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Letoπnja Intereuropiada je prviË potekala izven Slovenije in je v polni meri upraviËila
slogan “Dobra volja brez meja!”.
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02 Uvodnik

“Just-in-time” bi temu rekli v jeziku logistov. A da ne bo pomote: res
je, da imamo to oznako velikokrat v mislih in na jeziku (kajti vse bolj
se πiri istoimenski sistem vodenja zalog in proizvodnje, zasnovan na
majhnih poπiljkah materiala, stalni ravni proizvodnje in ozko usmer-
jenem obratu), a tokrat je naπ “pravoËasno” usmerjen drugam.
Letoπnja Intereuropiada je namreË tista, ki je bila v pravem Ëasu in
na pravem mestu. Tako soglaπajo in soglaπamo vsi, ki smo bili v
gosteh na hrvaπki obali. Pohvalam organizatorjem in sami odloËitvi
v tokratni πtevilki æelimo dodati, da je dogodek pokazal, kako resniË-
no preraπËamo v mednarodni organizem, ki se giblje in razmiπlja vse

V pravem ~asu bolj povezano, usklajeno in enovito. 
Ob priloænostih, kakrπna je Intereuropiada, po svo-
je odkrivamo drug drugega. Tako nekako je, kakor
bi se skupaj pogledali v ogledalo. Ja, to smo mi,
med seboj razliËni, a vendar spadamo skupaj.  V Ëa-
su zabave in iger seveda mislimo vsi enako, a to πe
zdaleË ni cilj. V podjetju, kaj πele koncernu, kjer bi
bili vsi enako izobraæeni, iste starosti, enako oble-
Ëeni in misleËi, bi bilo na moË dolgoËasno. In ker
æelimo ustvarjalnost in rast, so razliËni pogledi ob-
vezni in vedno dobrodoπli.

Osveæilen pozdrav vsem, Uredniπtvo

Obnova terminala v Beogradu
02 Iz poslovne mreæe

V beograjski druæbi Interjug-AS so marca predali v
uporabo 5.500 kvadratnih metrov skladiπËnih pro-
storov, ki so jih obnavljali od konca preteklega
leta. Prenovljeni terminal je blizu Dobanovcev, ob
avtocesti proti Zagrebu in Novemu Sadu, kjer naj bi
tekla tudi obvoznica proti Niπu, in je le 25 km
oddaljen od Beograda. Kopenski logistiËni terminal
bo namenjen zbirnemu prometu, skladiπËenju in
distribuciji, imel bo status carinskega skladiπËa,
deloma pa bo namenjen πe skladiπËenju nevarnih
snovi po konvenciji ADR.
Prihodki druæbe so v letu 2002 znaπali pribliæno
milijon evrov. NaËrtujemo, da se bodo letos
poveËali za 30 odstotkov zaradi veËjih prostorskih
zmogljivosti.

Intereuropa RTC d. d., Sarajevo je uspeπno zakljuËila minulo poslov-
no leto. Izpolnili smo vse naËrte glede prihodkov, investicij in obvez-
nosti do Kantonalne agencije za privatizacijo po pogodbi o nakupu
RTC-ja.
Tako pravi Meho BavËiÊ, direktor podjetja in dodaja, da je najpo-
membnejπe to, da je podjetje v celoti sanirano in so kljub stroπkom
sanacije  poslovali uspeπno. 
“Pravkar zakljuËujemo pomembno investicijo, in sicer gradnjo nove-
ga pokritega skladiπËa, katerega povrπina je 3.000 kvadratnih
metrov. V tem trenutku razpolagamo z okoli 4.000 kvadratnih metrov
modernega zaprtega skladiπËnega prostora, pripravljene pa so tudi
nove povrπine, ki obsegajo veË kot 20.000 kvadratnih metrov in jih
bomo lahko koristno uporabili za skladiπËenje blaga na odprtem ter
za izgradnjo novih zaprtih skladiπË, saj so opremljene z vso potrebno
infrastrukturo.” 
V zakljuËni fazi je tudi izgradnja okoli 1.000 kvadratnih metrov pisar-
niπkih prostorov, ki so nujno potrebni za namestitev vseh uporabni-

Novo skladi}~e v Sarajevu

SkladiπËni prostori v Beogradu po zakljuËku obnove. 

kov carinskega terminala, vkljuËno s carinsko upra-
vo in drugimi πpediterji, ki potrebujejo carinske
storitve in terminal.  
Med naËrti za prihodnost ima pomembno vlogo izo-
braæevanje kadrov. Ugodni poslovni rezultati so
tudi posledica zaposlovanja mladih, izobraæenih
kadrov, ki se stalno izpopolnjujejo, s Ëimer se odpi-
rajo moænosti, da RTC prerase iz navadnega podjet-
ja, ki je ponujalo najbolj enostavne carinske storit-
ve, v moderno logistiËno podjetje, ki je sposobno
opraviti najzahtevnejπe carinske in logistiËne
postopke ter zadovoljiti vse tovrstne potrebe, ki jih
ima bosansko gospodarstvo. 
Intereuropa RTC je postala vodilni ponudnik logi-
stiËnih storitev v BIH in beleæi stalno rast πtevila
uporabnikov storitev ter rast finanËnih kazalcev in
kazalcev produktivnosti. 



