
Tiskovina. Poπtnina plaËana pri poπti
1102 Ljubljana.

Na evropskih cestah vsak dan nabira kilometre na desetine Intereuropinih voznikov.
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priËela. Novi objekt v Zadru bo obsegal  skladiπËno halo
povrπine 2385 m2 ter 604 m2 poslovnega prostora. Skla-
diπËe bo opremljeno z devetimi dostopnimi mesti za nato-
varjanje in iztovarjanje. Skupna vrednost investicije znaπa
1,5 milijona evrov, izvajalec del pa je Meimurje inæinjering
»akovec. Z izgradnjo tega objekta bo Intereuropa πe okrepi-
la poloæaj vodilnega ponudnika logistiËnih storitev v Zadru. 

Duπko Jauk
djauk@intereuropa.hr

V letoπnjem letu poteka na Hrvaπkem inten-
zivna izgradnja novih skladiπËnih  povrπin.
Med temi je tudi skladiπËno - poslovni
objekt v Zadru, ki naj bi bil nared æe oktobra
letos.

02 Uvodnik

Zadar s svojo strateπko lego povezuje Hrvaπko primorje in
osrednjo Hrvaπko. Skozenj vodi jadranska turistiËna cesta, z
æeleznico je povezan s progo Zagreb-Knin-Split, skozi njego-
vo pristaniπËe pa gre letno milijon ton tovora. Glede pro-
metnih povezav bo Zadar veliko pridobil z izgradnjo avtoce-
ste Zagreb-Split. »as voænje se bo zmanjπal, hkrati pa se
bosta  poveËali kakovost in varnost prevoza blaga v notran-
jost Hrvaπke in dalje proti Evropi. Uprava druæbe Inter-
europa logistiËke usluge d.o.o. je lani sprejela odloËitev, da
upravi koncerna predlaga izgradnjo skladiπËno-poslovnega
prostora v Zadru. OdloËitvi je botrovalo veË razlogov. Poleg
æe omenjenih naËrtov za razvoj Zadra in zadarske æupanije
ter izgradnje avtoceste so bili kljuËnega pomena razvojni
naËrti Intereurope kot vodilnega logista v regiji in dejstvo,
da je doslej Intereuropa v Zadru uporabljala najete prostore
za skladiπËenje blaga svojih komitentov ter za potrebe
paketne distribucije. Predlog je bil sprejet, kupljeno je bilo
zemljiπËe v industrijski coni Gaæenica, ki je le nekaj metrov
oddaljeno od jadranske magistrale. Izbran je bil izvajalec in
gradnja skladiπËno-poslovnih prostorov se je marca letos

Dobra praksa
Kako bi blago z enega konca sveta prepeljali na drugega?
NiË laæjega, boste rekli. Povejte nam, za kakπno blago
gre, kakπne so Ëasovne in finanËne omejitve, pa najdemo
reπitev. Premikati tone med celinami in dræavami je v
Intereuropi vsakdanje in domaËe razmiπljanje. Izkuπeni
logistiËni in kadrovski “maËki” znajo povedati, da je
potovanje od dræave do dræave vËasih bolj preprosto kot
od enega do drugega nadstropja. Pa prav niË ne namera-
vamo godrnjati. Nasprotno. PriporoËiti æelimo, da bi se,
kar je dobrega, lahko πe hitreje selilo med nami. Marsikje
v notranjosti Intereurope, ki sega od Skopja do Prage in
Moskve, je znanje in so reπitve, ki bi jih lahko koristno
uporabili vsi skupaj. V tokratni πtevilki zato na predlog
sodelavke Petre DodiË - Furlan iz kadrovske sluæbe v
Kopru predstavljamo primer dobre prakse iz Intereurope
IT in vas vabimo, da nam predstavite podobne primere,
ki jih poznate v svojem okolju in bi jih ponudili tudi 

drugim. Æeleli bi namreË, da to postane naπa skupna
“dobra praksa”.
Naj vas v tej πtevilki opozorimo na prispevke, ki govorijo
o doseækih ekip, in vas povabimo na prvo “furo” z mla-
dim πoferjem. Hkrati vam polagamo na srce, da bodo
ekipe in timi imeli na naπih straneh vedno prednost, ki
si jo zasluæijo. 
V podobi Interglasovih strani boste naπli tudi veË barvi-
tosti in nekaj novih uredniπkih prijemov, s katerimi æeli-
mo poveËati zanimivost branja. VeË tonov, vËasih tudi
kritiËnih, pa boste naπli tudi v vsebinah.
Z veseljem ugotavljamo, da je naπih sodelavcev vse veË
in da prostora kar zmanjkuje. Prijetno branje ter hvala za
nove predloge in povabila na obisk.

Uredniπtvo
interglas@intereuropa.si
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Le nekaj metrov od jadranske magistrale

Med ogledom gradbiπËa v Zadru: Jasna GrubiπiÊ (poslovalnica Zadar),
Marijan TomπiË (Sektor za investicije Koper), Andrija Jurgec (predsednik
uprave IE logistiËke usluge d.o.o.), Ivica Zanjko (direktor Meimurje
inæinjering).



Gre za projekt na podroËju
uËinkovite uporabe inter-
neta v transportno-logi-
stiËni dejavnosti, namen-
jen pa je tako πpediterjem
in agentom, ki se ukvarjajo
z organizacijo prevoza bla-
ga, kot ponudnikom logi-
stiËnih storitev in prevoz-
nikom vseh vrst pa tudi
potencialnim kupcem, pro-
izvajalcem in trgovcem, ki
potrebujejo te storitve.  

Kdo da manj
“Gre za virtualno borzo, ki
deluje na internetu. Njeno
delovanje naj na preprost
naËin predstavim kar s pri-
merom. Povpraπevalec, ki
potrebuje logistiËno stori-
tev, vpiπe v poseben for-
mular  vrsto natanËnih
podatkov o blagu, rokih,
naËinu prevoza in podob-
no. Ponudniki logistiËnih
storitev se prijavijo, med
njimi pa raËunalnik izbere
najugodnejπega,” je  bistvo
delovanja e-borze razloæil

mag. Alfred DraπËiË, vodja
projekta. Poudaril je, da je
nosilec vsega vedno povpra-
πevalec, ki doloËa natanËno
specifikacijo povpraπevanja
po transportno logistiËnih
storitvah. Kot je dejal, gre
pri tem za pojem borze, kot
jo pojmujejo v anglosakson-
skem svetu, in sicer gre za
t.i. angleπko avkcijo “rever-
se english auction” ali po
domaËe, kdo da manj.

Najugodnejπega ponudni-
ka izbere raËunalnik
V primerjavi s klasiËnim
povpraπevanjem, ki poteka
po telefonu ali faksu, je
Ëasovni prihranek zelo ve-
lik. Dovolj je le eno poπi-
ljanje povpraπevanja, na-
mesto zbiranja ponudb ra-
zliËnih ponudnikov, med
katerimi je treba nato iz-
brati najugodnejπega.
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Eden prvih zakljuËenih projektov, ki so na pobudo Intereurope nastali v okviru Transportno
logistiËnega grozda, je projekt e-borze logistiËnih storitev. Nova elektronska storitev poenostavlja
proces poslovanja in prinaπa do 15-odstotni prihranek pri stroπkih nabave logistiËnih storitev, kar
je v skladu tudi s sprejeto strategijo zmanjπevanja stroπkov. 

ZADOSTUJE SAMO ENO POVPRA[EVANJE

Prednost je πe v veËjem πtevilu ponudb, tudi ko gre za
nenaËrtovane prevoze ali geografsko nove trge.  Borza
omogoËa tudi avtomatizacijo in optimizacijo transportno
logistiËnega procesa. 

Najprej za Ëlanice TLG-ja, nato πirπe
“Zaenkrat smo se odloËili za borzo zaprtega tipa in tre-
nutno jo lahko uporabljajo le Ëlanice grozda. NaËrtujemo
pa πiritev kroga tistih, ki imajo dostop do nje, in verjetno
bodo to najprej srednja podjetja v Sloveniji, ki si prizade-
vajo za zmanjπevanje stroπkov. Cilj je borza odprtega tipa.
Zavedamo se, da bo za uveljavitev takπnega naËina poslo-
vanja pri nas potreben Ëas. NajveËjo oviro predstavlja
mentaliteta ljudi, saj pri izbiri ponudnikov πe vedno nista
v ospredju predvsem zanesljivost in stroπki, temveË tudi
drugi dejavniki. Intereuropa ima interes za vkljuËitev na 
e-borzo kot ponudnik pa tudi kot povpraπevalec logistiËnih
storitev,” pravi vodja projekta. 
Projekt postavitve e- borze je potekal skoraj leto dni, v
juliju pa so v TLG-ju zaËeli izvajati prve promocijske aktiv-
nosti. V naslednjih mesecih nameravajo e-borzo
logistiËnih storitev predstaviti tudi πirπemu krogu 
potencialnih uporabnikov.

(K. B.)

Vodja projekta e-borza logistiËnih
storitev mag. Alfred DraπËiË.

Vstopna stran virtualne borze na internetu.



Prva Akademija koncerna Intereuropa se je
junija uspeπno zakljuËila. Diplomanti in vodje
akademije so na protokolarni predstavitvi 24.
junija vodilne v Intereuropi seznanili s sadovi,
ki jih je obrodilo njihovo πtudijsko delo.
Sledila je podelitev diplom.
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©tirje timi predstavijo svoje delo
Delo udeleæencev prve Akademije je bilo timsko. Tako so
se, razdeljeni v πtiri skupine, lotili vsak svojega poslov-
nega projekta oziroma naËrta. Prvi tim pod vodstvom
Branka Butale se je ukvarjal s poslovno primerjavo
(bench marking) v Intereuropi. “Iz teorije smo hoteli
preiti v model bench markinga, ki bi ga uvedli v
Intereuropo, in prepriËani smo, da ga tudi bomo,” razla-
ga Butala. Njegov tim je s pomoËjo tega modela izvedel
pilotski preizkus benchmarkinga na slovenskih in tujih
partnerjih, ki so jim posredovali anketni vpraπalnik in iz
njihovih odzivov potegnili zakljuËke. “Ugotovili smo, da
je  bench marking kot orodje zelo uporaben, vendar so za
njegovo kvalitetno izvajanje nujni tesni partnerski odno-
si med podjetji, ki so vanj vkljuËena. Iz tega zornega
kota je Intereuropina usmeritev graditve strateπkih part-
nerskih odnosov s komitenti  izjemno pomembna.” 
Drugi tim se je ukvarjal s poslovnim naËrtom, ki se je lote-
val konkretnega vpraπanja ustanovitve podjetja v Nem-
Ëiji.” Æeleli smo dokazati upraviËenost ustanavljanja last-
nega podjetja v stoodstotni lasti, Ëeprav so bila razmiπ-
ljanja tudi v smeri, da bi se prikljuËili v kakπno drugo pod-
jetje. S tem bi bila zagonska  izguba res manjπa, vendar bi
bilo tudi dobiËek kasneje potrebno deliti. Ta ideja se je
pojavila predvsem zaradi zmanjπevanja “praznih kilome-
trov” ob povratku,” pravi vodja projekta Maja Markulin.

Ugotovili so, da bi podjetje v NemËiji res lahko ustano-
vili. Imelo naj bi predvsem podporno funkcijo matiËni
druæbi in ne bi bilo zgolj profitni center. ZaËeli bi s cest-
nim transportom in se kasneje razπirili tudi na druga
podroËja.
Tretja πtudijska skupina je prouËevala uvedbo uravno-
teæenih kazalcev v procese s kratico projekt BSC. Gre za
menedæerski sistem oziroma vpraπanje, kako naj bi se v
naslednjem obdobju vodilo podjetje na osnovi ne samo
finanËnih podatkov, temveË tudi tistih s trga, notranjih
procesov in zadovoljstva zaposlenih.
“Ugotovili smo, da je ta sistem pri nas trenutno πe
popolnoma v povojih. To pomeni, da je treba zadevo, Ëe
jo hoËemo seveda vpeljati, zgraditi pravzaprav skoraj od
zaËetka,” pravi vodja tretjega tima Dejan Memon.
Miha Slabe, vodja Ëetrtega tima, je na kratko povzel nji-
hove ugotovitve:
“V naπi skupini smo se ukvarjali s sistemom notranjega
komuniciranja, saj je znano, da ta sistem  v naπi hiπi ne
funkcionira zadovoljivo. Postopoma smo zaznali, kje so
problemi, luknje in nakazali moæne reπitve. OsredotoËili
smo se predvsem na intranet. Pri uvajanju tovrstnega
sistema bi morali imenovati osebo, ki bi bila zadolæena
posebej za strateπko notranje komuniciranje.”

Globok poseg v kulturo sistema
Po polurni predstavitvi vsakega projekta je sledila pet-
najstminutna debata.
Dejstvo je, da je uprava za udeleæence prve Akademije
izbrala zelo zahtevne poslovne projekte. Take, ki globo-
ko posegajo v kulturo sistema in za uvajanje sprememb
terjajo dolgotrajno zavezanost in vkljuËitev veËjega dela
vodstva in ostalih v Intereuropi. Ravno to je bilo vzrok
za prizvok nasprotovanja v diskusiji s strani vodstva v
smislu konkretnosti izpeljave projektov ter stopnje naka-
zanih reπitev v praksi. 
Zagotovo je to potrebno upoπtevati pri nadaljnjem delu
Akademije, posebej pri doloËitvi ustreznih poslovnih
naËrtov in zagotavljanju aktivnega sodelovanja internih
mentorjev.
Po zakljuËku predstavitvenega dela je besedo prevzel
profesor z Ekonomske fakultete v Ljubljani dr. Bogomir
KovaË, ki je kot vodilni mentor odigral eno pomemb-
nejπih vlog. Povedal je, da je bila ambicija akademije
usposobiti mlade za timsko in projektno delo ter jih
spodbuditi k iniciativnosti in ambicioznosti. O uporab-
nosti izvedenih projektov je dejal: “Usoda tovrstnih pro-
jektov je, da se lahko kasneje posredno ali neposredno
uresniËujejo, se dodatno obdelajo ali prekvalificirajo v
praktiËne projekte.” Opozoril je na primanjkljaj v sistemu
notranjega komuniciranja v Intereuropi ter na to, da v
podjetju πe ni prave podjetniπke klime. Obstaja nekakπen

PRVE DIPLOME 
INTEREUROPINE AKADEMIJE

Vodje projektov Branko Butala, Dejan Memon, Maja Markulin in Miha
Slabe (od leve proti desni). (foto Z.B.)



Ob koncu smo nekaj udleæenecev povpraπali πe o
prednostih in slabostih takπnega izobraæevanja.
Strinjali so se, da pomeni takπno izobraæevanje izjem-
no pozitivno izkuπnjo. 

Dejan Memon, specialist v sektorju za organiza-
cijo kakovosti poslovanja
“Mislim, da ima tako izobraæevanje samo prednosti.
Intereuropa potrebuje Akademijo, saj potrebuje nove
zamisli.. Slabosti teæko vidim, saj smo vsi nekaj pri-
dobili.”

