valu-
to je prinesel preoblikovanje v
delniπko druæbo Intereuropa, πpe-
dicijska in transportna delniπka
druæba, ki zaposluje 24 delavcev. 
1950-1952 - leta otvarjanja no-
vih poslovalnic in filial (Seæana,
Reka, Kozina) 
1953 - podjetje je πtelo æe 40
zaposlenih in je razpolagalo z
lastnim voznim parkom, ki ga
konstantno poveËuje.
1956 - prviË se vkljuËimo v med-
narodni cestni promet. 
1957 - z ustanovitvijo filial v
Ljubljani, Mariboru in Zagrebu je
πtevilo zaposlenih ob koncu pr-
vega desetletja æe 220. Deseta
obletnica mine v znamenju vkr-
canja prvega prekomorskega to-
vora in ustanovitve filiale v Beo-
gradu, enot v Subotici in Sara-
jevu ter izpostave v Novi Gorici. 
1958 - Intereuropa veËa zmog-
ljivosti voznega parka, Ëezmejne
tranzitne posle, zaradi naglega
poveËevanja πtevila zaposlenih v
podjetju pa zaËne z izvajanjem
kadrovske politike in πtipendiran-
ja. 
1959 - v Intereuropi je æe 431
delavcev, ustanovljena je filiala v
Novem Sadu.  
1960 -  v Zagrebu je ustanovlje-
na specializirana filiala za oprav-
ljanje sejemskih poslov, v Kopru
pa odpremo pomorsko in luπko
agencijo.  
1962 - ustanovljeni sta filiali v
Celju in Jesenicah
1963 - 790 zaposlenih se orga-
nizira v tri delovne enote: ©pedi-
cija, Transport in Delovna skupi-
na skupnih sluæb, pri Ëemer pred-
stavlja Transport osnovno dejav-
nost druæbe. 
1965 -  k Intereuropi se prikljuËi
500 Ëlanski koletkiv Intertransa -
Globusa Ljubljana. 
Po dveh desetletjih Intereuropa
πteje filiale v Beogradu, Celju,
Jesenicah, Kopru, Ljubljani, Mari-
boru, Novem Sadu, Rijeki, Zagre-
bu, Seæani ter filialo Zagreb - se-
jem. Tem se pridruæuje πe 15 izpo-
stav po vseh republikah nekdanje
Jugoslavije. Skupno zaposluje
1150 delavcev ter ureja in dogra-
juje bodoËe matiËne prostore na
Vojkovem nabreæju v Kopru.

PriËevanja in spomini na
πpedicijo
V zaËetku πestdesetih let sta se v
Intereuropi zaposlila tudi danes
æe upokojena Ante Dornik in
Marija Koziolkowski, ki sta nam
z veseljem opisala tedanje de-
lovne pogoje in dejavnost v In-
tereuropi.

Ante Dornik, doma iz goriπkega,
se je v koprski Intereuropi za-
poslil oktobra leta 1961, ko ga je
za to sluæbo navduπil prijatelj.
Filiala πpedicija je takrat zaposlo-
vala dvanajst oseb in je delovala
v t.i. skladiπËu Slavica. Glavno
dejavnost so tedaj predstavljali
prevozi s pretovornih postaj v
Podgradu in Kozini, kjer se je z
æelezniπkih vagonov pretovarjalo
blago, namenjeno oskrbi koprske-
ga obmoËja. Ante se spominja:
≈Kmalu po mojem prihodu se je
zaËela koprska luka vse hitreje
razvijati in prihajale so prve ladje
z juænim sadjem. To je za Inter-
europo predstavljalo πiritev de-
javnosti. Vse veË je bilo tudi
sodelovanja z novimi podjetji iz
razliËnih krajev bivπe Jugoslavije,
kjer smo prevzeli dominantno
vlogo in bili edini pomembnejπi