Namesto πtirih zdaj delujeta na Hrvaπkem dve odvi-
sni druæbi koncerna Intereuropa, kar omogoËa bolj
enoten nastop na tamkajπnjem trgu logistiËnih sto-
ritev. Poleg podjetja Intereuropa, logistiËke uslu-
ge, d.o.o., deluje πe podjetje Intereuropa Sajam,
d.o.o., ki je specializirano za sejemsko logistiko ter
storitve UPS. S tem uresniËujemo oblikovanje enot-
ne koncernske organiziranosti podroËij poslovanja,
obenem pa tudi na Hrvaπkem uspeπno napredujemo
iz πpediterja v celovito logistiËno podjetje. 
Dejavnost novonastalega podjetja obsega celovito
ponudbo logistiËnih storitev na podroËju kopen-
skega, pomorskega in zraËnega prometa ter termi-
nalskih in carinskih storitev. Podjetje ima 460
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zaposlenih v petih  podruænicah v
Zagrebu, Varaædinu, Osijeku,
Splitu in Reki, ter v skupnih sluæ-
bah.
“Lahko reËem, da je Intereuropa
z zdruæitvijo veË podjetij v eno
samo utrdila svoj poloæaj vodil-
nega ponudnika logistiËnih stori-
tev na Hrvaπkem. Z intenzivnim
vlaganjem v πiritev logistiËnih
zmogljivosti in mreæe æelimo
uporabnikom zagotoviti hitro,
zanesljivo, gospodarno in za
okolje sprejemljivo logistiko, pri
Ëemer sledimo zahtevam trga in
evropskim trendom. Odzivamo se
tudi na konkurenco v okolju, ki je
tudi na Hrvaπkem vse veËja,”
pravi Andrija Jurgec, predsednik
uprave druæbe. 

Zajetna vlaganja v nove
skladiπËne povrπine
V lanskem letu je Intereuropa na
Hrvaπkem ustvarila 28,7 milijo-
nov evrov Ëistega prihodka od
prodaje, kar pomeni 15 odstotkov
od celotnih prihodkov koncerna.
Od te vsote je podjetje Inter-
europa, logistiËke usluge, ustva-
rilo 25 milijonov evrov, Inter-
europa Sajam pa 3,7 milijonov
evrov prihodkov. »isti dobiËek
novonastalega podjetja je znaπal
2,3 milijone evrov, ker je 16
odstotkov veË kot leto pred tem. 

“Polovico prihodkov od prodaje, ustvarimo s carinskimi posli, 22
odstotkov s storitvami kopenskega prometa ter 28 odstotkov s ter-
minalskimi storitvami ter v pomorskem in zraËnem prometu. Naπ
træni deleæ na Hrvaπkem trgu znaπa 22 odstotkov. V letoπnjem letu
bomo za investicije namenili 12 milijonov evrov, od tega 11,5 mili-
jonov evrov za izgradnjo 18.000 m2 novih zaprtih skladiπËnih povrπin.
NaËrtujemo tudi poveËanje prihodkov od logistiËnih storitev,”
pojasnjuje Andrija Jurgec. 
“Trenutno razpolagamo s skupno 23.500 m2 skladiπËnih povrπin, od
tega imamo v Zagrebu 12.000 m2 zaprtega skladiπËnega prostora ter
industrijski tir, v Varaædinu 7.500 m2 skladiπËa, 40.000 m2 odprtega
asfaltiranega skladiπËnega prostora in dva industrijska tira. V Osije-
ku obsegajo naπe zmogljivosti 3.000 m2 zaprtega skladiπËnega pro-
stora ter 4.000 m2 manipulativnih povrπin, v Splitu 1.000 m2 skladiπË,

Intereuropa na Hrva}kem
V letu dni po zdruæitvi v enovito podjetje, Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., uspeπno utrjuje
poloæaj vodilnega ponudnika logistiËnih storitev na Hrvaπkem. Izpeljana je bila  sprememba notranje
organiziranosti po poslovnih podroËjih in produktih, nadaljuje se razvoj logistiËnih storitev. Izgradnja
nove logistiËne infrastrukture, ki poteka na obstojeËih in novih lokacijah po vsej dræavi, bo omogoËila
nadaljno rast in razvoj v celovito logistiËno podjetje.

Andrija Jurgec, predsednik uprave podjetja Intereuropa, logistiËke usluge, d. o. o.



04 Strategije

na Reki 2.000 m2 skladiπËnih prostorov ter 3.000 m2 manipulativnih
povrπin. Tudi v letoπnjem letu ne mirujemo. V Zagrebu bomo avgusta
zakljuËili gradnjo 8.000 m2 velikega skladiπËa ter septembra priËeli πe
z gradnjo novega skladiπËa s povrπino 2.100 m2, v Varaædinu bomo
zgradili 1.500 m2 in v Splitu 3.000 m2 novega skladiπËnega prostora.
©e 2.800 m2 zaprtih skladiπËnih povrπin bomo pridobili v Zadru ter
600 m2 enakih povrπin v  Kutini.”

Prevzemamo celovite logistiËne posle
Lani smo na Hrvaπkem prepeljali veË kot 22.000 zbirnih poπiljk ter
veË  kot 15.000 ton blaga na rednih dnevnih linijah z vsemi evrop-
skimi dræavami. V letoπnjem letu vpeljujemo tudi redne zraËne zbir-
nike. 
“Za πtevilne mednarodne korporacije, ki delujejo na Hrvaπkem,
uspeπno izvajamo storitve ‘just in time’, ki so v porastu tudi v sve-
tovnem merilu. Poslovanje prilagajamo zahtevam kupcev ter jim pre-
dlagamo logistiËne reπitve in organizacijo poslovanja. Prevzemamo
celovite logistiËne posle, pri Ëemer povezujemo razliËne produkte od
organizacije vseh vidikov prevoza, carinskega zastopanja, skla-
diπËenja in skladiπËnih logistiËnih storitev do dostave paketov in

poπiljk. Vse veËjo vlogo pridobiva kopenski promet,
predvsem storitev Intereuropa Express. Ekspresno
dostavo opravljamo z lastnim voznim parkom po
sistemu ‘od vrat do vrat’, dostavljamo pa tudi na
otoke, kar je ena izmed naπih prednosti.”