Branko Butala, vodja oddelka v filiali πpedicija
Novo mesto, zadolæen za kopenski promet
“Zelo prijetno sem preseneËen nad kvaliteto izo-
braæevanja. Zelo sem zadovoljen z vodenjem in
kakovostjo danaπnje predstavitve, debate in povzet-
ka profesorja KovaËa.”

Maja Markulin, komercialist, vodi nemπko
podroËje v Intereuropi Transport
“Prednost je, da spoznaπ ljudi, sodelavce, ki jih prej
nisi poznal. Ker Akademija obsega veliko predavanj,
se lahko tudi veliko novega nauËiπ, tako o svojem
delovnem podroËja kot o drugih. Slabosti pravzaprav
ne vidim. Manjπi problem je bil le to, da smo mora-
li zapustiti svoje delo, tako ostane skrb, ali bodo
sodelavci zmogli sami...”

Miha Slabe, vodja oddelka za organizacijo pre-
voza v Ljubljani
“Vsako izobraæevanje je koristno. Slabo je bilo to,
da s strani vodstva, direktorjev filial, ni bilo prave
podpore, saj velikokrat nismo mogli uskladiti izo-
braæevanja in poklicnih obveznosti.”

razkorak med mladimi z idejami ter togostjo sistema in
uprave, zaradi Ëesar so spremembe, razvoj in inovativnost
zavrti. Veliko Ëasa ter produktivne energije zaposlenih se
na tak naËin izgublja z iskanjem poti, s politiziranjem,
lobiranjem, ter konËno z brezbriænostjo, namesto da bi bil
æeleni cilj jasno zastavljen, nagrada za najboljπega razpi-
sana, tek do cilja pa glasno spodbujan s strani navijaËev -
vodstva. “Glede na to, da je v podjetju slabo razvita pod-
jetniπka kultura in da je to bila πele prva Akademija, smo
pri delu imeli kar nekaj teæav. Od ene strani poslovne
zamisli do projekta, ki ima petdeset strani, je bila dolga in
muËna pot. Udeleæenci so imeli malo moænosti za prenos
znanja, to znanje so pravzaprav sami ustvarjali,” je bil
nekoliko kritiËen KovaË, ki pa je pohvalil delo mentorjev.

Projekte bi lahko takoj uresniËili 
Sledil je kratek povzetek celotnega akademskega dela s
strani Ronalda Maleja, direktorja izobraæevalnega centra
Dedalus, ki je Akademijo priredil. Pred podelitvijo diplom
smo sliπali πe staliπËe uprave Intereurope. Predsednik
Joæe Kranjc je bil s predstavitvijo projektov zelo zado-
voljen, saj so bile obravnavane najbolj aktualne in pereËe
problematike. Poudaril je, da je uprava od udeleæencev
priËakovala, da bodo posameznim teæavam z akademske-
ga zornega kota poskuπali podati teoretiËni okvir, pripra-
vili konkretne analize in nakazali moæne reπitve. 
“Osebno nisem priËakoval, da bodo poslovni naËrti in pro-
jekti taki, da bi jih lahko æe jutri uresniËili. Take reπitve
mora sprejeti nekdo, ki lahko prevzame tudi odgovornost
in tveganje za izvedbo,” je povedal in se na koncu vsem
udeleæencem akademije zahvalil za vloæen trud. “Posebno
cenim, da ni bilo opaziti, da bi pri πtudiju kakorkoli za-
nemarili svoje delo. PrepriËan sem, da nam bodo reπitve,
ki ste jih nakazali, pomagale pri praktiËnem reπevanju
teæav in poslovnih zamisli,” je πe dodal.

Ilona Dolenc
Petra DodiË - Furlan

Diplomanti in diplomant-
ke: Branko Butala, Tanja
©inkovec, Bojan PogaË-
nik, Silvester VuËak,
VilËi Kocjan, Mojca
LasiË, Maja Markulin,
Stanislav Cvikl, Gregor
Gros, Irena Raæman,
Barbara Koπuta, Mateja
IvaËiË, Dejan Memon,
Mira RihtarπiË, Emil
Trontelj, Tatjana Zem-
ljak, Edvard ©najder,
Dejan Kerin, Miha Slabe,
Primoæ BuËan, Branko
Lozej, Dunja KovaË,
Marko Brdnik.
Mentorji: Alfred DraπËiË,
Zvezdan MarkeæiË, Ro-
bert Muha, Suvad Kera-
noviË, Vladimir PetraviË
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Diplome sta udeleæencem podelila dr. Bogomir KovaË, vodja izobraæevanja, ter Joæe Kranjc, predsednik
uprave. (foto Z.B.)



Na podlagi rezultatov opravljene ankete Organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih smo v
posameznih organizacijskih  enotah izvedli fokusne delavnice, na katerih smo skupaj s predstavni-
ki vodstva ter sodelavcev doloËili ukrepe, ki bi vodili k izboljπanju. Predstavljamo prvega od
primerov “dobre prakse” posameznih enot: redne meseËne sestanke (RMS) v Intereuropi IT. 

06 Dobre prakse: redni meseËni sestanki v Intereuropi IT

V Intereuropi IT smo uvedli prakso sestankov, ki jih
enkrat meseËno sklicuje direktor druæbe. Trajajo od dve
do tri ure, namenjeni so vsem sodelavcem in potekajo po
ustaljenem dnevnem redu.  
Za zaËetek direktor vsakiË seznani sodelavce z rezultati
poslovanja v preteklem mesecu ter poda usmeritve in
prednostne naloge, ki izhajajo iz strategije Intereurope
in jih je potrebno upoπtevati pri rednem delu.
Druga toËka zajema predstavitev statusa aktivnih projek-
tov, pri Ëemer sodeluje veliko sodelavcev. Predstojnik
projekta (vodja ali njegov namestnik) poroËa o napredku
na projektu, predstavitve pa so pripravljene na podlagi
enotnih prosojnic in podatkov iz projektnega informacij-
skega sistema. Ostali sodelavci se seznanijo z vplivi
rezultatov projekta na njihovo delo in z moænostmi za
povezovanje pri celostni prenovi informacijskega sistema
Intereurope. Vodstvo druæbe komentira napredek projek-
tov, podaja konkretne usmeritve ter primerno javno
izreËe pohvalo za dobro opravljeno delo.
Aktualnih tem za obravnavo v tretji toËki, ki je namenje-
na njihovi predstavitvi, nikoli ne zmanjka.  VsakiË temo
predstavi nekdo od sodelavcev. Doslej so bile predstavl-
jene raziskava Klima in zadovoljstvo zaposlenih 2002,
metoda izraËuna deleæa plaËe iz naslova uspeπnosti pro-
jekta, predstavitev izkuπenj uporabe reπitev projektnega
vodenja, napredovanje projekta Pilot BT in rezultati pos-
lovnega modeliranja z orodjem ARIS ter osnove uËinko-
vite predstavitve.

Jana Barba
jana.barba@intereuropa.si

Vanja KorsiË, projektant
skrbnik IS:
“Novost uvedbe RMS-ov
ocenjujem pozitivno. V
zadnjem letu se je sistem
naπega dela pri razvoju IR
moËno spremenil. Uvajajo
se novi pristopi, nove
metodologije in tehnike,
nova orodja in nenazadnje
tudi novi poslovni odnosi z
matiËno druæbo Inter-
europa ter z naπimi poslov-
nimi partnerji. 
Razvoj na podroËju infor-
macijske podpore v naπem
podjetju je strahovit in
obsega tako posodobitev
informacijske infrastruktu-
re kot posodobitve pro-
gramske opreme. Kaæe se v
obliki πtevilnih projektov,
ki jih izvajamo po novi
metodologiji projektnega
vodenja. Prav zaradi opisa-
nega je za vse nas, ki v

razliËnih vlogah sodeluje-
mo v procesih, ki jih izvaja
Intereuropa IT, πe posebej
pomembno informiranje o
dogajanjih znotraj podjetja
in v njegovem zunanjem
okolju. 
Verjamem, da imajo sode-
lavci podobno mnenje kot
jaz. Nenazadnje se naklon-
jenost RMS-om  kaæe tudi v
skoraj polni udeleæbi vseh
povabljenih.”

DVE DO TRI URE ZA VSE

Na septembrskem sestanku smo izvedeli, kako napreduje projekt
vzpostavitve varovanja informacij.

Æelimo si, da bi s predstavljeno “dobro 
prakso” spodbudili vaπe ideje in prizadevanja. 
Vse tiste, ki bi radi predstavili svoje uspehe 
v naslednjih πtevilkah, pa vljudno vabimo.
Elektronski naslov uredniπtva je 
interglas@intereuropa.si

Redne meseËne sestanke ocenjujemo kot pozitivne
gradnike naπe druæbe. Z njimi je vzpostavljena dvo-
smerna komunikacija in obveπËanje med vodstvom
in sodelavci druæbe, razmiπljanje o aktualnih pro-
blemih in iskanje celostnih reπitev, omogoËen je
prenos znanja med sodelavci v druæbi ter poroËanje
z udeleæbe na konferencah in seminarjih. Posredno
pa se z aktivnim sodelovanjem na sestanku, sode-
lavci usposabljajo za javno nastopanje in suvereno
predstavljanje svojih rezultatov.
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Za bolj{o usposobljenost zaposlenih

Na fokusni delavnici Sektorja za finance, ki je potekala
po anketi Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposle-
nih, smo izpostavili kot poglavitno teæavo ob uvajanju
SAP-a ter pridobitvi PC-jev dejstvo, da veËina zaposlenih
ne zna delati z osnovnimi Office-ovimi programi, saj so
do sedaj imeli terminale. V izobraæevanje smo ali bomo
vkljuËili veËino zaposlenih. Slednji tako pridobivajo nova
znanja ali izpopolnjujejo svoje znanje, predvsem glede
sestavljanja dopisov ter oblikovanja tabel in uporabe
funkcijskih tipk, kar je pri vsakodnevnem delu nujno
potrebno. Poleg tega pa so postali bolj samozavestni v

odnosu do osebnih raËunalnikov, saj do sedaj niso bili
tako veπËi upravljanja z njimi. 

Minka Jerman, sam. finanËni referent : 
“Osebno sem zelo zadovoljna, da sem se lahko  teËaja
udeleæila, Ëeprav je to predstavljalo dodaten napor in
angaæiranost poleg rednega dela. Vendar mi sedaj pri-
dobljeno znanje prihrani veliko Ëasa.”
Miranda ResinoviË, sam. finanËni referent : 
“Veseli me, da se je naπe vodstvo zavzelo za izraæene
potrebe sodelavcev. »e bi se v to podali æe v zaËetku, bi
prihranili Ëas, porabljen za spraπevanje in nadlegovanje
sodelavcev, ki so æe nekaj veË znali, ob vsaki teæavi, na
katero smo naleteli. Zelo uporabna je tudi literatura, ki
smo jo predelali, saj nam je ostala kot pripomoËek tudi
za  nadaljnje delo”.
Aleπ MarkeæiË, vodja sluæbe 
“TeËaj je obËutno vplival na zagnanost in zadovoljstvo
zaposlenih. Kot vodja jim sedaj veliko laæje zaupam
doloËene naloge, saj vem, da so zanje usposobljeni.
Opaziti pa je tudi veËjo uËinkovitost, saj svoje naloge z
uporabo novo pridobljenih znanj hitreje opravijo. Æelimo
si, da bi teËaj Worda in Excela omogoËili vsem zaposle-
nim, saj bomo na ta naËin poveËali zadovoljstvo zapos-
lenih, istoËasno pa tudi kakovost  naπih storitev.”

Petra DodiË
petra.dodic@intereuropa.si

Udeleæenci teËaja, zaposleni v Sektorju financ, se dobro razumejo s svo-
jimi osebnimi raËunalniki. (foto Z. B.)
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Tovornjaki s svojo ogromno pojavo burijo domiπljijo mnogih otrok, predvsem deËkov, a zelo  redki
potem v æivljenju kdaj sedejo za njihov volan. Eden takih je naπ mladi pripravnik Matej ©pec, ki æe
tri mesece spoznava dobre in slabe plati poklica, ki si ga je izbral. Za Interglas je pripravil zapis s
svojih prvih poti, kjer nam razkriva svoje vtise in pove, zakaj je postal voznik tovornjaka. 

PA SE JE ZGODILO IN [E DOBRO MI JE [LO

Kamioni - æe od nekdaj mogoËni in zanimivi

Prihajam iz majhne vasice Polana pod Lisco z lepim raz-
gledom na okoliπke hribe in doline, vendar premajhne za
mojo radovedno duπo, æeljno doæivetij. Rojen sem leta
1981. Sprva sem raziskoval svet s pomoËjo bliænjih odras-
lih, danes pa to z uæitkom poËnem sam - s kamionom.
Znanje sem po osnovni πoli pridobival na elektrotehniËni
πoli v Krπkem, in sicer ob delu. Medtem sem opravil tudi

izpit za avto in potem πe za tovornjak s priklopnikom.
Tako sem se bliæal cilju, ki je bil jasen in osnovan æe v
otroπkih letih. 
Spomnim se dogodkov, ko sem se s starπi vozil v avtu.
Opazoval sem tovornjake, kako so veliki, dolgi, mogoËni
in zanimivi ter jim mahal v pozdrav. VsakiË, ko se je voz-
nik odzval z “blinkanjem” luËi, sem od sreËe vzkliknil.
Zanimiv dogodek pa me spremlja tudi iz Ëasa sluæenja
vojaπkega roka, ko sem bil æe odloËen, da bom v nas-
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lednji sluæbi vozil kamion. Bili smo v sobi, zunaj pa je bil
priægan tovornjak. Po zvoku smo poskuπali prepoznati tip
motorja. Takoj sem ugotovil, da gre za znamko Mercedes. 

PrviË na “furi”

V tem Ëasu sem poslal proπnjo za delo na Intereuropo.
Po uspeπno opravljenih preizkusih za priËetek z delom se
je dan prvega odhoda na pot vse bolj bliæal. Spremljal ga
je strah in kup neodgovorjenih vpraπanj: kako bo izgle-
dalo æivljenje na kamionu, prva voænja, kam bomo pelja-
li, kako bom vozil tovornjak...

PriËel sem kot pripravnik z mentorjem Martinom
Poæunom. Takoj sva se odliËno ujela in z naklonjenostjo
mi je povedal o malih skrivnostih s poti, o izkuπnjah, ki
si jih je pridobil, navadah, ki jih ima, ko æivi v kamionu.
Prvi vtis, ko sem stopil na kamion, je bil Ëuden in domaË
obenem. Odloæil sem svoje stvari in si ogledal moj nov
æivljenjski prostor, delovno mesto “kapitana”, “kopilota”
in seveda “spalnico” - svet v malem.
Prvi dan sem bil opazovalec, drugi dan pa sem æe “delal”
- tako voænji pravijo πoferji. Mentor me je pohvalil, Ëeπ da
mi gre kar dobro. S pohvalo me je moËno okrepil in opo-
gumil. Pravzaprav mi je rekel, da ne “sejem” po cesti in
pristavil: “VeË vaje in voænje, boljπi voznik!“.

Kako sem si oddahnil!