πpediterji√.  Pravi razmah pa je Intereuropa
dosegla leta 1964, tri leta po pripojitvi podjetja
Intertrans, ki je imelo veliko izkuπenj in dobrega
kadra ter obvladovalo velik trg. Po distribuciji
juænega sadja po Jugoslaviji, je Intereuropa prido-
bila tudi izvoz mesa v Anglijo, ki je skupaj trajal
nekaj let, do uvedbe stroæjih sanitarnih predpisov.
Ta posel so nadomestili novi, kot na primer izvoz
lesenih polizdelkov v ZDA. Leta 1966 se je izposta-
va v Novi Gorici preoblikovala v filialo in delovno
mesto vodje so ponudili prav Dorniku: ≈Z osemind-
vajsetimi leti sem prevzel vodenje filiale.
Intereuropa je tedaj delala tudi za druge πpediter-
je, ki zaradi oddaljenosti niso imeli svojih izpostav.
Eden izmed mojih prvih poslov v Novi Gorici, je bil
izvoz koruze, ko sem se sreËal tudi s teæavo kala
blaga med prevozno potjo, odstopanjem teæe med
deklarirano in prispelo koliËino blaga ter z rekla-
macijami, ki so temu sledile.√ Novogoriπka filiala je
z razvojem in πiritvijo postajala vse bolj pomembna
na tem obmoËju, z ustanavljanjem novih izpostav
pa je Intereuropa pokrila celotno severno pri-
morsko podroËje, pridobili smo vsa pomembna pod-
jetja na tem obmoËju. Veliko pozornosti so æe tedaj
posveËali izobraæevanju in izpopolnjevanju. Kot
poudarja Dornik,  so uspehi Intereurope rezultat
sloænosti vodstva podjetja, posluha do utemeljenih
predlogov, ki so prihajali iz filial, in skrb za
enakomeren razvoj vseh organizacijskih enot. Med
spomini na Intereuropo, in teh ima Dornik kar
veliko, je opisal prve prostore novogoriπke filiale v
Roæni dolini: ≈Pisarno smo imeli v hiπi tik ob

Voznik Anton Mirc, prvi predsednik delavskega sveta Intereurope
(1956).
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mejnem prehodu. Lastnik je æivel
v Trstu, njegov sin pa v zgornjem
nadstropju. V najemu smo imeli
pritliËni prostor, pod nami pa je
bila πe klet, v katero so vodile tri
stopnice, vendar vanjo zaradi
vode ni bilo mogoËe. V deæevnih
dneh je namreË bilo v kleti tudi
pol metra vode, ki je segla skoraj
do vrha stopnic. Hiπa je bila
nujno potrebna resne obnove,
toda lastnik dolgo ni dovolil
nikakrπnih posegov. KonËno smo
ga le prepriËali, da nam je ustno
dovolil posege in prostor poprav-
ili. Tako smo se znebili vsaj
“bazena” v kleti. Poleg tega pa je
lastnikov sin imel pred hiπo
kurnik in kokoπi so se sprehajale
praktiËno povsod, tudi po pis-
arni,√ doæiveto razlaga Dornik.
Prostori nikakor niso bili primerni
za delo in sprejemanje strank, saj
je kmalu tudi sanitarna inπpekci-
ja odredila odstranitev kurnika.
Kljub lastnikovemu negodovanju
so hiπo kasneje nekoliko obnovili
in takπna stoji πe danes. 
Nekaj let za Dornikom, leta 1963,
se je v Intereuropini Filiali πpedi-
cija, ki je tedaj πtela πestnajst
delavcev, zaposlila tudi Marija
Koziolkowski. Zaradi izkuπenj iz
pomorskega prometa, se je Marija
v tranzitnem oddelku, kjer je kot
vodja delala dvaindvajset let, kar

dobro znaπla. ≈Hecno je bilo, da
sem bila vodja oddelka, kjer sva
bili samo dve zaposleni. Taka je
bila paË takrat organizacija de-
la√, se je nasmehnila in dodala:
≈Najbliæja æelezniπka postaja je
bila takrat v Kozini, blago smo
morali sem in tja prevaæati s ka-
mioni. Teæave, ki smo jih ob tem
imeli, lahko razume samo tisti, ki
je to doæivel. Na mojo sreËo je
sodelavka dobro obvladala poslo-
vanje z æeleznico, kar je bilo po-
membno za najin dvoËlanski
tim.√ 
Osebni stiki s komitenti so bili
zelo pomembni, predvsem tujim
strankam so namenjali veliko
pozornosti. Filiala je imela vse
veË dela, tranzitni oddelek pa je
tedaj najveË blaga pretovarjal za