Cilj je utrditi poloæaj vodilnega 
ponudnika
“V letoπnjem letu nameravamo πe okrepiti poloæaj
vodilnega ponudnika logistiËnih storitev na Hr-
vaπkem ter s sodobnimi in kakovostnimi logi-
stiËnimi storitvami pritegniti v dræavo Ëim veËje
πtevilo blagovnih tokov,” je πe povedal Andrija
Jurgec. Med ostalimi najpomembnejπimi cilji je
poveËanje logistiËnih zmogljivosti, nadaljevanje
rasti prihodkov iz skladiπËenja, distribucije in
ekspresne dostave, uvedba wab-zabojnikov v si-
stem cestnega prometa za zbirni promet in prevoz
poπiljk v ekspresni dostavi ter vkljuËevanje na glo-
balne trge.

V sredo, 23. aprila letos, smo v Zagrebu pripravili
odmevno novinarsko konferenco v naπi odvisni druæ-
bi Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., v Zagrebu.
Predstavili smo strategijo koncerna na Hrvaπkem
ter poslovanje, cilje in naËrte omenjene druæbe. 

“Intereuropin cilj je utrditi vodilni poloæaj v
jugovzhodni Evropi in postati srednje velik logi-
stiËni ponudnik v evropskem merilu. Pri tem ima
poslovanje na Hrvaπkem pomembno vlogo, saj je
koncern na tem trgu ustvaril 15 odstotkov vseh
prihodkov,” je poleg ostalih informacij o koncernu
novinarjem povedal Robert PavletiË, direktor mar-
ketinga v Intereuropi.  

Andrija Jurgec, predsednik upra-
ve druæbe Intereuropa, logistiËke
usluge, d.o.o., je novinarje sez-
nanil s poslovanjem podjetja po
zdruæitvi. “ V letu 2003 bomo v
izgradnjo novih skladiπËnih zmo-
gljivosti vloæili 11,5 milijona
evrov ter poveËali prihodke iz
logistiËnih storitev. Naπ cilj je
ostati vodilni ponudnik logistiË-
nih storitev na Hrvaπkem ter utr-
diti naπ poloæaj, v dræavo pa
nameravamo pritegniti πe veË
blagovnih tokov.” 

Damjana Jerman

Novinarjem predstavili poslovanje na Hrva}kem

Na dobro obiskani novinarski konferenci smo predstavili strategijo koncerna na
Hrvaπkem ter poslovanje druæbe Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o.

Po konËani konferenci so si novinarji ogledali tudi naπe skladiπËne prostore.
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Intereuropa prejela nagrado
Ljubljanske borze
V okviru dvodnevne 20. FinanËno-borzne konference, ki je potekala v Portoroæu,  sta Ljubljanska borza
in Gospodarski vestnik podelila Intereuropi nagrado Portal za najboljπe odnose z vlagatelji v letu 2002.
Nagrado je v Ëetrtek, 15. maja, predsedniku uprave, Joæetu Kranjcu, podelil direktor Ljubljanske borze,
Draπko VeselinoviË.

Intereuropa si je prisluæila nagrado med druæbami
iz borzne kotacije, saj je dobila najviπjo oceno
zaradi sprotnega in korektnega obveπËanja javnosti
in delniËarjev. Kriteriji, po katerih smo bili ocenje-
ni kot najboljπa druæba, so bili: pravoËasnost in
ustreznost javnih objav cenovno obËutljivih infor-
macij, redno posredovanje in dostopnost do pro-
spektov, poroËil ter drugih predstavitvenih gradiv,
tiskovne konference in drugi kriteriji. Pohvale vred-
ni so tudi letno poroËilo, spletna stran, pripravlje-

nost na sodelovanje z borzo, napovedi poslovnih rezultatov in drugo.
Intereuropa je svoje javnosti in delniËarje tekoËe in korektno
obveπËala o svojem poloæaju, poslovanju in naËrtih. Gospodarski
vestnik je visoko po pomembnosti ocenil obveπËanje Intereurope o
tem, kako bo prikljuËevanje Slovenije v EU vplivalo na poslovanje
podjetja.
ObveπËanje borze zahteva od podjetja veliko mero pripravljenosti
glede sprotnega in tekoËega obveπËanja. Tako Intereuropa obveπËa
borzo in vlagatelje preko treh razliËnih kanalov znotraj podjetja.
Sluæba za kontroling redno obveπËa borzo o cenovno obËutljivih
informacijah in posreduje raËunovodske izkaze. S podroËja predsed-
nika uprave obveπËajo borzo o informacijah, ki se nanaπajo na seje
nadzornih svetov ter skupπËine delniËarjev, v sektorju za marketing
pa skrbimo za redno posredovanje drugih cenovno obËutljivih infor-
macij, ki se nanaπajo na tiskovne konference in odnose z mediji.  
S korektnim obveπËanjem Ljubljanske borze je Intereuropa pokazala
veliko mero pripravljenosti za obveπËanje javnosti. Na ta naËin ust-
varja dobre odnose s finanËno javnostjo, gradi zaupanje in pregled-
nost med delniËarji, kar poslediËno lahko vpliva na odloËitev o naku-
pu delnice. 