Danes lahko reËem, da mi kar gre. Martin mi je kmalu
celo toliko zaupal, da je zraven po malem  spal. Potem
pa se je zgodilo, “falil” sem kriæiπËe in zdelo se mi je
nekako Ëudno, pa sem zaËel spraπevati mentorja ali pel-
jem prav. Sliπal sem: “Joj, samo to ne.” Pripeljala sva se
namreË naravnost v mesto. Na koncu sva imela sreËo, ker
ni bilo veliko prometa in po nekaj kriæiπËih sva dosegla
cilj - avtocesto. Kako sem si oddahnil!
Ko sva peljala v Anglijo, je bilo zame najveËje doæivetje
trajekt - ogromna stvar, za katero so celo kamioni majh-
ni. Voænja je bila zanimiva, πe posebej pa angleπka
hrana, ki sva si jo privoπËila. Toda, ni je Ëez domaËo! Ste
æe kdaj vozili po levem pasu? Jaz si nisem nikoli mislil,
da bom. Pa se je zgodilo in πe dobro mi je πlo. Spoznal
sem, da se lahko hitro prilagodim novim razmeram,
novim pogojem in se zraven poËutim kot doma. 

NepriËakovani “dopust” v
©paniji

Sedaj vozim z drugimi
πoferji. Ena izmed destina-
cij je bila ©panija. Zopet
nekaj novega. Pot je bila
dolga. Zaradi zapleta pri
nakladanju sva morala  s
sodelavcem Ëakati nekaj
dni, da so nama naloæili
kamion. Glavno vpraπanje
je bilo, kako ubiti 45-sto-
pinjsko vroËino, ki je na
asfaltu ægala, kot da nas
æeli vse scvreti. K sreËi je
bilo blizu morje z metrski-
mi valovi, kjer sva se lahko
malo shladila. Zanimivo mi
je bilo tudi tuπiranje na
firmi v ©paniji med πpansko
govoreËimi delavci - nisem
vedel, ali govorijo meni, se
kregajo ali normalno pogo-
varjajo - v glavnem smeπno
in zame nenavadno. Takπne
poËitnice so zelo redke,
kratke in popolnoma ne-
priËakovane, popestrijo pa
delo. NajveË dela poteka
okoli iskanja firm, potreb-
no se je znajti in govoriti
kakπen tuj jezik, Ëe æeliπ
pridobiti informacije. Pre-
teæno si pomagam z an-
gleπËino. In ni dobro
pozabljati. Menim, da je to
teæko in zelo odgovorno
delo. Neprijetna plat tega
dela pa so prometne
nesreËe. NiË kaj rad jih ne
vidim, Ëe pa jih, mi je
vedno teæko in æelim, da bi
jih bilo Ëim manj.
VËasih sem opazoval tudi
naravo. Zelo lepa se mi je

zdela v Franciji. V vsaki
dræavi sem videl bogate in
revne dele, zeleno in suπno
pokrajino, povsod pa sem
sreËal prijazne ljudi, ki so
mi bili pripravljeni poma-
gati. 
Teæko pa vam opiπem tre-
nutek, ko prispemo na slo-
vensko mejo - domov! No,
toliko o mojih avanturah!
»e bi πe enkrat izbiral pod-
jetje, pri katerem bi æelel
delati, bi ponovno izbral
Intereuropo! Rad delam, πe
raje pa, Ëe so okrog mene
prijazni sodelavci, πoferji, s
katerimi lahko poklepetam,
so mi na voljo, Ëe jih potre-
bujem, mi z veseljem
pomagajo,... Imam obËu-
tek, da so stvari, ki se
tiËejo mojega dela, ureje-
ne, varne. Vesel sem, da so
me sprejeli v svoj krog.

Tekst in foto: Matej ©pec

Na poti v Anglijo je voænja s trajektom prava priloænost za sprostitev.

Pogled skozi okno tovornjaka je vËasih idiliËna pokrajina, vËasih pa
takπni kovinski velikani.

Matej ©pec, voznik tovornjaka -
pripravnik
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ZAKLJU^EVANJE PRVEGA DELA V
REKORDNEM ^ASU 
Septembra lani je projektna skupina “PUSIE”,
ki jo sestavljajo sodelavci iz Intereurope d.d.,
Intereurope Transport d.o.o., Interagenta
d.o.o. in Intereurope IT d.o.o., sprejela velik
izziv ter se lotila uvajanja celovite poslovne
informacijske reπitve mySAP.com, ki pomeni
novo kakovost v organizaciji podatkov, pred-
vsem pa zagotavlja njihov nemoten pretok med
razliËnimi vsebinskimi podroËji poslovanja. 

Uspelo nam je v πtirih mesecih
V rekordnih πtirih mesecih nam je uspelo vzpostaviti
pogoje, da smo 1. januarja 2003 preπli na  nov informa-
cijski sistem. Besede lahko zvenijo suhoparno, sama pa
vem, da je vsak Ëlan skupine  ponosen na svoje delo. 
Vsebinsko je bil prvi del projekta razdeljen na dve fazi.
Naπe sile so bile v prvi fazi usmerjene predvsem v prenos
obstojeËih funkcionalnosti starega sistema na nov infor-
macijski sistem, kar smo zakljuËili s 1. januarjem. Drugi
del pa je bil namenjen dodelavi πe vseh dogovorjenih
manjkajoËih funkcionalnosti in uvedbi modula EC CS
(konsolidacije). 
Projekt je potekal po strogih in natanËnih, vendar uËin-
kovitih postopkih pospeπenega uvajanja reπitve v druæbe,
znanih kot ASAP (Accelerated SAP) metodologija. 

Zakaj prenova informacijskega sistema v Intereuropi?
V zadnjih letih se je v naπem okolju Ëedalje bolj krepilo
spoznanje, da so obstojeËe programske reπitve tako za
obvladujoËo druæbo kot tudi za odvisne druæbe na
podroËju financ, raËunovodstva in kontrolinga prerasle
zadovoljujoË nivo produkcijske uporabe.
Funkcija upravljanja koncerna potrebuje ustrezno infor-
macijsko podporo zaradi hitrega preraπËanja skupine
Intereuropa v mednarodni koncern, kar je v lanskem letu
sproæilo priËetek prenove informacijskega sistema. 

Projekt uvajanja sistema je poslovno naravnan in
omogoËa veËjo preglednost in aæurnost poslovnih infor-
macij ter preglednost finanËnih transakcij odvisnih
druæb. Obenem pa daje moænost podrobne analize
uspeπnosti stroπkovnih nosilcev, simulacije ekonomskih
uËinkov ter vkljuËevanja operativnih poroËil v celovit
nadzorni sistem podjetja. 

Od prvih modulov do polletnega poroËila
Projektna skupina je uspela 1. januarja letos z izjemnim
trudom vzpostaviti okolje za prehod v delovanje  modu-
lov FI (finance), CO (kontrolinga) in SD (v omejenem
obsegu), BC (osnovne komponente sistema mySAP.com)
in ABAP (programiranje).
Do 30. junija  smo vpeljali πe modul EC CS (konsolidaci-
je) in zgradili model avtorizacij. Polletno poroËilo za
koncern in obvladujoËo druæbo za prvo polletje 2003 je
prvo poroËilo, ki  temelji na uporabi vpeljanih modulov
informacijske reπitve mySAP.com. 

Uvajanje poteka v veË delih
Projektni cilji bodo uresniËeni v veË delih projekta. V
prvem delu, ki ga zakljuËujemo, smo uvedli module FI ter
CO v πtirih uvodoma omenjenih druæbah koncerna in
modul SD v omejenem  obsegu le v obvladujoËi druæbi. 
V naslednjih delih se bo nadaljevala predvsem nadgradn-
ja funkcionalnosti uvedenih modulov FI in CO ter uva-
janje novih modulov IM (investicijski management) in TR
(zakladniπtvo). Predviden pa je tudi prenos funkcional-
nosti integrirane informacijske reπitve mySAP.com na vse
ostale odvisne druæbe koncerna. 

Nekaj zakljuËnih besed
V prvem delu projekta  smo naleteli na nekatere znaËilne
teæave. Rok izvedbe je bil kratek.  Z obstojeËimi podsi-
stemi smo morali vzpostaviti povezavo preko 22 vmesni-
kov, hkrati pa zagotoviti najmanj enako funkcionalnost.
Sistem smo istoËasno uvajali v πtiri druæbe, procesi v
druæbah pa so bili razliËni. Pojavilo se je tudi nezaupan-
je v funkcionalnost novega informacijskega sistema (IS),
veliko napora pa smo morali vloæiti tudi v usklajevanje in
razumevanje dveh IS. Ob zakljuËku prvega dela projekta
lahko reËem, da smo uresniËili del postavljenih ciljev. 
Bogatejπi smo za dragocene  izkuπnje projektnega voden-
ja in pridobljena nova spoznanja in moænosti, ki nam jih
prinaπa mySAP.com. Te nas silijo v vpeljave dodatnih
funkcionalnosti in izkoriπËanje novih moænosti, ki nam
jih reπitev ponuja.
Kot vodja projekta naj za konec povem, da gre pohvala
vsem Ëlanom projektne skupine, ki so s svojim delom,
zagnanostjo in ambicioznostjo sprejeli izziv in dokazali,
da je tudi nemogoËe.... mogoËe.  

Neva KlanËiË
neva.klancic@intereuropa.si

S sestanka delovne skupine.



“V Intereuropi sem zaposlen od marca letos. Prej sem 12 let opravljal delo voznika v
razliËnih podjetjih. V novi sluæbi se zelo dobro poËutim, saj je delo urejeno, odnosi
med sodelavci pa dobri. Vozim predvsem na obmoËju BihaÊa, Sanskega mosta, KljuËa
ter v Banja Luko. Dostavljamo poveËini pakete, v veliki meri za podjetje Neckermann,
ki ima kataloπko prodajo, pohiπtvo in podobno. Precej je tudi zbirnega prometa. Pri
svojem delu sem v stalnih stikih s strankami, zato je pomembno, da se znaπ z ljudmi
primerno pogovoriti. Ljudje v Bosni poznajo ime Intereuropa. Zgodi se, da me nekate-
ri, tudi iz Slovenije ali Hrvaπke, vpraπajo, kako to, da naπe podjetje vozi v Bosni, zani-
ma jih kakπna je naπa mreæa, koliko dostavnih vozil imamo in podobno. Na vpraπanja
jim rade volje odgovorim.”

10 Novi obrazi: sodelavci v BiH

Elvir Tatarevi}, voznik dostavnega vozila, Intereuropa RTC d.d., filiala  Biha}

Vrsta novosti pri urejanju naπih spletnih strani 
VeËja uËinkovitost spletnih strani je pogojena z aktualnost-
jo objavljenih informacij. Zaradi pogostega spreminjanja
posameznih strani in vsebin smo se odloËili, da bomo le-te
upravljali znotraj podjetja decentralizirano. To pomeni, da
bo internih urednikov veË in vsak bo zadolæen za svoj pro-
dukt oz. za vsebino s podroËja, na katerem dela. Samostojno
bo dajal posamezne podatke na splet, aæuriral in dopolnje-
val svojo vsebino. 

Naslednja novost, ki jo bo interno urejanje prineslo, je tako
imenovani press center oz. spletno novinarsko srediπËe,
prek katerega bo poenostavljeno poπiljanje sporoËil za
medije novinarjem prek interneta.Vsako sporoËilo oz. novi-
ca, ki jo bomo posredovali medijem, bo istoËasno æe objavl-
jena na naπih spletnih straneh. Poleg tega bomo imeli rubri-
ko z elektronskimi novicami, kjer bodo objavljene aktualne
novice o koncernu. Cilj projekta internega urejanja spletnih
strani je prihranek na Ëasu zaradi hitrejπega aæuriranja vseh

10 Komuniciranje: internet

Biti konkurenËen danes pomeni biti neposredno prisoten na vseh trgih, kar pomeni biti na sve-
tovnem spletu - internetu. Ta je danes nepogreπljiv in na njem najdemo najveË informacij na enem
mestu. Olajπa poslovanje vsakega podjetja, zato je med najbolj priljubljenimi in uveljavljenimi
orodji komuniciranja v marketingu. Tako vlogo mu pripisujemo tudi v Intereuropi.

Decentralizirali smo upravljanje spletnih strani

Belma Sali}, diplomirana ekonomistka, Intereuropa RTC d.d., Sarajevo

“V Intereuropi RTC sem
zaposlena od junija letos,
in sicer v Sluæbi za eko-
nomsko-finanËne zadeve.

Delovne izkuπnje sem pred
prihodom v Intereuropo
sedem let pridobivala v Ca-
rinarnici Sarajevo, nato pa
πe v druæbi Raiffeisen Osi-
guranje d.d., kjer sem dela-
la na podroËju zavarovanja
poπiljk v transportu ter
odgovornosti prevoznikov. 
Ker se je obseg dela v
Intereuropi RTC v lanskem
letu znatno poveËal, se je v
podjetju pokazala potreba
po delovnem mestu, ki bi

obsegalo spremljanje pla-
Ëil, stike s kupci ter druge
naloge, povezane s tem po-
droËjem. V razgovoru ob
sprejemu na delovno mesto
smo se dogovorili, da bom
poleg tega opravljala πe
plansko-analitske posle v
Intereuropi RTC. 
VeËino mojih sedanjih so-
delavcev sem imela æe pri-
loænost spoznati med dose-
danjim delom, kar mi je
olajπalo prihod v novo de-

lovno okolje. Sodelavci so
me lepo sprejeli in kljub
intenzivni in dinamiËni
naravi dela v Intereuropi so
si uspeli utrgati nekaj Ëasa
zame.
Svoj prosti Ëas preæivljam v
krogu druæine, z moæem in
dvema otrokoma. Veliko
Ëasa preæivimo v naravi, s
prijatelji, naπa nova aktiv-
nost pa je Ëebelarjenje.” 
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dinamiËnih vsebin, veËja aktualnost, veË informacij. Tako
bodo strani bolj prijazne do medijev, investitorjev ter tudi
do πirπe javnosti. Predvidoma bo projekt uresniËen konec
meseca septembra.

Internet za zunanje in intranet za notranje 
uporabnike
Za pravilno razumevanje internega urejanja spletnih strani
je potrebno pojasniti razliko med internetom in intranetom.
Intranet je informacijski sistem znotraj naπega
raËunalniπkega omreæja, ki temelji na tehnologijah interne-
ta. Ta medij sluæi zaposlenim znotraj podjetja in ni dosto-
pen za javne (torej zunanje) uporabnike. Intranet naπega
podjetja (na nivoju Intereurope d.d.) najdemo, Ëe gremo na
spletno stran www.intereuropa.si iz raËunalnika znotraj
podjetja. Odpre se nam stran, ki jo vidimo le mi. Iz intra-
neta na naπe spletne strani na internetu pa pridemo s kli-
kom v zgornji levi kot na napis Intereuropa. »e gremo na isti
naslov iz kateregakoli drugega raËunalnika izven omreæja
Intereurope, se nam prikaæe dejansko naπa spletna stran na
internetu. Na Hrvaπkem imajo tudi svoj intranet in svojo
spletno stran www.intereuropa.hr. »e v Sloveniji vtipkamo
ta naslov, vidimo internet odvisne druæbe na Hrvaπkem.
Hrvaπki intranet za nas (v Sloveniji) ni dostopen in ga lahko
uporabljajo le hrvaπki sodelavci. Seveda velja tudi obratno. 
Smisel intraneta je torej obveπËanje zaposlenih o aktualnih
novicah znotraj podjetja in na njem najdemo tudi veË upo-
rabnih stvari, kot so slovarji, telefonski imeniki ipd. Na
naπem intranetu trenutno delujejo bolj statiËne vsebine,

vendar potekajo aktivnosti v smeri razvoja dinamiËnih vse-
bin. Tako bo πirπe uporaben za vse zaposlene v Intereuropi
d.d.. 