komitente iz Madæarske, iz  »eπkoslovaπke republike
in Avstrije, pa tudi za druge evropske in izven-
evropske dræave: “Zaradi πiritve filiale je bila æe-
lezniπka povezava, ki je priπla v Koper leta 1967,
pravo olajπanje.”
Kasneje, po selitvi v novo zgradbo, je bil vzpon
dejavnosti πpedicije vse veËji. Delo je postalo bolj
sodobno, kljub vsemu pa se ga ne da primerjati z
danaπnjim, ko so na voljo raËunalniki. Marija po-
sebno poudarja, da so bili sodelavci med seboj
zelo povezani: ≈Vsi smo bili prijatelji. Poslovno
smo si vËasih morali izmenjati nasprotna mnenja,
ampak tega nismo prenesli v zasebno æivljenje. Z
ljudmi iz svojega oddelka πe vedno vzdræujem stike.
Tudi na Intereuropo sem πe vedno zelo navezana in
vsak njen uspeh me zelo veseli.√ Marija Koziol-
kowski nam je zaupala tudi poseben spomin iz de-
lovnega mesta:  ≈S sodelavcem sva zaradi zapletov
z dokumenti morala na ladjo, ki je bila æe na si-
driπËu. S Ëolnom sva se pripeljala do ladje in nato
po lestvi iz vrvi priπla na krov. NajveËja teæava je
nastopila, ko sem morala sestopiti z ladje po
pleteni lestvi. Tega strahu ne bom nikoli pozabila
in πe danes ne vem, kako so me spravili na kopno.√

Dograditev nove garaæe in poslovnih prostorov tehniËnega sektor-
ja na Ljubljanski cesti v Kopru (1959).

V Filiali πpedicije Novo mesto smo leto 2002 priËakovali z meπanimi obËutki. Opaziti je
bilo, da nismo dovolj sproπËeni, da bi se poveselili tako, kot je bila navada leta nazaj.
Med nami ni bilo sodelavke Mojce Bec. Doma in po bolniπnicah se je kratek Ëas od izbruha
bolezni borila z njo. Ni ji bilo dano, da bi zmagala. Namesto voπËila in æelja po zdravju v
letu 2002, ki so ji bila namenjena, nas je med prvimi jutranjimi klici 1. januarja 2002
doletela novica o MojËini smrti. 
Podjetje in sodelavci Intereurope smo z Mojco izgubili zvesto in prizadevno sodelavko, na
katero smo se lahko zanesli v vsakem trenutku. Kot gimnazijska maturantka se je zaposlila
v naπem podjetju leta 1979. Bila je odgovorna do svojega dela, prilagodljiva in æeljna
novih znanj, zato je bila med prvimi preusmerjena iz carinskega zastopanja na podroËje
zbirnika. Za njeno zunanjo zadræanostjo se je skrivala izjemna Ëloveπka toplina. Vsi tisti,
ki nas je πtela med svoje prijatelje, smo ji lahko popolnoma zaupali. V okroglih 23. letih
nam je Mojca nazorno pokazala, kakπno je polno æivljenje. To je æivljenje ljubezni, trde-
ga dela in skrbi za druge. 
Kljub temu je bila polna nenavadnih preobratov in domislic. Lahko je govorila s pravim
igralskim æanrom in znala navduπiti. Nevede ti je zlezla pod koæo. Bila je polna neugnane

radovednosti in æelje po znanju, a se ni nikoli postavljala pred drugimi. 
Vsi, ki smo Mojco bolje poznali, smo bili radi v njeni bliæini.
Mojca je pokonËno in z upanjem na vrnitev, zapustila delovno mesto zadnji delovni dan v oktobru. Podaljπala je delovnik, da
bi njena miza ostala urejena. Æelela se je spoËiti in se po praznikih vrniti. Vendar smo v njej zaznali strah in misel, da bo
morala obiskati zdravnika. Zahrbtna bolezen ni puπËala prostora za upanje. Brez milosti nam jo je jemala dan za dnem.
Mojco smo pospremili k poËitku. Ostala nam bo v lepem spominu.