Damjana Jerman

Joæetu Kranjcu, predsedniku uprave Intereurope, je nagrado
Portal izroËil Draπko VeselinoviË, direktor Ljubljanske borze. 
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V sluæbi kon-
trolinga smo o
delu na po-
droËju komuni-
ciranja z del-
niËarji in inve-
sticijsko javno-
stjo na sploπno
povpraπali Ma-
teja OkretiËa,
samostojnega
s t r o k o vnega
s o d e l a v c a :
“Skrbim za ob-

javo finanËnih rezultatov in drugih cenovno obËutl-
jivih informacij, pa tudi za izplaËilo dividend, izda-
janje potrdil o lastniπtvu in podobno. Moje delo je
tudi dajanje informacij v zvezi z delnicami vsem, ki
jih to zanima. Ljudje se na nas obraËajo veËinoma
po telefonu, vse bolj pa naraπËa tudi elektronsko
komuniciranje. KliËejo predvsem mali delniËarji, ki
jih zanimajo predvsem izplaËilo dividende ali dedo-
vanje ter gibanje teËaja delnice v bodoËnosti. Po
elektronski poπti dobivamo tudi proπnje s strani
domaËih in tujih  finanËnih institucij, ki æelijo
letno poroËilo ali druge informacije. FinanËne ana-
litike zanimajo predvsem podatki o poslovanju in
finanËni kazalniki. Komuniciranje z delniËarji stal-
no izboljπujemo, v kar nas silijo tudi vse bolj rigo-
rozni predpisi na tem podroËju. Hitrega odzivnega
Ëasa za odgovore na vpraπanja delniËarjev pa sko-
rajda ne moremo veË zmanjπati, saj veËinoma
odgovore æe poznamo in takoj odgovorimo.
Bistveno je, da se znamo postaviti v poloæaj
delniËarja, naj bo to mali delniËar, institucionalni
lastnik ali potencialni investititor,  in mu skuπamo
ustreËi.”
Uprava, nadzorni svet ter skupπËina, na kateri svoje
pravice v zvezi z druæbo uresniËujejo delniËarji, so
najviπji organi delniπke druæbe, kjer se sprejemajo
strateπke odloËitve o poslovanju druæbe. Komu-
niciranje z delniËarji na tej ravni je zato izjemnega
pomena. O svojem delu na tem podroËju nam je
Dina Podgornik, samostojni strokovni sodelavec -
tajnik organov druæbe, dejala, da je zelo raznoliko
in po komunikacijski plati zajema πtevilne vidike
obveπËanja tako Ëlanov teh organov kot javnosti. 
“ Za vse tri organe druæbe pripravljamo strokovne
podlage, ustrezna gradiva ter pisne odpravke skle-
pov po sejah organov druæbe. Za Ëlane teh organov
pridobivamo tudi razliËne dodatne informacije, ko
jih potrebujejo in poiπËemo odgovore na razna
vpraπanja tudi med sejami, Ëe je potrebno. Po drugi
strani pa sem pooblaπËena za javno objavo cenov-
no obËutljivih informacij, ki zadevajo organe druæ-

be, preko borznih spletnih strani,
ob upoπtevanju sploπnega naËela
o enakomernem obveπËanju jav-
nosti in o zagotavljanju zaupno-
sti podatkov pred njihovo javno
objavo. Tu objavljamo tudi sklice
skupπËine, ta informacija pa se
objavlja tudi v Delu, s Ëimer je
obveπËena tudi πirπa javnost. Kar
zadeva delniËarski vidik, pa ima
vsak delniËar pri meni moænost
vpogleda v materiale za skupπËi-
no delniËarjev, saj po poslovniku
poπiljamo te materiale le delni-
Ëarjem, ki imajo 100.000 ali veË
delnic. Na zaËetku, ko je bilo πe
veliko malih delniËarjev, so ljud-
je kar precej hodili in spraπevali,
zdaj pa je tega veliko manj. Za
skupπËine delniËarjev se zanimajo
predvsem finanËne institucije.”
Z vsemi vrstami komuniciranja z
mediji ter drugimi oblikami komu-
niciranja z delniËarji ter drugimi
javnostmi se ukvarjajo v Sektorju
za marketing. Damjana Jerman,

ki na tem podroËju skrbi tudi za
komuniciranje z vlagatelji, pravi,
da se pri tem delu posluæujejo
komuniciranja preko razliËnih
kanalov. 
“Komuniciranje z mediji je le
eden izmed vidikov. Vodim pri-
pravo letnega poroËila druæbe, ki
je ena najpomembnejπih oblik
komuniciranja z delniËarji. Preko
letnega poroËila druæba seznani
finanËno in tudi druge javnosti o
poslovanju druæbe in naËrtih za
prihodnost. S sporoËili za medije
in preko spletne strani posredu-
jem doloËene novice, ki so
pomembne za poslovanje koncer-
na. »e pride do nakupa kakπne
nove druæbe, do prevzema, zdru-
æitve, vstopa na nov trg in po-
dobnih dogodkov, so to informa-
cije, ki jih sporoËimo javnosti.
Lahko gre tudi za veËje investici-
je, kot na primer izgradnja novih
skladiπË in podobno, ki pomeni
πiritev poslovanja - tudi to je za
finanËno javnost pomembna
informacija. O vsem tem obve-
πËamo tako Ljubljansko borzo,
preko njihovega informacijskega
portala Seo.net, pa tudi vso osta-
lo finanËno javnost in druge jav-
nosti. SporoËila poπiljamo medi-
jem, objavljamo pa jih tudi na
spletni strani. Pod rubriko “inve-
stitorji” objavljamo novice in
obvestila ter letna poroËila, med-
tem ko raËunovodske izkaze in
podatke o lastniπki strukturi ter
podatke o delnici posredujejo iz
kontrolinga. Enkrat letno, pred
skupπËino delniËarjev, izdamo
tudi Ëasopis Interglas za del-
niËarje, kjer je priloæeno tudi
pooblastilo za glasovanje, s po-
moËjo katerega delniËarji prispe-
vajo k oblikovanju odloËitev na
skupπËini. Vsekakor gre pri vsem
skupaj za πirok splet dejavnosti,
ki zahtevajo dobro sodelovanje
vseh vpletenih.”