Interno urejanje za pestrejπe in aæurnejπe strani 
Internet oz. spletne strani so neodvisne od intraneta. 
Kot urednica naπih spletnih strani æelim s projektom inter-
nega urejanja omogoËiti bolj aæurne in pestre strani, zani-
mive za oæjo in πirπo javnost. Pokazatelj o tem, da so naπe
strani dejansko zelo obiskovane, je tudi naπ sploπni elek-
tronski naslov: info@intereuropa.si, kamor lahko piπe
kdorkoli, ki si æeli stopiti v kontakt z nami. Na t.i. info link
vsakodnevno prihajajo razne ponudbe in povpraπevanja po
razliËnih naπih storitvah in o morebitnem sodelovanju iz
raznih dræav po svetu. Veliko je tudi drugih ponudb (npr. za
razna izobraæevanja, reklamne materiale, sponzorstva,
oglaπevanja in promocije raznih izdelkov in storitev ipd.).
Na naπih spletnih straneh torej lahko najdete razne infor-
macije o koncernu in druge aktualne informacije, ki so upo-
rabne tudi za zaposlene, npr. naslovi in kontaktne osebe za
vse produkte, povezane druæbe s poslovalnicami, skladiπËne
zmogljivosti, raËunovodski izkazi, naπi Interglasi... Njihova
uporaba omogoËa Ëasovni prihranek tudi zaposlenim pri pri-
dobivanju podatkov o podjetju. 
Morebitne pripombe in predloge, kako πe izboljπati in pope-
striti naπe spletne strani, poπljite na moj e-naslov. 

Tjaπa KozloviË
tjasa.kozlovic@intereuropa.si

www.intereuropa.si - prizadevamo si za kar najbolj zanimive in uporabne spletne strani.



K dobrim rezultatom sta
najbolj prispevali poslovni
podroËji carinskih storitev
ter pomorskega prometa,
ostala poslovna podroËja
poslujejo v skladu s
priËakovanji. Slabπe rezul-
tate dosega le podroËje
kopenskega prometa, ki je
najbolj obËutilo posledice
upoËasnjene gospodarske
rasti v zahodni Evropi.
Najboljπe rezultate dosega-
mo na podroËju Slovenije,
medtem ko so na Hrvaπkem

in v ostalih dræavah indeksi
glede na zahtevne cilje
manj ugodni. Do konca leta
2003 priËakujemo na teh
podroËjih pozitivne uËinke
veËjih investicij in s tem
doseganje planskih ciljev.
FinanËni rezultati letoπnje-
ga polletja v koncernu
Intereuropa so prav tako
dobri. Plan Ëistega poslov-
nega izida (Ëisti dobiËek)
smo presegli za 33 odstot-
kov, k Ëemur so prispevali
predvsem dobri rezultati
finanËnih in izrednih de-
javnosti. PoslediËno je vi-
soka tudi Ëista dobiËko-
nosnost kapitala, ki za 29
odstotkov presega zastav-
ljene cilje.

Peter PlesniËar
peter.plesnicar@intereuropa.si

Koncern Intereuropa je v prvem polletju letoπnjega leta dosegel plan
Ëistih prihodkov od prodaje ter za 8 odstotkov presegel rezultate
enakega obdobja lani. 
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DOBRI REZULTATI 
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»isti prihodki od prodaje v letu 2003 Plan prodaje

Poslovanje Koncerna Intereuropa v prvem polletju 2003

PoroËilo o poslovanju koncerna Intereuropa v obdobju januar - junij 2003 je na vpogled na sedeæu druæbe, dostop-
no pa je tudi preko sistema elektronskega obveπËanja Ljubljanske borze seonet.ljse.si ter na naπi spletni strani
www.intereuropa.si, na povezavi ZA INVESTITORJE—> POSLOVNAPORO»ILA.

Na skupπËini, ki je potekala 4. julija 2003 na
sedeæu druæbe v Kopru, so se delniËarji sez-
nanili z letnim poroËilom uprave za preteklo
poslovno leto, ki je bilo za Intereuropo d.d.
uspeπno.

12 Delnica: skupπËina delniËarjev zasedala

Sklenili so, da od nerazporejenega dobiËka za leto 2001 v
znesku 11,156 milijarde tolarjev  namenijo 1,738 milijarde
tolarjev za izplaËilo dividend, del dobiËka za udeleæbo upra-
ve in nadzornega sveta pri dobiËku druæbe, preostali del pa
ostane nerazporejen. Bruto dividenda znaπa 220 tolarjev
bruto na delnico. SkupπËina je sprejela sklep o poveËanju
osnovnega kapitala druæbe z izdajo 54.482 prednostnih del-
nic zaradi zdruæitve s pripojitvijo druæbe STTC d.d. Maribor.
Osnovni kapital znaπa 8.011.377.000 tolarjev. 

Potekale so tudi  volitve v nadzorni svet in predstavniki
delniËarjev so postali mag. Joæe LeniË, mag. Tadej Tufek,
prof. dr. Livij Jakomin in Drago Naberπnik. Predstavniki
delavcev ostanejo isti do 3. 12. 2003, ko jim poteËe man-
dat, nato pa bo svet delavcev izvolil nove. Nadzorni svet je
17. julija, na svoji prvi seji, za predsednika izvolil prof. dr.
Livija Jakomina, njegov namestnik pa je postal Zoran
Klampfer. 
Koncern Intereuropa je lani ustvaril 43 milijard tolarjev
Ëistih prihodkov od prodaje in 5,4 milijard tolarjev Ëistega
dobiËka. Vsa poslovna podroËja so uspeπno poslovala in pre-
segla naËrtovane rezultate. Poslovni rezultati koncerna
Intereuropa dokazujejo, da so strateπke usmeritve, ki pred-
videvajo geografsko ekspanzijo in vlaganja v πiritev logi-
stiËne mreæe, upraviËene.

Dina Podgornik 
dina.podgornik@intereuropa.si

Novi ~lani nadzornega sveta
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Telefonsko komuniciranje - na prvem
mestu vljudnost in prijaznost

Telefon je tako vsakdanja stvar, da se nam njegova
uporaba zdi preprosto samoumevna. Vsakdo sicer ve,
da se pogovori po telefonu, ko gre za  poslovno komu-
niciranje, razlikujejo od zasebnih, vpraπanje pa je,
kako ti pogovori v poslovnem svetu zares potekajo. To
je zanimalo tudi naπo sodelavko Ondino Topolπek, ki
se je odloËila to preveriti in je izvedla anketo o tem,
kako v Intereuropi komuniciramo po telefonu.
Rezultat njenega raziskovanja so Pravila telefonskega
komuniciranja Intereurope d.d., ki naj bi nam sluæila
kot priroËnik za boljπe telefonsko komuniciranje. O
tem, zakaj se je tega dela sploh lotila, kaj je pri tem
ugotovila, pa tudi o naπem telefoniranju na sploπno,
smo se pogovarjali z njo.  

Kako to, da ste se lotili raziskovanja telefon-
skega komuniciranja in oblikovanja posebnih pra-
vil? 
Kot tajnica sektorja v druæbi sem vsakodnevno
vkljuËena v vrtinec komuniciranja, kamor nedvomno
sodi tudi telefoniranje. Ugotovila sem, da je pozna-
vanje poslovnega protokola oziroma pravilno
obnaπanje udeleæencev v poslu velikokrat izrednega
pomena za uspeπnost in videz posameznika kot tudi
podjetja, pa tudi to, da je kultura komuniciranja po
telefonu neraziskana. In ravno to spoznanje me je ob
zakljuËku πolanja na viπji strokovni πoli za poslovne
sekretarje vodilo k temu, da sem izdelala diplomsko
nalogo, v kateri sem  na podlagi teoretiËnih podlag in
praktiËnega prouËevanja z izdelavo analize “Kako
komuniciramo po telefonu?”, strnila pravila  komuni-
ciranja po telefonu, ki sledijo v nadaljevanju.  

Telefon nas vsak dan spremlja tako na delov-
nem mestu kot v zasebnem æivljenju. Kako pravil-
no ga znamo uporabljati ?
V poslovnem svetu porabimo pribliæno Ëetrtino svoje-
ga Ëasa za telefoniranje. Telefonu sicer vedno bolj
konkurirajo druga informacijsko-komunikacijska sred-
stva, kljub temu pa ostaja πe naprej najpogostejπi
nadomestek za osebne poslovne stike in pisno spora-
zumevanje. 
Da bi ugotovila, kako pravilno ga znamo uporabljati,
sem izvedla anketo. Za ciljno skupino sem izbrala
zaposlene na delovnih mestih razliËnih nivojev v druæ-
bi v RS. Prejela sem 160 odgovorov, kar predstavlja 10
odstotkov ciljne skupine. Ob tej priloænosti se vsem
sodelavcem, ki so v anketi sodelovali, prav lepo zah-
valjujem.

Ali zaposleni v In-
tereuropi primerno upo-
rabljamo to sredstvo ko-
municiranja? Kaj je po-
kazala vaπa raziskava?
Rezultati raziskave so
pokazali, da se zaposleni
zavedamo pomena znanja
s podroËja poslovnega
bontona in protokola ko-
municiranja po telefonu. Poznavanje in uporaba pravil
pa nista na visokem nivoju. 

Katere so najpogostejπe napake, ki jih delamo
pri telefoniranju?
Odgovori kaæejo, da so πibke toËke vpraπanih predvsem
predstavljanje, posluπanje in izbira Ëasa za telefonski
klic. Velikokrat se opraviËujejo takrat, ko to ni potreb-
no, med telefoniranjem pa se veËkrat posveËajo πe
drugim opravilom.

Kako bi lahko izboljπali naπe komuniciranje po
telefonu?
Z objavo pravil v Interglasu  je storjen æe prvi korak.
V nadaljevanju pa morda organizirati interna izobraæe-
vanja, predvsem  za vse tiste zaposlene, ki nimajo ali
niso imeli  moænosti udeleæiti se  ustreznih  teËajev,
objava v Trinet Q...

Pripravili ste Pravila telefonskega komunici-
ranja Intereurope d.d., ki ga objavljamo v nadalje-
vanju. Kakπen je njihov namen?
Namen Pravil je prispevati k boljπi, uËinkovitejπi in
bolj profesionalni telefonski komunikaciji zaposlenih. 

Napotkov in pravil je veliko. Kaj pa je pri tele-
foniranju najpomembnejπe? 
Telefonski bonton narekuje, da sta pri telefoniranju na
prvem mestu vljudnost in prijaznost.  Uporaba
magiËnih besed, kot so: “prosim, hvala, oprostite”, ni
nikoli  odveË.  Osnovna olikana oblika v medsebojnem
nagovarjanju v poslovnem svetu je zagotovo vikanje.
V komunikaciji po telefonu vedno upoπtevajmo tri
zlata pravila: pozdravimo, imenujmo podjetje, se
predstavimo. Vsak zaposleni, ne samo tajnica ali dela-
vec v telefonski centrali, je odgovoren za telefonski
klic. Ko dvignemo sluπalko, odpiramo vrata v naπe
podjetje.  Prvi vtis na poslovne stranke  je zagotovo
odvisen od naπega odziva. 

(K. B.)

Ondina Topolπek
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Naπ glas naj bo primeren!
Pri telefoniranju imamo na voljo samo svoj glas. To je
naπe glavno orodje, zato mu moramo posvetiti veliko
pozornost. Delovati mora zanesljivo, toplo in poslov-
no, na noben naËin pa ne sme kazati slabe volje.
Hitrost govora naj bo zmerna. Prilagodimo jo po-
membnosti informacije; pomembno informacijo pove-
mo poËasneje. Za posluπalca je prijetneje, Ëe od Ëasa
do Ëasa malce spremenimo jakost glasu. Sprememba
tempa daje govoru æivost in dinamiËnost; monotonost
je dolgoËasna.

Govorimo razumljivo!
Govoriti moramo tako, da nas sogovornik na drugi
strani telefonske linije razume. Stavki naj bodo kratki,
jedrnati in enostavni. Jedrnato pomeni moËno, izraz-
no, to je, da uporabljamo veË glagolov.  
Posamezni glasovi v vsaki besedi so zelo pomembni.
»e jih izgovarjamo malomarno in nerazloËno, nas bo
sogovornik slabo ali celo napaËno razumel. Pomembno
je tudi, da pri govoru ne “poæiramo” besednih
konËnic, ne uporabljamo nareËja, se izogibamo upora-
bi maπil.  Takrat, ko se æelimo povsem izogniti nespo-
razumom, pomembne besede Ërkujemo (pri tem
obiËajno uporabljamo imena mest, npr. a - Ankaran).
Govor naj bo Ëim bolj prilagojen sogovornikovemu. 

Govorimo prepriËljivo!
Svojega sogovornika skoraj vedno poskuπamo o neËem
prepriËati. DoseËi moramo, da nas sogovornik jemlje
resno, da nam zaupa, da ga prepriËamo. Govoriti
moramo avtentiËno, to pomeni, da ne uporabljamo
nemoralnih sredstev (laæi, polresnice...). Uporabljajmo
utemeljitve, argumente, dejstva. PrepriËevanje je
spretnost, naËin obnaπanja.  

Ne pretiravajmo!
Telefonski pogovor bo veliko bolj zanimiv, Ëe vanj
vgradimo kratke odmore, s tem poudarimo povedano
in sogovornik ima priloænost, da to predela. Ne “bom-

bardirajmo” sogovornika,
pa tudi preskromni ne
smemo biti. Omejimo
svoje govorjenje, ne pou-
darjajmo preveË svoje
strokovnosti in znanja, ne
kaæimo preveË svojih Ëus-
tev, skratka ni dobro pre-
tiravati v nobeno smer -
to pri ljudeh vzbuja ne-

zaupanje. Predvsem pa ne
dajajmo laænih obljub ali
obljub, za katere ne ve-
mo, ali jih bomo lahko
izpolnili. 
Tujke uporabljamo le, Ëe
predvidevamo, da jih bo naπ sogovornik razumel.
Prevelika uporaba le-teh namiguje na bahaπtvo, ne pa
na  nadpovpreËno izobraæenost.

Govorimo nazorno!
Govoriti moramo tako, da si bo sogovornik ustvaril
“pravo sliko”. SporoËilo mora biti posredovano tako,
da ga bo sogovornik razumel. Odgovornost za razume-
vanje sporoËila nosi sporoËevalec oziroma govorec,
torej ne prejemnik sporoËila ali posluπalec. Pri komu-
nikaciji se moramo væiveti v sogovornika in mu
sporoËilo povedati z besedami, ki so mu razumljive.
Zato æe med pogovorom s posrednimi vpraπanji pre-
verjamo, ali nas sogovornik razume. 