Sodelavci

V spomin na Mojco Bec
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Nagradna kri<anka
Tako je! V vsaki πtevilki Interglasa vas bo odslej priËakala in razvedrila tudi nagradna kriæanka. Med vsemi, ki boste do 30. aprila
2002 po poπti posredovali pravilno NAGRADNO GESLO bomo izærebali naslednje nagrade: 1. nagrada: deænik; 2. nagrada: majica; 3.
nagrada: kapa.
Svoje reπitve poπljite na dopisnici, razglednici ali v kuverti na naslov: Interglas, Vojkovo nabreæje 32, 6504 Koper. K reπitvi pa dopiπite
tudi vaπe ime in priimek ter naslov. Pohitite, nagrade Ëakajo!

KONCERN
INTEREUROPA
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Intereuropa d.d.
PodroËje financ,raËun.,
notr.revizije in kontrolinga
Sklenili delovno razmerje
PlesniËar Peter
pripravnik, samostojni strokovni
sodelavec III
01.12.2001
Sektor za informatiko
Prenehalo delovno razmerje
Grlj Gregor 
samostojni strokovni sodelavec II
30.11.2001
Intereuropa IT d.o.o.
Sklenili delovno razmerje   
©korc Tihomir Nikolaj
direktor sektorja
01.02.2002
PodroËje logistike in strat. 
marketinga
Prenehalo delovno razmerje
Rataj Pavel
svetovalec         
30.12.2001         
Filiala πpedicije Ljubljana
Sklenili delovno razmerje
KoËevar Luka
samostojni referent
4.12.2001
Krajnc Luka
referent
03.01.2002 
Filiala πpedicije Celje
Sklenili delovno razmerje 
Kenda Tomaæ
vk delavec
18.12.2001         
Tojnko Damjan
vk delavec
20.12.2001         
Prenehalo delovno razmerje        
KozlevËar Damjana
vodja sluæbe
15.01.2002         
Filiala πpedicije Koper
Sklenili delovno razmerje
KocjanËiË Alenka
17.12.2001
pripravnik, sam.strok.sodelavec III 

TomljanoviË Danijel
pripravnik - referent        
01.02.2002
Filiala πpedicije Jesenice
Sklenili delovno razmerje   
Koπir Martina
pripravnik - referent
14.01.2002        
Koblar Joæe 
samostojni strokovni sodelavec II
01.02.2002          
Filiala πpedicije Seæana
Prenehalo delovno razmerje
»ehovin Borut
viπji strokovni sodelavec
16.12.2001                    
Filiala πpedicije Novo mesto
Prenehalo delovno razmerje
RibiË Pirc Marjetka
samostojni referent
31.12.2001          
Gliha Marica
strokovni sodelavec
20.01.2002          
Bec Mojca
samostojni πpediter
01.01.2002          
Filiala πpedicije Celje -
Poslovalnica Velenje
Prenehalo delovno razmerje
VrbanËiË Olga
samostojni πpediter
13.01.2002          
Filiala UPS 
Prenehalo delovno razmerje
Jakomin Igor
direktor filiale
31.12.2001
Intereuropa Mostar d.o.o.
Sklenili delovno razmerje
Jadranko StojkiË
direktor
03.12.2001
Danijela Erceg
carinski deklarant
01.01.2002
Intereuropa Zagreb d.o.o.
Sklenili delovno razmerje  