Pomembno je sodelovanje
Vrsta kriterijev, ki so jih ocenjevalci Ljubljanske borze in Gospodarskega vestnika morali upoπtevati
pri ocenjevanju komuniciranja z javnostjo in delniËarji v podjetjih  z borzne kotacije , kaæe, da gre pri
tem za kompleksno aktivnost, ki zahteva sodelovanje in svoje uËinke lahko pokaæe le skozi sinergijsko
delovanje πtevilnih udeleæencev. 



V lanskem letu je Intereuropa æe tretjiË organizirala interno ©olo poslovne logistike, ki
se je priËela oktobra lani. V petih tednih so udeleæenci posluπali 90 ur predavanj, kjer
so pridobivali znanje s podroËja prometne logistike, transporta in transportnih siste-
mov, gospodarskega in transportnega prava ter zavarovanja, temeljev poslovanja πpe-
dicije, sistemov vodenja kakovosti, osnov ekonomike in finanËnega poslovanja v πpedi-
ciji. ©ola poslovne logistike je potekala v sodelovanju s Prinz inπtitutom iz Portoroæa,
predavalo pa je 20 predavateljev, med njimi πtirje zunanji. 
Tretje πole se je udeleæilo 27 sluπateljev, ki so na isti dan, pred podelitvijo spriËeval,
morali opraviti πe zadnjo obveznost in so zagovarjali seminarske naloge. Po uspeπno
opravljenih zagovorih je sledila podelitev spriËeval, kjer so se jim pridruæili tudi
sluπatelji druge πole. 
SpriËevala sta podelila prof. dr. Livij Jakomin ter podpredsednik uprave mag. Milan
Jelenc, dogodka pa so se udeleæili tudi delavski direktor Vladimir PetraviË in drugi
predstavniki Intereurope. 

Za konkurenËnost je bistveno znanje
Dr. Livij Jakomin je  v svojem nagovoru dejal, da so kot organizatorji zadovoljni z
opravljenim, udeleæenci pa so v anketi izrazili zadovoljstvo s predavanji. Predvsem je
poudaril pomen uporabe in nadgradnje pridobljenega znanja v praksi. 

“Postopoma boste pridobljeno
znanje obogatili z novimi iz-
kuπnjami. Tisti, ki zdaj opravljate
carinske posle, boste zaËeli sËa-
soma dobivati nove zadolæitve.
Nova znanja in spoznanja vam
bodo olajπala ugotovitev, da je
treba drugaËe razmiπljati kot
prej. »e smo vËeraj predstavljali
takorekoË edinega in najmoË-
nejπega logistiËnega operaterja,
je danes drugaËe. Tudi drugi
πpediterji okoli nas se hitro reor-
ganizirajo in nekateri so pri tem
zelo uspeπni. V tej bitki s konku-
renco bomo morali ne le zadræati
svoj poloæaj, ampak ga πe iz-
boljπati. Da bi to dosegli, mo-
ramo izboljπati tudi znanje.
Nadzorni svet in uprava æelita ta
naËin dela vzpostaviti kot  trajno
obliko izobraæevanja, zato upam,
da se bomo sreËevali tudi pri dru-
gih oblikah izobraæevanja.”

LogistiËno znanje je naπ
kapital
V imenu uprave je udeleæence
πole nagovoril tudi mag. Milan
Jelenc. Pozdravil jih je z beseda-
mi: “Eden temeljnih ciljev pos-
lovne strategije naπega koncerna
je preobrazba podjetja v celovite-
ga logistiËnega ponudnika. To je
osnovni namen, zaradi katerega
smo s ©olo poslovne logistike za-
Ëeli in jo nadaljujemo. V naπi
strategiji smo tudi zapisali, da so
ljudje najveËja vrednota. Lo-
gistiËno znanje, ki ga imajo naπi
zaposleni, je za nas  kapital.  Ta
se sicer trenutno ne odraæa v
bilancah, upamo pa, da se bo
odraæal v bodoËe. PriËakujemo,
da boste to logistiËno znanje pri
vaπem delu ovrednotili skozi pos-
lovne rezultate. To je seveda veli-
ka odgovornost in zahteva, ven-
dar smo prepriËani, da jo boste
sposobni uresniËiti.” 

Kadri 07

Slovesen zaklju~ek druge in tretje
]ole poslovne logistike

V petek, 14. marca 2003, je bilo v avli upravne stavbe v Kopru slovesno. Sluπatelji druge in tretje ©ole
poslovne logistike so namreË prejeli spriËevala, ki dokazujejo, da so uspeπno zakljuËili izobraæevanje.