Izogibajmo se oπabnosti!
V pogovoru bodimo za-
dræani in skromni, ne pa
bahavi in arogantni. So-
govornik hitro opazi aro-
gantno obnaπanje. Svoje-
ga sogovornika ne smemo
pouËevati. Bolj uËinkovi-
to je, Ëe ga vkljuËimo v
pogovor. »e nenadoma ne
moremo odgovoriti na
njegovo vpraπanje, ne
reagirajmo arogantno, temveË ostanimo mirni in
sproπËeni. V kolikor potrebujemo Ëas za premislek,
povpraπamo sogovornika npr.: “Kako to mislite?” ali
“Ali bi lahko zadnje vpraπanje zastavili bolj
natanËno?” »e pa na vpraπanje ne znamo odgovoriti,
potem to priznamo ter se dogovorimo za ponovni
pogovor.

Svojega sogovornika moramo aktivno poslu-
πati!
S pozornim posluπanjem si pridobimo zaupanje in
naklonjenost sogovornika. Sogovornik mora Ëutiti, da
ga pozorno posluπamo, zato omejimo svoje govorjen-
je, osredotoËimo se na tisto, kar nam sogovornik pri-
poveduje. Med posluπanjem si beleæimo najpomemb-
nejπe stvari iz pogovora. Glede na to, da se sogovorca
ne vidita, se morata “verbalno” posluπati. Ko govorec

Splo{na pravila pri komuniciranju
po telefonu 
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zakljuËi misel, mu posluπalec pritrdi, kot npr.: “Res
je”, “Razumem”, “Da, posluπam”, “Nadaljujte, pro-
sim”, “Soglaπam”, “Zanimivo”...  
Sogovornika ne prekinjajmo, saj ga z naπimi vmesnimi
komentarji motimo. »e se nam med posluπanjem pora-
jajo vpraπanja, jih prihranimo za Ëas, ko bo sogovor-
nik s pojasnjevanjem konËal. 

Kdaj se  opraviËimo?
OpraviËimo se, ko smo
naredili napako, ko  je
bila naπa trditev napaËna
ali ko smo se zmotili.
Vendar ne pozabimo na
pravilo lepa beseda pravo
mesto najde. 
Ne uporabljamo opraviËil,
ko je to popolnoma nepri-

merno. Npr.: “Oprostite, ali je gospod... dosegljiv?”;
“Oprostite, rada bi vas nekaj vpraπala”; “Oprostite, Ëe
sem vas zmotila.” 

Po pozdravu se najprej predstavimo! 
Po pozdravu se moramo najprej predstaviti, nato po-
vemo, koga æelimo. Sogovornika praviloma nazivamo z
imenom in priimkom ali samo s priimkom, vendar mo-
ramo sogovornika nagovoriti z “gospod” ali “gospa”.
Predstavljanje prilagodimo  naËinu klica, in sicer: 
✔ Ëe kliËemo preko telefonske centrale, pozdravimo

in povpraπamo po osebi ali sluæbi,  lahko po inter-
ni telefonski πtevilki, Ëe jo poznamo, npr:
“Dober dan, rada bi govorila z gospodom...”; v
kolikor potrebujemo telefonistovo pomoË, npr.
telefonsko πtevilko, ime ali funkcijo Ëloveka, ki ga
æelimo, se mu moramo predstaviti;

✔ ko tajnica prevzame klic, najprej pozdravimo in se
predstavimo z lastnim imenom in nazivom podjet-
ja, nato πele vpraπamo po osebi, s katero æelimo
govoriti: “Dober dan, sem ta in ta, kliËem iz
Intereurope v Kopru, æelim govoriti z gospo....”.

✔ Ëe se nam namesto stranke oglasi “telefonska taj-
nica”, pustimo kratko sporoËilo in telefonsko πte-
vilko, kam in kdaj  nas lahko pokliËe.

Eno najpomembnejπih pravil pri telefoniranju je: Na
zaËetku pogovora se vedno predstavimo. »e se nam
klicatelj ne predstavi, ga imamo pravico vljudno
vpraπati: “Oprostite, mi lahko poveste, s kom govo-
rim?”

Postavljati moramo pravilna vpraπanja!
S pravilno postavljenimi vpraπanji odkrijemo potrebe
in æelje sogovornika, si pridobimo nove informacije,
hkrati pa sogovornika vkljuËimo v pogovor in si s tem
pridobimo njegov Ëas in zaupanje. 
Postavljamo predvsem odprta vpraπanja, in sicer:
kdo?, kako?, kdaj?, kje?, kako dolgo? itd. Vpraπani na

ta vpraπanja odgovarja s polnimi stavki. Zaprta in
alternativna vpraπanja uporabljamo, ko gre za kratke
odgovore (“da”, “ne”) ali imamo nekaj moænosti
(A,B,C). Izogibati se moramo vpraπanju “ZAKAJ”, ker
deluje agresivno, nevljudno in vsiljivo. Izjemoma je
primeren skupaj z zaprtim vpraπanjem, npr.: “Zakaj
trdite, da to ne...?”
Pri telefoniranju postavljamo tudi pomoæna vpraπanja.
Z usmerjeno postavljenim zaprtim vpraπanjem lahko
“klepetuljo” pripeljemo na pravo pot.

Med telefoniranjem ne poËnimo niËesar drugega.
Zavedati se moramo, da je telefoniranje delo, ki zah-
teva celega Ëloveka. Povsem se moramo osredotoËiti
na pogovor, zato med telefoniranjem ne opravljajmo
nobenega drugega dela.
Prav tako je nevljudno, Ëe med pogovorom srkamo
kavo, jemo, beremo, tipkamo po raËunalniku, podpi-
sujemo listine itd. Sogovornik “Ëuti”, da ga ne po-
sluπamo pozorno. 
Kadar kdo telefonira, se morajo drugi v istem prosto-
ru pogovarjati tiπe, kajti hihitanje, glasba z radia ali
preglasen pogovor ustvarjajo neprijetno zvoËno ozad-
je, ki lahko naredi na sogovornika zelo neprijeten vtis.
Nevljudno je, Ëe se, med tem, ko telefoniramo, pogo-
varjamo πe s kom drugim. »e æe moramo od sodelav-
cev pridobiti dodatno informacijo za sogovornika, se
sogovorniku opraviËimo, dati ga moramo na Ëakanje
in hitro opravimo vmesni pogovor. 

Klicati moramo ob
primerni uri!
Izbira Ëasa za telefonski
razgovor je zelo pomemb-
na. Neprimeren Ëas za kli-
canje je navadno zjutraj,
ko sogovornik priËenja z
delom - razen, Ëe nam
sam tako predlaga, v Ëasu
odmora (malice), ob kon-
cu delovnega dneva.
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Sogovornika kliËemo domov le, Ëe nam to izrecno
dovoli. Kljub temu pa ne zgodaj zjutraj,  pozno zveËer,
med obedi, vikendi, prazniki.

Pogovor naj bo kratek in jedrnat!

V poslovnem svetu je Ëas nekaj najbolj dragocenega.
Zato v telefonskem pogovoru ne “dolgovezimo” - s
tem krademo Ëas sebi in sogovorniku. »e predvideva-
mo, da bo telefonski pogovor daljπi, vpraπamo sogo-
vornika za dovoljenje. V kolikor  nima Ëasa, se dogo-
vorimo za primernejπi trenutek.

Prevezovanje
Ko prevzamemo klic za drugo osebo:
✔ Ëe klicatelj pove, koga æeli, moramo  klic najhitre-

je  preusmeriti pravi osebi. Preden preveæemo,
reËemo klicatelju “izvolite”;

✔ Ëe klicatelj ne pozna imena, priimka, reËemo:
“Vezala vas bom h gospodu..., vodji ...”;

✔ Ëe je interna πtevilka zasedena in mora stranka
poËakati, ji to prijazno povemo in se potrudimo, da
klicanega najhitreje obvestimo o klicu, da stranka
ne bi predolgo Ëakala;

✔ Ëe je klicani odsoten ali zaseden, ponudimo moæ-
nost reπitve teæave z drugo osebo. Vsekakor pov-
praπamo, ali æeli pustiti sporoËilo za klicanega.
Morebitno sporoËilo si moramo takoj zapisati in ga
najhitreje posredovati  klicanemu. 

Vzpostavimo zvezo s predstavitvijo podjetja!
Ne vzpostavljajmo zveze z “Ja” ali z odrezavim “Halo”.
Vedno predstavimo podjetje s polnim ali skrajπanim
imenom, ki ga uporabljamo v javnosti.  Za interne
klice pa velja, da navedemo oddelek ali sluæbo in naπe
ime, ne pozabimo dodati stavek: “Kako vam lahko
pomagam?”.

Ne pozabimo!
✔ V sluæbi se izogibajmo zasebnim pogovorom. »e pa

to æe moramo storiti ali smo klicani, opravimo

hitro in ne obremenjujmo s klepetom sodelavcev,
nikakor pa ne pustimo stranke Ëakati.

✔ »e se pri tipkanju πtevilke zmotimo, se sogovorni-
ku na drugi strani opraviËimo in odloæimo sluπalko
brez dodatnih pojasnjevanj, nikakor ne odloæimo
sluπalke brez besed. 

✔ »e se med pogovorom zveza prekine, mora klic
ponoviti klicatelj.

✔ Pred pogovorom imejmo pripravljene pripomoËke:
svinËnik, rokovnik, PC in dokumente, za katere
predvidevamo, da jih bomo rabili .

✔ Spoπtovati moramo sogovornika, kajti pozoren
sogovornik “Ëuti” nas in naπ dejanski odnos do
njega. 

✔ Na telefonski klic se moramo oglasiti najkasneje po
tretjem zvonjenju. 

✔ »e nas ni v pisarni, moramo telefon prevezati 
sodelavcu/ki. 

✔ V telefonskem pogovoru  se izogibajmo nikalnicam.
✔ V telefonskem pogovoru uporabljajmo prijazno

izraæanje (pozitivne besede, prosim, hvala, opro-
stite).

✔ Skrbimo za pogovorno vzduπje (prijaznost, vljud-
nost, simpatiËnost, zavzetost, prepriËljivost, væiv-
ljanje...)

✔ Aktivno posluπajmo. 
✔ Pravilno postavljajmo vpraπanja. 
✔ Hitrost in jakost glasu prilagodimo vsebini. 

Komunikacija z nevljudnim sogovornikom.

VeËkrat naletimo na nevzgojenega ali grobega sogovor-
nika. Tudi v takih primerih moramo biti vljudni, pred-
vsem ohraniti “mirne æivce”. V kolikor je naπ govornik
æaljiv in pri tem vztraja, mu poskuπamo povedati, da
tak naËin komuniciranja ne vodi k reπitvi problema.
Pri tem uporabimo dvojino, npr.: “Gospod, Ëe se bova
tako pogovarjala...”.
»e se sogovornik noËe predstaviti in zahteva na primer
podatke o naπem podjetju, vztrajamo, da se predstavi.
V nasprotnem primeru mu zahtevanih podatkov ne
posredujemo. 

Karikature: Boris Laganis
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Stabilen te~aj in visoka 
dividenda
TeËaj Intereuropine delnice je ostal ne-
spremenjen, dividendni donos pa znaπa 
4 odstotke...

Od zaËetka leta se teËaj Intereuropine delnice ni bistve-
no spremenil. S stabilnim teËajem smo lahko zadovoljni,
saj so druge delnice na borznem trgu Ljubljanske borze
veËinoma zgubile na vrednosti. Slovenski borzni indeks
je v prvi polovici leta padal ter pokazal znake okrevanja
v juliju, kar je posledica dividend, ki jih druæbe veËinoma
izplaËujejo v poletnih mesecih. Dividende pozitivno vpli-
vajo na teËaje delnic, ker investitorji del tako pridoblje-
nih sredstev reinvestirajo oz. vloæijo nazaj v delnice.

Zaradi tega borzniki napovedujejo nadaljevanje rasti
teËajev πe vsaj do septembra. Tudi delnica IEKG se je po
veËjem padcu teËaja, po datumu upraviËenosti do divi-
dende, hitro pobrala. 
Na stabilnost teËaja delnic Intereurope vpliva tudi divi-
dendna politika in letoπnja dividenda v viπini 220 SIT,
kar je 10% veË kot lani. DelniËarji Intereurope tako dose-
gajo v primerjavi z drugimi delnicami iz Slovenskega
borznega indeksa enega veËjih dividendnih donosov, po
skupnem donosu pa se uvrπËajo na 3. mesto.

Matej OkretiË
matej.okretic@intereuropa.si
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Dividendni in kapitalski donos Intereuropine delnice v primerjavi z
drugimi delnicami.
- dividendni donos = bruto dividenda / povpreËni teËaj v letu 2003 
(do 12. 8. )
- kapitalski donos = teËaj 12. 8. / zaËetni teËaj
- skupni donos = dividendni donos + kapitalski donos

DDEELLNNII^̂AARRJJII  SSPPRRAA[[UUJJEEJJOO......
Kam sporoËiti spremembe podatkov?

Spremembe matiËnih podatkov (naslov, priimek...) je potrebno javiti na Klirinπko depotno druæbo na
posebnem obrazcu s priloæeno fotokopijo osebnega dokumenta. Za podrobnejπa navodila lahko obiπËete
njihovo spletno stran www.kdd.si ali pokliËete na 01 307 35 00.

Za spremembo banËnih raËunov je najbolje poËakati na obvestilo o izplaËilu dividende ter slediti navo-
dilom na obvestilu.

ZAHVALA
Sindikatu cestnega prometa in Intereuropi Transport d.o.o. (posebej πe prometni sluæbi) se iskreno zahvaljujem za pomoË ob
izgubi oËeta. ©e posebej se zahvaljujem podjetju  Intereuropa Transport d.o.o., da so mi omogoËili izostanek z dela v zadnjih
dveh mesecih oËetove bolezni. Claudio FurlaniË



formalnosti. Rezultate poslo-
vanja v prvi polovici leta in ak-
tualne projekte nam je predsta-
vil g. Klaus Hellmann, veËinski
lastnik Hellmann Worldwide
Logistics. PoveËali bodo obseg
prometa za najmanj 7 odstot-
kov letno, stremijo pa tudi k
zmanjπanju oziroma odpravi
nerentabilnega prometa. NaËr-
tujejo zmanjπanje stroπkov in-
ternega poslovanja, vzpostavi-
tev centralizirane prodajne
sluæbe, izdelavo celovite infor-
macijske mreæe med Ëlani pos-
lovne skupine ter specializacijo
nacionalne prodaje po posame-
znih dræavah. VeËji poudarek
nameravajo dati poslovanju s
Slovenijo ter dræavami bivπe
Jugoslavije. Predstavili so pro-
jekt “clearing” sistem prodaje,
ki s pomoËjo enotnega modela
(ECC - European clearing cen-

ter) obvladovanja podatkov
omogoËa sistematiËno vodenje
potreb po prevozih in drugih
storitvah ter takoj izraËuna
stroπke dostave po posameznih
dræavah. Zanimiva je bila pred-
stavitev mobilne naprave, ki so
jo razvili sami in omogoËa digi-
talno spremljavo vozil in vseh
dogodkov od prevzema do pre-
daje blaga prejemniku. Upora-
bljati jo bodo zaËeli to jesen, z
njo pa se bodo izognili pisanju
dispozicij, zbiranju kosovnega
blaga v skladiπËih, tako bodo
zmanjπali stroπke in skrajπali
Ëas dostave blaga. ©ofer bo pri-
πel po blago k stranki in vnesel
vse podatke o poπiljki, ki bodo
prek informacijskega sistema
posredovani do pristojnih
sluæb. Organizirani so bili tudi
bilateralni formalni razgovori,
kjer smo se s partnerji pogo-
varjali o moænostih sodelovan-
ja. 
Emil Ugrin 
emil.ugrin@intereuropa.si

Podjetje Termo d.d. iz ©kofje Loke je najveËji slovenski proizvajalec kamene volne, izolacijskega
materiala, ki je graditeljem dobro znan pod imenom tervol. Lahko si predstavljamo, da prevoz mate-
riala s tako veliko prostornino ni ravno poceni, πe posebej, Ëe  pomislimo, da je tudi cena tega izdel-
ka relativno nizka. Iz teh dveh razlogov je deleæ transportnih stroπkov v prodajni ceni tega izdelka
eden viπjih nasploh. Razumljivo je, da si v Termu æe vseskozi prizadevajo za izvedbo prevozov, ki bi
zagotavljala toËnost, zanesljivost in nizko ceno.