Dudaπ Ankica
carinski manipulant
01.12.2001          
KuπekoviÊ Vladimir
voznik kombija in tov. vozila
17.12.2001          
Teliπman Ivica
voznik kombija in tov. vozila
17.12.2001          
Solar Robert
disponent v odpremi
20.12.2001          
PavloviÊ Rada
referent knjigovodstva
31.12.2001          
Kuruc Goran
administrativni referent
01.01.2002          
KoπËak Ankica
samostojni referent v odpremi
01.01.2002.          
RadiÊ TonËi
referent odpreme
01.01.2002          
Prenehalo delovno razmerje
Pisk Ivica
voznik kombija in tov. vozila
05.12.2002.         
KovaËiÊ Pile
voznik kombija in tov. vozila
15.12.2001.         
BrkiÊ Alma
referent odpreme
19.12.2001.         
MoriÊ –urica
vodja finan. oddelka
30.12.2001         
JaziÊ Zlatica
referent knjigovodstva
30.12.2001         
Schubert Boæena
referent knjigovodstva
30.12.2001         
VasiljeviÊ Verica
administrativni referent
30.12.2001         
Rusteni Nenad
skladiπËnik
03.01.2002         
AdoriÊ Æeljko
voznik kombija in tov. vozila
31.01.2002        
Intereuropa Sajam d.o.o.
Sklenili delovno razmerje         
Ban SreÊko 
samostojni referent
22.12.2001         
BlaæekoviÊ  Boris
samostojni referent

01.01.2002
Damiπ Tomislav
pripravnik
01.01.2002         
Nikl Juraj Roman
disponent
01.01.2002         
PaviπiÊ Marko
disponent
05.01.2002         
PeÊnik Davor
pripravnik
01.01.2002         
Prenehalo delovno razmerje
FilipoviÊ Tanja
vodja oddelka
30.12.2001        
MalkoË Tomo
voznik viliËarja
18.01.2002          
RoæiÊ Nikola
pk delavec
25.01.2002          
Herceg Tomislav
vodja poslovalnice
31.12.2001
Intereuropa RTC d.d. Varaædin
Prenehalo delovno razmerje
©krapec Rudolf
nk delavec
15.12.2001
Plantak Stjepan
sodelavec za odpremo
15.12.2001          
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo
Sklenili delovno razmerje
MaksumiÊ Arijana
samos. πpediter
20.12.2001          
DrinjakoviÊ Nasuf 
vodja  oddelka
01.01.2002          
DrinjakoviÊ Latif 
πpediter
01.01.2002          
ÆivojeviÊ Adnan 
πpediter          
01.01.2002          
Interjug - As a.d.
Sklenili delovno razmerje
MilinkoviÊ Ljubomir 
vodja poslovalnice
01.01.2002.
Dragan MijiÊ
carinski manipulant
01.01.2002

Pri–li, od–li
V Ëasu od 1. decembra 2001 do 28. februarja 2002
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Pri dvojnem
jezeru
Smo ©entiljËani “zgodaj”
vstali
in se v planine podali.
Razgibali telo,
da zdrav duh v njem bo!

Izlet na Triglavska jezera. 
Pri dvojnem jezeru, 
8. september 2001.

Darja Farasin

Tkanje novih
prijateljskih
vezi 
Po lanski zdruæitvi Filiale Ce-
lje in SkladiπËno-transport-
nega centra iz Celja v Filialo
πpedicije Celje smo se novi
sodelavci 14. decembra zbra-
li na novoletni zabavi. Na ve-
selem sreËanju smo ob prijet-
nih pogovorih navezali stike
in sklenili nova prijateljstva.
Slednja bodo nedvomno pri-
pomogla k boljπemu sodelo-

vanju med zaposlenimi v
povezani enoti, kar je obËu-
titi v uspeπnem timskem de-
lu. Povezava dveh druæb nam
je dala orodja za obogatitev
naπe ponudbe, pridobivanje
novih blagovnih tokov in no-
ve izzive. ©e nadalje si mora-
mo prizadevati za vzpostav-
ljanje timskega dela, ustvar-
janje kolegialnega duha in
delovanja v skupno smer, k
Ëemer takπna sreËanja ned-
vomno veliko pripomorejo. 