Ob  zakljuËku druge in tretje ©ole poslovne logistike πe skupinska fotografija udeleæencev.



Pozitivne ocene udeleæen-
cev
Tako kot veËina udeleæencev to-
vrstno izobraæevanje pozitivno
ocenjuje tudi Marija TkalËiË-
©uπtariË iz Filiale Novo mesto, ki
se je udeleæila tretje ©ole poslovne
logistike. 

“©e posebej pomembno je izo-
braæevanje v tem obdobju, ko po-
teka velika reorganizacija in se
πpediterji preoblikujemo v celovi-
tega ponudnika logistiËnih reπi-
tev. Mislim, da je v tem pogledu
nujno izobraæevanje tudi na ope-
rativnem nivoju. Pridobili smo
πirπi pogled na to, kaj sploh In-
tereuropa je in kako je moæno v
tej panogi organizirati prevoze z
vsemi vejami transporta. ©ola
nam je ponudila neke vrste novo
perspektivo in nas spodbudila k
πirπemu razmiπljanju o tem, kako
naj bi se kot bodoËi logisti obna-
πali do naπih kupcev in na trgu,
da bi zaznali ter iztræili priloæno-
sti. Zelo pozitivno je tudi, da smo
se bliæje spoznali s sodelavci iz
drugih filial, saj bomo tako laæje
sodelovali pri skupnem iskanju
logistiËnih reπitev. ©ola je bila
dobro organizirana, zato bi poh-
valila organizatorje in predava-
telje.”

Podobnega mnenja je tudi njen
sodelavec BBooππttjjaann  PPeettrroovviiËË, ki
prav tako dela na podroËju zbir-
nika. “V πpediciji delam æe deset
let, a z logistiko sem se sooËil na
nov naËin ter pridobil nova, po-
globljena znanja. Pomembna pa
so tudi nova medsebojna poz-

nanstva med tistimi, ki delamo,
oziroma bomo delali na tem po-
droËju. To nam bo olajπalo delo
predvsem v tistih bolj zapletenih
primerih, ko pride do izraza meh-
ki del poslovanja, torej odnosi
med ljudmi. Ta znanja mi æe slu-
æijo v praksi. Predvsem pri ugovo-
rih in reklamacijah naπih strank,
pri izgubi, pri poπkodovanju po-
πiljk, pri zavarovanju in pri pre-
preËevanju napak.”

Orjana Turk, vodja referata na
kontejnerskem oddelku, je ude-
leæenka druge πole, tako da ima
æe kar nekaj izkuπenj pri prenosu
znanja v vsakdanjo prakso.
“V marsikaterem primeru je to
znanje dobrodoπlo, πe posebno
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pri odpravljanju vsakodnevnih motenj pri delu, ko
poskuπam probleme reπevati na najbolj enostaven
naËin. S praktiËno uporabo teoretiËnega znanja
lahko prepreËimo nastanek marsikatere teæave.
Rada bi se zahvalila organizatorjem in preda-
vateljem za dobro podajanje snovi. Morda bi se
sluπatelji lahko Ëez Ëas ponovno dobili ter si izmen-
jali izkuπnje o vsakodnevni uporabi pridobljenega
znanja. Ob vsem, kar nas Ëaka ob vstopu v Evropsko
unijo nam bodo znanja in izkuπnje zagotovo kori-
stila. KonËni cilj je seveda naπ prispevek k razvoju
podjetja skozi zadovoljstvo kupcev in zaposlenih.”

Robert ©paremblek iz Filiale Ljubljana je zaposlen
v poslovalnici v Logatcu, kjer se sreËuje predvsem s
cestnim transportom. “Izvedel sem marsikaj korist-
nega in pridobil veliko informacij za nadaljnje delo.
To znanje mi koristi predvsem pri stiku s strankami

in pri dogovar-
janju za posle.
Stranki laæje
predstaviπ po-
sel, ji celoviteje
in hitreje odgo-
voriπ, Ëe poznaπ
tudi doloËene
predpise in dru-
ge stvari, ki so-
dijo zraven. Me-
nim, da so bila
zame najbolj
koristna preda-
vanja o tran-
sportu, zavaro-
vanju, skladi-
πËenju in o lo-
gistiËnih zade-
vah nasploh.”

Tudi drugi udeleæenci so menili, da jim bo novo
znanje koristilo. Kljub temu, da so predavanja
vkljuËevala veliko konkretnih primerov z razliËnih
delovnih podroËij, so predlagali, naj se v prihodnje
v predavanja vkljuËi πe veË primerov iz prakse. 
Za konec so se udeleæili πe skupnega kosila, nato pa
so se razkropili na vse konce Slovenije, kjer jim
bodo pridobljena znanja sluæila za kakovostnejπe
opravljanje dela ter pri praktiËnem reπevanju vsak-
danjih logistiËnih primerov.