18 ©ola logistike 

LOGISTI^NA PODPORA ZA TERMO

Zakaj  outsourcing logistiËnih storitev?
V zadnjih 14-tih letih je organizacija prevozov v Termu
doæivela vrsto sprememb. Najprej so imeli lasten vozni
park, nato so sklenili pogodbe z “bivπimi” vozniki, na
koncu pa je prevoze zanje opravljal zunanji partner.
Zaradi vrste razlogov z opravljanjem prevozov niso bili
popolnoma zadovoljni. V zaËetku leta 2002 so opravili
temeljito analizo celotne logistike ter bili postavljeni
pred izbiro, ali naj investirajo v intenzivni razvoj celost-
ne logistike v Termu ali pa poiπËejo zunanjega izvajalca
logistiËnih storitev. Ker so bile pred njimi obseæne inve-
sticije, konkurenca na trgu pa huda, so se odloËili temel-
jiteje raziskati drugo moænost, ki naj bi omogoËala, da se
v podjetju osredotoËijo predvsem na doseganje konku-
renËnih prednosti pri kameni volni. Projekt je stekel
spomladi leta 2002, k sodelovanju pa so povabili dva

veËja slovenska organizatorja logistiËnih storitev. Po
veËmeseËnih usklajevanjih, analizah, kalkulacijah in
pogovorih so januarja letos podpisali pogodbo z
Intereuropo d.d. ter z druæbo Intereuropa Transport
d.o.o., o izvajanju celotnih prevozov, πpediterskih stori-
tev in razvoja logistike v Termu. 

OdloËilni sta  bili vizija in izkuπnje
Kot pravi Marjan Cukrov iz Terma, je bila pri izbiri
odloËilna dolgoroËna vizija razvoja celovitih logistiËnih
storitev Intereurope ter izkuπnje, ki jih ima na vseh
podroËjih izvedbe, ki jih Termo potrebuje. PriËakujejo
strokovno upravljanje ter iskanje najoptimalnejπih poti
za njihove vhodne materiale ter izdelke. Intereuropa
zagotavlja izvajanje teh storitev s kombinacijo cestnega
prevoza, ki ga izvaja tudi Intereuropa Transport, ter

Predstavili mobilno napravo za spremljavo vozil

18 Globus: Hellmann Worldwide Logistics

V Pragi je med 17. in 19. junijem potekalo 2. evropsko
sreËanje grupacije HELLMANN Worldwide Logistics in njihovih
partnerjev. Koncern INTEREUROPA sva predstavljala Matevæ
»emaæar, pom. dir. filiale Jesenice ter Emil Ugrin, koordina-
tor prodaje s podroËja kopenskega prometa.
Gostitelji so nam razkazali nov logistiËni terminal v predmestju
Prage, ki deluje od  februarja letos. V njem opravljajo logistiËne
storitve, zbirni promet, doklade, domaËo distribucijo in carinske

Bilateralni razgovori s predstavnikoma πpedicije NORTRAIL Oslo.
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pomorskega, letalskega in æelezniπkega prevoza. Celo-
vitost logistiËne podpore zagotavljajo πe storitve posre-
dovanja, πpedicije, skladiπËenja in hitre poπte UPS.  

Tako smo zaËeli sodelovati
Takoj po podpisu pogodbe je Intereuropa priËela s prak-
tiËnim izvajanjem pogodbe. ZaËela je sklepati pogodbe z
dosedanjimi prevozniki, izvedena je bila povezava infor-
macijskih sistemov med vsemi tremi partnerji in vzposta-
vila se je enotna odpremna pisarna v tovarni, kjer skupaj
sedijo predstavniki Intereurope in Terma. Vsi operativci
Terma so priËeli prenaπati pogodbe in izkuπnje  na nove-
ga partnerja, tako da so v Termu æe 10. marca priËeli z
delom na izvozu, dva tedna kasneje pa πe na domaËi
odpremi, nabavi in πpediciji. Tako je zaËetne korake pri
sodelovanju opisal Marjan Cukrov in dodal, da so se
istoËasno pojavljale tudi razne teæave, ki jih je projektna
skupina, sestavljena iz strokovnjakov Terma in Inter-
europe, skuπala reπevati v najkrajπem Ëasu. Prvi pregled
rezultatov v maju je pokazal, da je prehod zadovoljivo
uspel. 

Skupno  prizadevanje za
izboljπave
Ob pregledu so si zadali tudi
skupne naloge za izbo-
ljπevanje stanja. Predvsem
bi radi dosegli bolj usklaje-
no obraËunavanje prevozov
po enotnih cenikih (prej so
imeli 30 pogodbenih pre-
voznikov, ki so vozili po 39
cenikih), poveËali odzivnost
na spremembe ter na
sploπno zniæali stroπke pre-
vozov. Slednje je tudi eden
osrednjih namenov tega
projekta, poleg izboljπanja
kakovosti izvajanja logistike
ter boljπega spremljanja
razvoja tega podroËja. Ob
tem pa outsourcing logisti-
ke Termu omogoËa, da vse
svoje sile in vire usmeri na
kljuËne dejavnosti.
Zaradi omejenosti prostora
za skladiπËenje in logistiko
so v Termu uvedli dvoiz-
mensko delo v skladiπËih in
odpremi. Sedaj traja nakla-
danje od 6. do 20. ure,
zaradi Ëesar je preko dneva
bolj enakomerno razporeje-
no in omogoËa manj stre-
sno in varno delo v Od-
premi. PriËakujejo, da se
bo posredno izboljπala tudi
vsebinska in vizualna ure-
jenost skladiπËa. 

Eden prvih projektov v
Sloveniji 
To je eden prvih tako
obseænih logistiËnih pro-
jektov outsourcinga v Slo-
veniji in kot tak zgled in
merilo za vse naslednje,
poudarja Marjan Cukrov.
“Vse prednosti, ki naj bi
izhajale iz njega, se πele
kaæejo, opazili pa smo tudi
nekaj izboljπav, ki jih sploh
nismo naËrtovali. To doka-
zuje, da imajo prav stro-
kovnjaki, ki pravijo, da se
podjetja ponavadi niti pri-
bliæno ne zavedajo vseh
stroπkov, ki jih imajo z
logistiko. Upam, da smo v
Termu naredili pravo 
potezo.”

V odpremni pisarni skupaj sedijo predstavniki Intereurope in Terma. Na sliki Tomaæ Foltyn (sedi), Darko
MarinËiË (stoji) in Jasmina Bogataj.

LLOOGGIISSTTII^̂NNII  SSLLOOVVAARR

NaËrtovanje zmogljivosti:
zagotovitev, da bodo
potrebni viri (npr. zmoglji-
vost distribucijskega centra,
transportnih vozil itd.)
pravoËasno na razpolago v
ustreznem kraju za izpolni-
tev potreb logistiËne in
oskrbovalne verige.

Koledarski dnevi: pretvor-
ba delovnih dni v koledar-
ske dneve temelji na πtevilu
redno naËrtovanih delovnih
dni v tednu v vaπem kole-
darju dela v proizvodnji.
IzraËun: za pretvorbo iz
delovnih dni v koledarske
dneve:
»e znaπa delo v tednu 
= 4 dni, pomnoæite z 1.75
= 5 dni, pomnoæite z 1.4
= 6 dni, pomnoæite z 1.17

Kataloπki kanal: klicni cen-
ter ali naprava za obdelavo
naroËil, ki sprejme naroËilo
direktno od kupca na osno-
vi definiranih kataloπkih
ponudb in jih odpoπlje
direktno kupcu; podatki o
naroËilu v tem kanalu se
lahko prenaπajo z elektron-
skimi sredstvi. Ta sredstva
lahko vkljuËujejo elektron-
sko izmenjavo podatkov
(EDI), posredovalniπkih
sistemov ali povezanih elek-
tronskih sistemov.



Pojem kakovosti v odnosu do kupca  zajema
tudi praktiËna in konkretna dejanja na
podroËju logistiËnih storitev. Primer
takπnega delovanja so tudi spremembe, ki so
bile uvedene v procesu izvajanja storitev
paketne dostave v Intereuropi d.o.o. v
Zagrebu. 

20 Kakovost: uvedli zamenljive zabojnike WABB

S spremembami nas je sez-
nanil produktni vodja Boris
Femec: “S 1. julijem letos
je Intereuropa, logistiËke
usluge, d.o.o. uvedla za-
menljive zabojnike WABB v
svoj sistem paketne dosta-
ve. Glede na sedanje stanje

so se zmogljivosti za pre-
voz paketov na ta naËin za
nekajkrat poveËale. Izog-
nili smo se  tudi dodatnim
linijam, stroπki obstojeËih
linij pa so se zmanjπali.
Obenem na teh linijah lah-
ko prepeljemo veËjo koli-
Ëino paketov. Trenutno
razpolagamo s 750 m3 pro-
stora ter 225 ton nosilnosti
na dan, kljub temu pa so
zmogljivosti æe sedaj polno
izkoriπËene. WABB zabojni-
ke smo uvedli na linijah, ki
povezujejo vse veËje centre
na Hrvaπkem, od Zagreba,
Reke, Zadra, Splita, Osijeka
in Varaædina. Na teh raz-
daljah kroæijo vsakodnevno
po sistemu noËnega skoka.
V sprejemnih terminalih

smo obenem nabavili tudi viliËarje, kar je zelo olajπalo
ter izboljπalo premeπËanje teæjih paketov. 
Na ta naËin organizirano razpoπiljanje je v skladu z dol-
goroËno opredelitvijo koncerna, ki razvija svoje produkte
v smeri vzpostavljanja celovite ponudbe logistiËnih sto-
ritev, saj bomo le na ta naËin lahko zadræali in okrepili
svoj poloæaj na trgu po vstopu v EU. 
Iz teh razlogov so v sistem paketne dostave “Intereuropa
Express” uvedeni WABB zabojniki.  Ob  vseh obstojeËih
spoznanjih in izkuπnjah jih lahko izkoristimo v naπe
dobro in naredimo korak naprej v primerjavi s konkuren-
co, saj na ta naËin lahko kupcem ponudimo kakovost-
nejπo in cenejπo storitev.” 

Dubravka Heimann
dheimann@intereuropa.hr

Izbolj{ave pri paketni dostavi

Boris Femec, produktni vodja

Z WABB zabojniki so se zmogljivosti prevoza paketov bistveno
poveËale.

Maja je v druæbah Intereuropa d.d., Intereuropa, logistiËne storitve, d.o.o., Zagreb in Intereuropa
Transport d.o.o. potekala certifikacijska presoja. Tri druæbe koncerna Intereuropa so tako pridobile
certifikat po noveli standarda vodenja kakovosti ISO 9001:2000.

20 Kakovost: certifikat ISO 9001:2000 za tri druæbe

Ugotovitve presojevalcev pohvalne

Uprava druæbe je oktobra lani sprejela sklep, da s standarda
kakovosti ISO 9002:1994 preidemo na sistem vodenja kako-
vosti po standardu ISO 9001:2000. Novi standard spodbuja
organizacije, da z uËinkovito uporabo in stalnim iz-
boljπevanjem sistema vodenja kakovosti poveËujejo zado-
voljstvo svojih kupcev. 
Projekt je potekal sedem mesecev, v njem pa je sodelovalo

33 delovnih skupin, vsaka za posamezni proces oz. produkt.
S projektom smo prepoznali vse bistvene in podporne pro-
cese, vzpostavili smo nove kontrolne toËke v procesih in
posodobili delovno dokumentacijo.  Uvedli smo indeks
kakovosti, ki na enoten naËin prikazuje nivo kakovosti naπih
storitev po enotah in po procesih oz. produktih.
Naπe delo smo zakljuËili in napoËil je trenutek, da se pre-
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priËamo o uspeπnosti naπega sistema vodenja kakovosti.
Presojevalci iz SIQ-ja so 13. in 14. maja v treh druæbah
opravili zunanjo presojo. Pohvalno so ocenili doseæen
napredek pri sistemu vodenja kakovosti, predvsem pri siste-
mu merjenja procesov oziroma pri kontrolnih toËkah, s kate-
rimi dobro pokrivamo vidik notranje kakovosti v procesu v
smislu gospodarjenja. Pozitivno so ocenili tudi postavitev
lastnikov procesov (vodje produktov), ki skrbijo za razvoj
tehnologije produkta oziroma procesa. Sodelovanje med
presojo je bilo na zavidljivo visoki ravni.
Neskladnosti niso ugotovili, podali pa so nekaj priporoËil
laæjega znaËaja, ki jih bomo obravnavali kasneje in po
potrebi uvrstili v naπ sistem vodenja v smislu dodatne
izboljπave sistema.
Lahko trdim, da je velik uspeh na certifikacijski presoji
rezultat dela vseh zaposlenih, predvsem Ëlanov tehnoloπkih
skupin, ki so vse naπe procese prevetrili in posodobili. Tako
so rezultati projekta “Intereuropa ISO 9001” koncernu zago-
tovili sodobno upravljanje kakovosti, kar zagotavlja neneh-
no izboljπevanje poslovanja in poveËevanje zadovoljstva
kupcev. 

Valter UrπiË, Filiala Seæana

“Sodeloval sem pri redni notranji presoji produkta Carinsko
zastopanje. Kot notranja presojevalca sta v skupini sodelo-

vala tudi Tanja ©inkovec in Duπan Delbelo. Presoja je pote-
kala v filialah v  Novem mestu in Ljubljani ter v Poslovnem
podroËju Carinske storitve pri izvrπni direktorici Bojani
Vidmar. S potekom presoje in z vsemi, ki so pri tem aktivno
sodelovali, sem zadovoljen. Vsi presojani so imeli pozitiven
odnos do presojevalcev. VeËjih odstopanj od zahtev stan-
darda nismo ugotovili. Vsem, ki so sodelovali pri presoji, se
æelim iskreno zahvaliti.”