Mirko VideËnik
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Informatika se je za>ela 
s statistiko
Ko se je Nevenka LovreËiË pred 35 leti zaposlila v
takratni Analitsko-organizacijki sluæbi (AOS), so v
πpediciji zaËeli z uvajanjem statistike: ≈Podatke
smo iz filial zbirali roËno, nato smo jih prenesli na
posebne trakove v obliki luknjic. Take so v Piranu
in Zagrebu obdelali in nam jih vrnili v obliki doku-
mentov.√  Po nastanku referata za elektronsko ob-
delavo, leta 1971, so podatke obdelovali na mag-
netnem traku, Ëez πtiri leta pa so jih prepustili me-
hanografskemu podjetju v Ljubljani. Prava prelom-
nica se je zgodila leta 1981, ko so zaËeli programi-
rati s pomoËjo zaslona. ≈Ekrani so pomenili pravo
revolucijo in seveda tudi nova izobraæevanja, saj
smo se morali uËiti novih programskih jezikov, ven-

dar je bila sprememba vsem v
veliko zadovoljstvo√, je Nevenka
navduπeno pripovedovala spomi-
ne. Z letom 1990 so tudi na In-
tereuropi dobili svoje osebne ra-
Ëunalnike oziroma tako imeno-
vane PC-je. Pionirka na podroËju
informatike v Intereuropi  nam je
dejala: ≈Res si nismo predstavlja-
li, da bo podroËje statistike iz se-
demdesetih let postalo informati-
ka, kakrπno poznamo danes. Kot
sluæbo jo poznamo deset let in
predstavlja izredno pomembno
podroËje v vsakem poslovnem sis-
temu. RaËunalniki dajejo obilo
moænosti, Ëe jih le znamo uprav-
ljati.√

Dost’mam, je rekla Mari Veselo tudi ob slovesu

Ob koncu leta smo se zbrali, 
da bi FlorjanËiË Francija
dokonËno v pokoj poslali.
Ker pa pravega veselja v pokoju ni,
Ëe se od sodelavcev ne poslovi,
smo naπli se v VoliËini,
skoraj vsi πtajerski sodelavci.

Ob prijetnem druæenju je Ëas hitro
mineval. Ko smo mu izroËili v spo-
min sliko, ki ga bo spomnila na
nas, pa je bil Ëas za fotografiranje.

Vestnemu sodelavcu, ki je bil pri-
pravljen vedno vsakomur pomaga-
ti, smo po dolgoletnem delu v In-
tereuropi, ko je z razliËnimi kamio-
ni sreËno prevozil veË milijonov
kilometrov, zaæeleli predvsem
zdravja. Naj Ëim dlje uæiva v svojih
domaËih krajih, kamor se je po
dolgih potovanjih vedno rad vra-
Ëal.

Vozniki Filiale Transport

Z naπo sodelavko Marico Gliha smo sodelavci Filiale
Novo mesto, enota Novo mesto, preæiveli velik del
naπih æivljenj; kakor kdo seveda, eni veË, drugi manj.
Marica pa je bila z Intereuropo od leta 1973, od sa-
mih zaËetkov, ko je Intereuropa leta 1971 odprla ta-
kratno izpostavo πpedicije v Novem mestu. Rasti
podjetja in zahtevam Ëasa in trga se je prilagajala
tudi naπa Marica. Da lahko skoraj tri desetletja zdræiπ
na πpediciji, so potrebni moËni æivci in predvsem
dobra volja, zaËinjena s πËepcem humorja, Ëesar naπi
dragi sodelavki ni manjkalo. Pa kljub vsemu - “dost
mam!” je rekla Mari in z devetim januarjem letoπ-
njega leta zakljuËila svojo aktivno delovno dobo in
prestopila v novo æivljenjsko obdobje.
NakljuËje je hotelo, da smo se od Marice formalno
poslovili skupaj z naπo sodelavko Slobodanko Zo-
bariË, ki je v pokoju æe pet let. Na fotografji sta obe.

Od Marice smo se poslovili s sliko ©mihela (del Novega mesta, kjer
æivi), od Slobodanke pa s sliko novomeπkega Brega, kjer je dolga leta
æivela. Obema æelimo obilo zdravja in uspehov tudi na podroËjih, za
katera do sedaj ni bilo Ëasa. Seveda k æeljam pridajamo veliko dobrih
“plaË”, predvsem pa, uæivajta v vsakem dnevu posebej! SreËno!

Sodelavci Filiale Novo mesto