Boπtjan PetroviË, samostojni organizator
transporta v kopenskem prometu, Filiala
Novo mesto

Orjana Turk, vodja referata na kontejn-
erskem oddelku, Filiala Koper

Robert ©paremblek, samostojni πpediter,
Filiala Ljubljana

Marija TkalËiË-©uπtariË, vodja Izpostave
Metlika, Filiala Novo Mesto
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V soboto, 24. maja 2003, so v Novem Vinodolskem potekale tradicio-
nalne druæabno-πportne igre, æe 19. po vrsti, ki so bile letos prviË na
Hrvaπkem. Prijazno osebje hotelsko apartmajskega naselja Zagori je
poskrbelo za to, da smo se dobro poËutili in zabavali v njihovem
okolju.
Kot Organizacijski odbor so se za Ëim boljπo izvedbo trudili: Vladimir
PetraviË, predsednik, Ondina Topolπek, ki je skrbela, da so se ude-
leæenci udobno namestili in dobro jedli, Duπan Krt, ki je poskrbel za
ustrezno pripravo igriπË in priskrbel sponzorstva, Miloπ Breznikar, ki
je organiziral πportne aktivnosti ter Tjaπa KozloviË, ki je poskrbela
za ustrezno informiranje in obveπËanje udeleæencev. 

Slogan letoπnje 19. Intereuropiade se je glasil “Za
dobro voljo ni meja!”,  in zadel bistvo iger, saj smo
se teh besed prav vsi udeleæenci skrbno dræali.
Neznosna vroËina ni ovirala dobrega razpoloæenja
in kljub napornemu πportnemu dnevu, zveËer ni
zmanjkalo energije za æivahen ples do poznih
jutranjih ur. 
Priljubljenost iger se kaæe tudi v visokem πtevilu
prijavljenih udeleæencev ter ostalih sodelavcev, ki
so v Novi Vinodolski priπli za en dan. Iger se je ude-
leæilo okrog 600 udeleæencev, prijavilo pa se je kar
22 ekip, od tega 15 iz Slovenije, 5 iz Hrvaπke, ena
iz BIH in prav tako ena iz Srbije. Uradni govor na
otvoritvi sta imela Vladimir PetraviË v slovenskem
jeziku in Andrija Jurgec v hrvaπkem jeziku, ki je
izrekel dobrodoπlico tudi naπim sodelavcem iz
Bosne in Hercegovine in iz Srbije.
Prijavljene ekipe so tekmovale v naslednjih igrah: v
malem nogometu (zelo priljubljena letoπnja no-
vost), odbojki na mivki, balinanju s kroglami, ribo-
lovu, vleËenju vrvi ter v igri pokaæi kaj znaπ, kjer so
si SarajevËanke nedvomno zasluæile 1. mesto s
pristnim trebuπnim plesom, ki je navduπil prav vse
prisotne. Skupni zmagovalci vseh ekip so bili sode-
lavci iz Filiale Koper - Ëestitamo!
Organizacijski odbor se zahvaljuje vsem vodjem
iger in njihovim pomoËnikom za nemoten potek
iger po toËno doloËenih urnikih, oblikovalcu
letoπnje maskote Borisu Laganisu, avtorju slogana
Tomaæu Mlekuæu, fotografu Marku Dujcu,
Miloradi NovarliË in Nadi KosmaË za prvo pomoË,
Mateju OkretiËu in Petru PlesniËarju za pomoË pri
pripravi πportnih objektov ter ostalim sodelavcem,
ki so kakorkoli pripomogli, da so tudi letoπnje igre
uspele. Intereuropi Zagreb pa se zahvaljujemo za
prispevano pijaËo.
Posebna zahvala gre seveda tudi naπim sponzorjem,
in sicer podjetju GAMA, d.o.o., Ljubljana, ORKA,
d.o.o., Ljubljana, GELTAR, d.o.o., »rnomelj, CASINO
Portoroæ, DRYDEN, d.o.o., Zagreb in JUMBO Com-
pany iz Umaga. 
Ne pozabite, da morebitne pripombe, nasvete, poh-
vale ali graje lahko πe vedno poπiljate na e-naslov:
intereuropiada@intereuropa.si. Za vse ljubitelje
Intereuropiade pa πe informacija, da Organizacijski
odbor æe pripravlja idejne zasnove za naslednje
igre, ki bodo nekaj posebnega æe zaradi okrogle
obletnice.

Tjaπa KozloviË

Za dobro voljo ni meja!
Obala, morje, sonce, zabava in visoke temperature v Novem Vino-
dolskem so dajale vtis, da smo nekje sredi poletja na zasluæenem dopus-
tu. A ni πlo ravno za dopust, paË pa za prav tako prijetno tradicionalno
druæabno-πportno sreËanje sodelavcev koncerna Intereurope. Igre so
uspele po naËrtih, zabave in druæenja ni manjkalo.

Pisana mnoæica veË kot 600 udeleæencev Intereuropiade je za tri dni napolnila hotel-
sko-apartmajsko naselje Zagori v Novem Vinodolskem.

Tudi letos ni πlo brez nepogreπljive odbojke na mivki in vleËenja vrvi, pomerili pa smo
se tudi v nekaterih novih disciplinah: malem nogometu, balinanju s kroglami ter
ribolovu.

Tjaπa KozloviË, Ëlanica organizacijskega odbora



Matjaæ BuËinel, vodja ekipe Se-
ktorjev druæbe:

“Zelo sem vesel, da so se letoπnje
igre preselile v Novi Vinodolski in
lepo bi bilo, Ëe bi se naπa druæab-
no-πportna sreËanja tudi v prihod-
nje organizirala vsako leto v dru-
gem kraju. 
Ekipa Sektorjev druæbe je kljub re-
lativno majhni udeleæbi nastopila v
vseh disciplinah. Razlog za slabπo
udeleæbo je termin, ki je sovpadal z
münchenskim bienalnim sejmom
logistike, in premajhno zanimanje
zaposlenih. »e bo Intereuropiada
tudi v prihodnje organizirana v
katerem izmed obmorskih krajev,
predlagam za termin iger drugi
polni vikend v mesecu juniju.
Takrat je morje namreË æe dovolj
toplo za kopanje, poleg tega pa je
to πe pred obdobjem poletnih
dopustov.
Druæabno-πportno sreËanje je bilo
organizirano vzorno, trud organiza-
torjev se je izrazil v zadovoljstvu
vseh zabave æeljnih udeleæencev
sreËanja.”