Vlatko Gregur, vodja poslovalnice Krapina

“Zunanji presojevalci so pozitivno ocenili obseæne priprave
za uveljavitev standarda. Priprave in pridobivanje  znanja v
zaËetku nista potekala povsem brez teæav.  SËasoma pa se je
krepilo spoznanje o pomenu uvajanja standarda za boljπe
poslovanje, kar je olajπalo delo. Zaposleni so uvideli, da
lahko obdræimo vodilni poloæaj na naπem podroËju le s stal-
nim uËenjem in izboljπavo naπih storitev. Pri naπem delu
smo imeli popolno podporo vodilnih v druæbi, najveËje
breme pri pripravi, izvedbi ter zakljuËnih aktivnostih pa je
nosila sluæba SOIK. Za konec lahko reËem, da smo certifikat
zasluæeno dobili, vendar to ne pomeni, da je delo
zakljuËeno. Standard ISO zahteva stalno izpopolnjevanje, da
bi se lahko pravoËasno odzivali na zahteve trga. “

Aljaæ KovaË
aljaz.kovac@intereuropa .si

Od leve proti desni: gospod Andrija Jurgec in gospod Vlatko Gregur.
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Zanimanje za ~lanstvo v GIZ TLG

»lani nadzornega sveta GIZ Transportno logistiËni grozd so se v
letoπnjem letu sestali æe na πtirih sejah. Zadnja je potekala 11.
julija, in je bila æe osma zapored v tem mandatu. 
Na njej je bil med drugim potrjen nadaljnji razvoj projektov, ki
so nastali v okviru Intereurope (e-borza logistiËnih storitev,
projekt sledljivosti blaga ter projekt razvoja Distribucijskega
centra Maribor). Obravnavane so bile pobude za 10 novih pro-
jektov, ki so jih predlagale druge Ëlanice TLG-ja in predstavlja-
jo osnovo za prihodnje delovanje zdruæenja, saj je projektni

naËin dela temeljni dejavnik njegovega obstoja. Nadzorni svet
se je seznanil s sodelovanjem med GIZ-om in Euro info centrom
pri pridobivanju sredstev za projekte iz programov EU. Ker se za
vËlanitev v GIZ zanima kar nekaj novih podjetij, ugotavljajo, da
bodo v kratkem morali doloËiti pogoje za sprejem novih Ëlanov. 
“»lanice TLG-ja bodo zelo aktivne na obstojeËih in potencialnih
novih trgih tudi v drugi polovici leta,” nam je povedal mag.
Boris Kranjac, ki od februarja letos opravlja funkcijo direktor-
ja GIZ TLG-ja. “Septembra so se predstavile na Sejmu logistike
in transporta v Ëeπkem Brnu, oktobra pa je predviden nastop na
podobnem sejmu v Egiptu.  V primeru interesa in zagotovitve
finanËnih sredstev bomo sodelovali tudi na sejmu  v TurËiji.” 

(K. B.)



Na tiskovni konferenci, ki je potekala v
torek, 22. julija v Kopru, smo javnosti pred-
stavili izboljπano tehnologijo spremljanja
poπiljk, ki jo je pred nedavnim uvedel UPS.
Odslej imajo tudi slovenski uporabniki
moænost, da preko interneta brezplaËno
uporabljajo storitve spremljanja,  sledenja in
potrjevanja dostave. 
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Na prenovljeni spletni strani UPS.com je dostop do posa-
meznih storitev hitrejπi, razliËne moænosti pa so organizi-
rane v tri glavna podroËja: odpoπiljanje, spremljanje in viri
(Shipping, Tracking, Resources). Dodana je tudi moænost
“poslovne reπitve”, kjer uporabniki lahko najdejo informa-
cije o dveh UPS-ovih pametnih tehnoloπkih reπitvah.

UPS OnLine(tm) WorldShip(tm) je programska oprema,
ki rednim odpremnikom poenostavlja obdelavo poπiljk.
Generira namreË zahtevano odpremno gradivo in samo-
dejno posreduje podatek na UPS. Zadnja razliËica te opre-
me z oznako 5.0, ki je na voljo strankam v Sloveniji,
omogoËa tudi dostop do varne e-poπtne storitve Quantum
View Notify. Ta lahko na pet e-naslovov hkrati poπlje
podatek o kljuËnih dogodkih v procesu odpoπiljanja. 
Z UPS SMS Tracking, UPS-ovo brezæiËno reπitvijo lahko
stranke spremljajo svoje poπiljke preko mobilnega telefo-
na in nanj prejmejo avtomatsko obvestilo o prispetju. 
Nove tehnoloπke reπitve prinaπajo πtevilne koristi, saj
poenostavljajo proces odprave ter prihranijo Ëas in de-
nar. Nadzor in sledenje paketov preko osebnega ra-
Ëunalnika ali mobilnega telefona je moæno 24 ur na dan,
365 dni v letu.

UPS predstavil novo tehnologijo

Sredi letoπnjega junija se je v nove prostore preselila reπka podruænica Intereurope, logistiËke
usluge, d.o.o. S tem je druæba pridobila pomembno izhodiπËno toËko za razvoj logistiËne dejavnos-
ti v tem delu Hrvaπke.

22 Trgi: Hrvaπka 

Intereuropa Rijeka v novih prostorih 

Z gradnjo novega skladiπËa, ki bi omogoËilo razvoj
ponudbe logistiËnih storitev, smo priËeli julija lani. O
novih skladiπËnih zmogljivostih smo razmiπljali æe v
podruænici Intereurope Sajam ter kupili 6735 m2 zem-
ljiπËa na Zametu, predelu mesta, kjer je zdaj zrasel nov
objekt. Ko se je julija lani reπka podruænica prikljuËila
novoustanovljeni Intereuropi, logistiËke usluge, d.o.o.,

je podjetje odkupilo omenjeno zemljiπËe. Projekti za prvo
fazo so bili takrat æe izdelani in z gradnjo so priËeli takoj. 
Predvideno je bilo, da bi v prvi fazi zgradili 1200 m2 skla-
diπËih prostorov ter 400 m2 pisarniπkih povrπin.
Septembra lani pa smo se odloËili, da zgradimo πe dodat-
nih 800 m2 skladiπË. Tako danes razpolagamo z 2.000 m2

skladiπËnega prostora. Ocenjujemo, da bo konËna vred-
nost investicije znaπala okrog 2 milijona evrov. S pote-
kom gradnje novega skladiπËa na Reki nas je seznanil
direktor podruænice Ante ©uliÊ, ki je pojasnil, da bo za
carinsko skladiπËe namenjenih 400 m2 prostora, preosta-
la povrπina pa bo namenjena paketni distribuciji in dru-
gim necarinskim poslom. V zadnjih mesecih smo
pospeπeno iskali ustrezne partnerje, ki bi uporabljali ta
del skladiπËa in za katere bi lahko opravljali celovite logi-
stiËne storitve. Zaradi nasprotovanja sosedov smo na
zaËetku imeli nekaj teæav pri pridobitvi dovoljenja za
gradnjo. Zdaj so tudi ta nesoglasja reπena, konec avgu-
sta pa smo pridobili tudi vso potrebno dokumentacijo in
se s polno paro lotili dejavnosti na novi lokaciji. 

(K. B.)Novo skladiπËe in poslovni prostori na Reki.
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Prisegajo na odkrit pogovor
“Kaj pa, Ëe bi predstavili tim v naπi enoti v Dravogradu, “ so predlagali iz uprave STTC-ja Maribor,
druæbe, ki je v letoπnjem letu postala del koncerna Intereuropa. “Ampak veste, najbolje bo, da jih
obiπËete.” Saj res, zakaj pa ne. Kratek dogovor in æe kolesa meljejo kilometre na poti proti
Dravogradu. Zadnji del poti vozimo za kamionom, sledimo navodilom, kamion pa po isti poti. In
pripelje nas naravnost  na dvoriπËe STTC-ja , OE Dravograd, v industrijski coni, ki se razprostira ob
glavni cesti pred vstopom v mesto.

Naπ prvi sogovornik je
direktor Franc Kadiπ, ki je
vodenje enote prevzel v
zaËetku leta 2000. Pravi,
da se je njihov naËin dela
razvijal skozi vsakodnevno
prakso, saj posebnega pro-
jekta za uveljavitev timske-
ga dela ni bilo. Rasli so s
spremembami in veËanjem
obsega dela. “Kot v vsakem
skladiπËu smo se tudi mi
stalno ukvarjali s pomanj-
kanjem prostora. Toda naj-
laæje je bilo reËi “ni placa”.
Vendar takega odgovora
nisem hotel sliπati, ker sem
vedel, da je vedno mogoËe
prostor πe bolje izkoristiti.
Najprej sem sam predlagal
nekatere reπitve, sËasoma
pa so tudi zaposleni zaËeli
sami iskati  moænosti, da bi
pridobili πe kaj prostora,”
razlaga o prvih korakih pri
skupnem delu za boljπi
izkoristek obstojeËih zmog-
ljivosti.
“Skuπali smo slediti æeljam
strank in upoπtevati njiho-
ve potrebe. Naπ osnovni cilj
je, da delo poteka hitro,

enostavno in uËinkovito.
Ukinili smo vse nepotrebne
papirje in obdræali le tiste
evidence, ki so nujne, zato
da sledimo toku blaga.
Postopek dela smo zoæili,
tako da je v posamezni pro-
ces vpletenih Ëim manj
ljudi. Ne relaciji skladiπËnik
- komercialist obstaja ne-
posredna povezava, med
njima ni vmesnih Ëlenov.
Naπi skladiπËniki imajo svoj
prostor v pisarnah skupaj s
komercialisti, kar omogoËa
neposredno komunikacijo
med njimi,” pojasnjuje Ka-
diπ in dodaja, da je njihov
cilj tudi prenaπanje odgo-
vornosti na niæje nivoje.
“Zavedamo se, da je pristop
ljudi do dela drugaËen, Ëe
lahko pokaæejo svojo krea-
tivnost, kot pa Ëe zgolj
izpolnjujejo navodila.
Umestne predloge s strani
zaposlenih upoπtevamo, saj
nekdo, ki vsak dan opravlja
doloËeno delo, o tem bolje
ve, kot tisti, ki sedi zgo-
raj.” 
Sicer pa naπ sogovornik pri-
sega na dialog in pravi, da
si prizadevajo za Ëim manj
konfliktnih situacij. “»e æe
pride do njih, jih skuπamo
reπiti s pogovorom. Naπe
naËelo je, da je treba pogo-
je, ki jih postavi stranka,
spoπtovati in poiskati reπi-
tev. Bistvena je komunika-
cija. Na zaËetku smo tudi
zamenjali nekaj ljudi ter
poiskali takπne, ki so spo-
sobni s strankami normalno

komunicirati. Treba je od-
krito povedati, Ëe se nekaj
narobe naredi in tudi, kako
lahko to reπimo.”
Na ogled skladiπË nas je po
pogovoru z direktorjem
popeljala Darinka Kova-
Ëec, vodja komerciale. Ker
je bil to Ëas dopustov, je
bilo v skladiπËnih prostorih
precej mirno, ob obiËajnih
dneh pa je tu precejπen
vrveæ, smo sliπali od zapos-
lenih. Ogled smo izkoristili
tudi za pogovor z nekateri-
mi izmed njih. 

Marjan SimenËiË, skla-
diπËnik

“Delam na programu Zepter
Nestle, kjer nas je πest
zaposlenih. Iz naπega skla-
diπËa poteka distribucija
Nestlejevih izdelkov po vsej
Sloveniji. V kratkem naj bi
dobili tudi elektronsko
povezavo, kar bo pospeπilo
in olajπalo naπe delo. S
strankami direktno kontak-
tiram in v primeru, Ëe je
karkoli narobe, skuπamo to
reπiti po Ëim krajπi poti  in

s kar najmanjπimi stroπki.
Kako sem zadovoljen s svo-
jim delom? Z delom æe,
malo manj pa s plaËo, za
katero si æelim, da bi bila
sorazmernejπa z obsegom
opravljenega dela.” 

Marjan Jamer, skladiπËnik
v carinskem skladiπËu

“Smo edino carinsko skla-
diπËe tipa A na naπem
obmoËju. Naπa najveËja
stranka je Prevent. Delo z
njimi je zahtevno, napak
ne sme biti, poslujemo pa
prek elektronske povezave.
»e æe pride do reklamacij
jih skuπamo reπiti kar sami,
po mirni poti. V zadnjih
letih se je v skladiπËu veli-
ko naredilo, imamo nove
stroje, skladiπËenje je bo-
ljπe, hkrati pa se obseg
dela poveËuje. “ 

Albin Hudovernik, skla-
diπËnik
“Naπe skladiπËe dela za
Prevent in je najveËje, saj
obsega okrog 60 odstotkov
vseh povrπin. Zaposlenih

Franc Kadiπ, direktor STTC OE
Dravograd



Vendar je v vsaki dræavi naËin delovanja Sveta delavcev
odvisen od kulture upravljanja druæb, v vsaki druæbi pa
od kulture upravljanja te druæbe.
V literaturi zasledimo, da se uspeh delovanja Sveta delav-
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nas je 21, vsak med nami pa
mora znati poprijeti za
vsako delo. Vsi znamo vozi-
ti viliËarje, po potrebi ob-
vladamo komisioniranje, re-
πujemo reklamacije in dru-
go. Povezani smo z njiho-
vim informacijskim siste-

mom, prek katerega delamo
prevzeme in izdaje. Vsak kos
blaga je opremljen s Ërtno
kodo in o njem imaπ v vsa-
kem trenutku vse podatke.
ObËasno pride njihova eki-
pa, ki po programu RI» (red
in ËistoËa) ocenjuje in pre-
verja stanje v skladiπËu. Do-
slej smo se vedno dobro
odrezali. Enkrat letno pote-
ka tudi AUDIT s strani pred-
stavnikov njihovih kupcev
kot so VW, Ford in Peugeot,
ki kontrolirajo vse: skladi-
πËenje, ËistoËo in zaposle-
ne. Kar zadeva reklamacije,
pa jih imamo mi veË do do-
baviteljev, kot jih prejmemo
s strani prevzemnikov.” 

(K. B.)

Albin Hudovernik, skladiπËnik

Osnovna dejavnost STTC OE Dravograd je skla-
diπËenje. Opravljajo pa tudi πpediterske posle
in carinsko zastopanje. Imajo 40 zaposlenih.
Razpolagajo s 17.000 m2 skladiπËnih povrπin.
VeËinoma gre za javna skladiπËa, 1.200 m2 pa
je carinskih skladiπË. RaËunajo, da se po
vstopu v EU promet v slednjih ne bo
zmanjπal, saj glavnino posla opravijo za
Prevent, ki dostavlja izdelke iz svojih tovarn
v BIH in na Hrvaπkem, tu pa jih pripravljajo
za odpremo po Evropi. To podjetje je njihova
najveËja stranka, sledijo pa πe Zepter in Lek,
s katerim so priËeli sodelovati konec lanske-
ga leta. S Preventom ustvarijo skoraj 70
odstotkov prometa, zato si z iskanjem novih
partnerjev prizadevajo, da bi ta deleæ
zmanjπali, seveda ob ohranitvi vsaj sedanje-
ga obsega prometa. 
NajveËjo rast je enota dosegla po letu 2000.
V tem Ëasu so skoraj podvojili promet. V
prvem polletju letoπnjega leta so ustvarili
275 milijonov tolarjev prometa, kar je le za
28 milijonov tolarjev manj kot v vsem letu
2000. V treh letih je delo dobilo 26 novih
zaposlenih, zgradili pa so tudi 3000 m2 novih
skladiπËnih povrπin. Vlagajo predvsem v
notranjo opremo, ki omogoËa boljπi izkori-
stek prostora.

“»rtna koda omogoËa, da o vsakem kosu v skladiπËu vemo koliËino in
vrsto blaga, od kod je priπlo in kam je namenjeno.”

Za evropske standarde v delavskem soupravljanju
Za zaËetek tega zapisa o delavskem soupravljanju in mojem razmiπljanju o tej temi le nekaj
besed o delu in kapitalu danes. V Evropi je veliko prostega kapitala in hkrati veliko proste
delovne sile. Zagotovljen je (bo) prosti pretok dela in kapitala. Trdim, da je kapital brez dela
mrtev, vendar se v zadnjem Ëasu kapital v Evropi uspeπneje organizira kot delo.

EU in Svet delavcev 
PodroËje vpliva delavcev na upravljanje, t.j. soupravljan-
je oziroma podroËje delovanja svetov delavcev v EU
pokriva ustrezna evropska direktiva. Vse lepo in prav.
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cev v veliki meri razlikuje
glede na specifiËno kulturo
regij EU, v katerih delujejo

podjetja (anglosaπko, ger-
mansko, romansko...). 

Intereuropa in EU 
Z vstopom v EU prehaja
Intereuropa na vseh po-
droËjih poslovanja v novo
obdobje. Strategijo uresni-
Ëujemo tudi z nakupi pod-
jetij na »eπkem, v Avstriji,
Rusiji, Franciji, na Balkanu,
verjetno v NemËiji, Italiji
in πe kje. Temu bo sledilo
tudi novo obdobje kulture
upravljanja koncerna. Svo-
je, pravo mesto si mora
znati izboriti tudi delo.

Intereuropa in Svet
delavcev
Intereuropa ima svojo zgo-
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Vladimir PetraviË, delavski direktor

dovino delovanja Sveta delavcev, kjer pozorni spremlje-
valec vsekakor izluπËi vrsto pozitivnih vplivov in rezulta-
tov delovanja, kot tudi nekatere neuspehe, ki jih je
morda nekaj veË v zadnjem Ëasu. Verjamem, da lahko na
tem podroËju obrnemo nov list.
PrepriËan sem, da bo Svet delavcev  v novi sestavi znal
odigrati svojo pozitivno vlogo soupravljanja tudi v smis-
lu vkljuËevanja evropskih standardov delovanja sveta
delavcev  v evropski koncern. Æe sedanja situacija, kjer je
pribliæno 370 delavcev iz posameznih podjetij slovenske-
ga dela koncerna izkljuËenih iz procesa soupravljanja
(Interzav d.o.o., Interagent d.o.o., Intereuropa IT d.o.o.,
Intereuropa Transport d.o.o.),  da ne govorimo o ostalem
delu koncerna (okoli 750 delavcev) ali tistih, ki πele pri-
hajajo v koncern, daje misliti o prvih nujnih korakih delo-
vanja novoizvoljenega  sveta delavcev. 
©e enkrat æelim Ëlanom Sveta delavcev Intereuropa d.d.
kar najveË uspehov v novi, vsekakor zelo pomembni vlogi.

Vladimir PetraviË                    
vladimir.petravic@intereuropa.si
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Na{i novi upokojenci

NA “KR’JWLI” SMO JO ODPELJA-
LI  V PENZIJO

V Filiali Seæana smo 15. maja
preæiveli zadnji  delovni dan z dol-
goletno sodelavko Zvezdico Ger-
æelj. To je oseba, ki je sijala in nas
mnogokrat s svojimi besedami in
dejanji spravljala v smeh. 
Zvezdica - na Intereuropi si sveti-
la celih 29 let in nekaj mesecev.
»eprav si v penziji, ostajajo sledi
tvojega sijanja (“zdaj ko to bereπ,
sigurno joËeπ, vzemi f’Ëol”). To je
dolga doba, v kateri se ti zgodi
marsikaj, dobri in slabi dnevi se v
nakljuËnem zaporedju vrstijo. »ar
in narava naπega dela je paË taka,
da zjutraj, preden greπ v sluæbo,
ne veπ, kaj te tam Ëaka.

Skratka - lepo je bilo delati s tabo,
“ma zdej pej uæivej πe za nas, sej
veπ da prihaja moËna burja...”

Vse najlepπe! Sodelavci Filiale
Seæana

MARINKA NA “NEOMEJENEM
DOPUSTU”
Pregovor pravi, da gre v tretje
rado. Prav to se je zgodilo na filia-
li Brnik, ko se je od nas poslovila
æe tretja sodelavka. Na zasluæeni
neomejeni dopust je odπla naπa
Marinka Petrinjak. Dolga leta je
pridno delala v raËunovodstvu,
tiho in mirno je skrbela, da so stva-
ri potekale v redu. Navajeni smo
bili, da je bila na delovnem mestu
vedno med prvimi ter da se je ogla-
πala tudi na telefonski centrali. 
Marinka, æelimo Ti, da bi zdrava in
aktivna πe dolgo uæivala zasluæeno
“penzijo”.

Sodelavke in sodelavci filiale Brnik

©E POMNITE, TOVARI©I?
Potem, ko smo v penzijo spravili
vse, kar se je vanjo dalo spraviti,
nam je ostala le πe ta fotografija v
spomin. Se jih πe spomnite? Se-
veda se jih in prav je tako, saj so
zapisali kar nekaj strani zgodovine
Intereurope! Posnetek je nastal na
Cirilovem poslovilnem sreËanju
januarja 2003. Vojko SosiË, Ma-
rija (Elda) GripariË, Darko
Deπko, Ciril Renar, Joæica »epin,
Franc Obolnar, Marjetica Flego in
Toni Kobal (od leve proti desni)
uæivajo v zasluæeni penziji, nam
pa preostane ugotovitev, odπel je
cvet Intereurope, ostale so roæ’ce.
Komentar je odveË...       (D. ©.)

NA© LOJZE “V PENZIONU”
Po enaintridesetih letih in pol
dela v Intereuropi se je upokojil
naπ sodelavec Alojz PavËek iz
Filiale Novo mesto. Bil je med
prvimi zaposlenimi leta 1972, ko
se je odprla poslovalnica v Novem
mestu. Lojzova delovna leta so

minila ob razliËnih dogodkih, naj-
raje se spominja zaËetnih obdobij.
Konec junija smo se od Lojza pos-
lovili na mega æuru.  
Tako se naπ Lojze pridruæuje mali
Ëetici naπih, energije polnih biv-
πih sodelavk - sedanjih upokojenk.
Lojze, le potrudi se, da te sprej-
mejo v svoj krog! Vsem skupaj
æelimo vse najboljπe.

Kolektiv Filiale Novo mesto,
enota Novo mesto.



Na Kornatih smo se nekate-
ri odpravili na najviπjo
toËko otoka in od tam
obËudovali lepote narave in
morja. 

ZveËer so se v gostiπËu
Konoba potrudili z odliËno
hrano in pijaËo ter pravo
dalmatinsko æivo glasbo.
Naslednji dan smo se
odpravili na ogled izvira
reke Krke in naravnega re-
zervata. ©e zadnjiË smo
odπli v Vodice na kosilo,  se
od mesta poslovili æalostni
in krenili proti domu. 
Preden smo se v Kopru
razπli, smo si obljubili, da
se bo naπa skupina izletni-
kov  jeseni spet sreËala na
©tajerskem. 
Ker so taki izleti tudi pri-
loænost, da se ljudje iz
razliËnih filial in organiza-
cijskih enot med seboj
spoznajo, si æelimo, da bi
se v bodoËe πe poveËevalo
Ëlanstvo v sindikatu in tudi
udeleæba na izletih. 

Milorada NovarliË 

Leto je naokoli in spet smo se v sindikalni organizaciji Intereurope
©AK-KS 90 odpravili na izlet. Letos smo si za destinacijo izbrali sev-
erno Dalmacijo z otoËjem Kornati. 

26 Druæabna kronika

Æe ob vstopu na avtobus je bilo vzduπje “pravo”.  Bolj kot
smo se oddaljevali od Kopra, bolj veselo je postajalo. Po
dolgih urah voænje smo konËno prispeli v Vodice.  Po pre-
kratki noËi smo se zgodaj zjutraj odpravili z ladjo na
Kornate. Plovba je bila zelo prijetna.

Super izlet na Kornate 

Ena “gasilska” za spomin na enkraten izlet. (foto Borut Birsa)

Na svetovnem prvenstvu v plavanju, ki je
potekalo julija v Barceloni, je svoj krst med
plavalno elito doæivel Matjaæ MarkiË, Ëlan
Plavalnega kluba Koper, ki ga Intereuropa æe
vrsto let podpira pri njegovi πportni karieri.
Sredi junija je Uprava druæbe sprejela sklep
o nadaljevanju pokroviteljstva nad klubom
in uspeπnim mladim plavalcem ter v ta
namen dodelila 5 milijonov tolarjev.

26 Pokroviteljstva: plavalec Matjaæ MarkiË

Krst med elito

Matjaæa smo obiskali v Æusterni, kjer se je po vrnitvi s svetovne-
ga prvenstva æe pripravljal na dræavno prvenstvo. Zanimalo nas
je, kako ocenjuje svoj nastop v ©paniji.   
“Ker je to moje prvo svetovno prvenstvo, sem z 12. mestom na
50 m prsno zadovoljen. Lani sem bil v tej disciplini 18. v Evropi,
zdaj pa sem plaval celo sekundo hitreje, kar je zelo veliko. Za pri-

merjavo naj povem, da sem
lani zaostajal 2 sekundi za sve-
tovnim rekordom, letos pa le za
85 stotink. Zadovoljen sem
tudi, ker sem izboljπal svoj
osebni rekord na 50 m prosto
ter 100 m prsno, kjer sem zase-
del 39. mesto,” pripoveduje
Matjaæ. Njegov naslednji cilj so
olimpijske igre prihodnje leto v
Atenah. Vstopnico zanje si bo
treba πe priplavati, vendar pa

Matjaæ skupaj s trenerji 
æe naËrtuje, kako bi dosegel
normo na 100 m prsno, ki je
olimpijska disciplina. 
“Veliko bo treba delati na
vzdræljivosti. Formo bom tem-
piral na evropsko prvenstvo, ki
bo aprila v Madridu in tam
nameravam odplavati normo za
OI,” je odloËen Matjaæ. Nje-
gova priËakovanja temeljijo na
doseæenih rezultatih, ki so iz
leta v leto boljπi. Med πolskim
letom bo πe naprej treniral v
Ljubljani pod vodstvom trener-
ja Dmitrija ManceviËa in vsa-
kodnevne treninge zdruæeval s
πtudijem na Fakulteti za πport. 
Na dræavnem prvenstvu je
Matjaæ MarkiË osvojil 2. mesto
na 50 m prsno in 50 m prosto,
na 100 m prosto pa 3. mesto. 

K. B.
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Nagradna kri`anka
Geslo iz prejπnje kriæanke se je glasilo Novi Vinodolski. Nagrajenci so tokrat: 1. nagrada (deænik) MULEJ BOÆA, KoËevarjeva 2, 3000 CELJE; 2. nagrada
(majica): ANICA ERNESTL, Suhadol 9 a, 1432 ZIDANI MOST; 3. nagrada (kapa): MARINA ROZMAN, Moπe 30 d, 1216 SMLEDNIK.
Vaπe dopisnice, razglednice ali ovojnice z nagradnim geslom poπljite do 18. novembra 2003 na znani naslov (Interglas, Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper).



Konec avgusta smo zakljuËili z gradnjo tretje faze nove hladilnice v STTC Maribor. Z novo hladilni-
co izpolnjujemo pogoje za pridobitev “ovalnega æiga”, ki omogoËa skladiπËenje in promet z ohla-
jenimi in zamrznjenimi æivili æivalskega izvora znotraj EU. Do konca leta nameravamo pridobiti πe
certifikat HACCAP. Ker obeh certifikatov nima πe nobena “javna hladilnica” v Sloveniji, bomo na ta
naËin konkurenËnejπi doma, obenem pa pripravljeni za  nastop na evropskem trgu. 
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Z gradnjo smo priËeli maja letos, avgusta pa smo æe bili v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja. Podpisali smo pogodbo o
sodelovanju s hrvaπkim podjetjem LEDO in æe pred otvoritvijo

napolnili veË kot polovico novih zmogljivosti.
Z naloæbo, vredno 90 milijonov tolarjev, smo obstojeËim 9
komoram dodali πe 4 nove, ki jih bo mogoËe ohladiti do - 27˚C,
kar je temperatura zamrzovanja. Dve komori sta dvoreæimski,
kar pomeni, da lahko obratujeta tudi pri temperaturi hlajenja (-
5˚C). Pridobili smo tudi dva hodnika, ki bosta hlajena na 0˚C in
bosta sluæila zaËasnemu skladiπËenju in komisioniranju blaga. S
sedanjih 650 m2 smo hladilniπko povrπino poveËali na 1250 m2.
Strateπko odloËitev o predelavi navadnih skladiπË v hladilnice
in skladiπËe nevarnih snovi smo v STTC-ju sprejeli æe v prvi
polovici devetdesetih let. Le tako smo lahko ostali konku-
renËni, saj se je s propadom veËjega dela industrije v Mariboru
v tistem Ëasu na trgu pojavilo veliko prostih skladiπËnih zmogl-
jivosti po nizkih cenah. Leta 1994 smo priËeli z gradnjo prve
faze hladilnice, nove zmogljivosti pa nam danes omogoËajo
ohranitev konkurenËnosti tudi ob vstopu v EU. 

Borut KaniË
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Pripravljeni na vstop v EU

Novi hladilniπki prostori v Mariboru.
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Uradni {pediter najve~je sejemske prireditve v Sloveniji

Na letoπnjem 36. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, je Intereuropina filiala v Celju sodelovala
kot uradni πpediter. Predstavili  smo celotno ponudbo naπih logistiËnih storitev.

Nastop na letoπnjem Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju (od
10. 9. do 17. 9.) je bila odliËna priloænost za prikaz naπe dejav-
nosti. ©peditersko delo je na takπnem sejmu zahtevno, saj je
treba zagotoviti hitro in uËinkovito pretovarjanje dragih in
tehniËno zahtevnih razstavnih eksponatov. Zaposleni iz filiale
Celje so poskrbeli, da je delo potekalo hitro in tekoËe. Filiala
Celje je tudi sicer uradni πpediter vseh prireditev Celjskega
sejma d.d.. 
Naπi celjski sodelavci pa so odigrali tudi pomembno vlogo pri
predstavitvi koncerna na razstavnem prostoru, kjer so potekala

poslovna sreËanja in komer-
cialne dejavnosti. 
Na letoπnjem sejmu je sodelo-
valo nekaj nad 1700 razstav-
ljalcev iz 30 dræav, organiza-
torji pa so naπteli okrog
175.000 obiskovalcev. 

mag. Damjana Jerman
Miroslav VideËnik