Mladen ©oπtariÊ-Jimmy, Intereu-
ropa Sajam, d.o.o., Zagreb:

“Bravo, bravo, bravo... »estitamo
vsem kolegom, ki so odliËno orga-
nizirali igre in opravili veliko delo.
Ideja o tem, da igre prviË potekajo
izven Slovenije, je vzbudila zado-
voljstvo in interes vseh zaposlenih
v Intereuropi.
V πportnem delu tekmovanja pa je
zmagovalec Intereuropa v celoti.

Tisti, ki so bili v doloËenem trenut-
ku “zagrizeni nasprotniki na igri-
πËu”, so æe takoj po tem veselo iz-
menjevali izkuπnje z igriπËa ali z
lanskega sreËanja v Ankaranu. 
©e enkrat Ëestitke in hvala v imenu
vseh nas iz Intereurope Sajam.”

Mojca Æbontar, vodja ekipe Inter-
zav + Interagent + IT

“Prijetno sem bila preseneËena nad
odloËitvijo za spremembo lokacije.
Ker sem se letos æe petiË udeleæila
iger, je to prineslo najveËjo spre-
membo. Mislim, da vsem, saj se je
videlo, vsaj kar se tiËe nas, KoprËa-
nov, da smo bili vsi sproπËeni. Æal
nismo odnesli nobenega pokala do-
mov, morda je na to vplivala klima
ali pa Ëisto druge igre, kakor prejπ-
nja leta. Upali smo seveda tudi na
okrepitev iz IT-ja, vendar se iger ni
nihËe udeleæil... Pogreπali smo ig-
re, v katerih bi se lahko udeleæilo
veËje πtevilo igralcev, npr. kot
prejπnja leta logistiËna veriga, πta-
feta, pomorski zbirnik, itd., kjer ni
bila prisotna samo πportna zagrize-
nost, ampak tudi veliko smeha in
zabave.
»estitke organizacijskemu odboru!
Nasvidenje drugo leto - morda v
Sarajevu?”

Nasuf DrinjakoviÊ, Intereuropa
RTC d.d., Sarajevo 

“Naj povem, da smo na Intereuro-
piado priπli odliËno razpoloæeni in
takπno vzduπje je trajalo ves Ëas.
Upam, da je naπ trio “Habibi” pri-
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pomogel k dvigu razpoloæenja tudi pri ostalih ude-
leæencih. SreËanje smo izkoristili tudi za vzpostavitev
novih poslovnih vezi ter spoznavanje kolegov, s kate-
rimi smo doslej komunicirali le po telefonu. Vrnili smo
se zadovoljni in malce nenaspani, vendar nam zaradi
tega ni æal.”

Roman Kralj,
STTC d.d.,  Mari-
bor

“Kot “novinci” v
koncernu Inter-
europa smo so-
delavci STTC na
igre odπli s po-
zitivnimi priËa-
kovanji in se vr-
nili s pozitivni-
mi vtisi. Naj po-
vzamem besede
naπega direktor-
ja, ki je naπo
udeleæbo opisal
nekako takole... Priπli, videli, uæivali... ter dostojno,
preπerno in raznoliko zastopali naπe barve Vsekakor se
veselimo naslednjega sreËanja.”

RIBOLOV:
1. PODR. RIJEKA + 

PODR. SPLIT
2. IE SAJAM ZAGREB
3. IE TRANSPORT

BALINANJE:
1. FILIALA SEÆANA
2. AC - INTERAUTO
3. FILIALA JESENICE

MALI NOGOMET:
1. FILIALA MARIBOR
2. PODR. VARAÆDIN
3. FILIALA KOPER

ODBOJKA NA MIVKI:
1. FILIALA KOPER
2. FILIALA MARIBOR
3. FILIALA LJUBLJANA

VLE»ENJE VRVI:
1. FILIALA CELJE
2. IE TRANSPORT
3. FILIALA NOVO MESTO

Posamezne uvrstitve po panogah:

REZULTATI 19. INTEREUROPIADE
NOVI VINODOLSKI (24. 05. 2003)

SKUPNI VRSTNI RED:
Ekipa toËke

1. FILIALA KOPER 260
2. IE TRANSPORT 250
3. FILIALA MARIBOR 230
3. FILIALA CELJE 230
5. FILIALA NOVO MESTO 210
6. FILIALA JESENICE 200
7. PODRUÆNICA VARAÆDIN 190
8. FILIALA LJUBLJANA 180
8. PODR. RIJEKA + PODR. SPLIT 180

10. IE SAJAM ZAGREB 160
11. ZAGRAB UPRAVA + PODR. OSIJEK 150
12. FILIALA SEÆANA 140
12. AC INTERAUTO 140
14. SEKTORJI DRUÆBE 130
15. PODRUÆNICA ZAGREB 110
15. INTERJUG - AS BEOGRAD 110
17. INTERAGENT + INTERZAV 100
18. RTC SARAJEVO 90
18. STTC MARIBOR 90
18. FILIALA UPS 90
21. FILIALA NOVA GORICA 70
22. FILIALA BRNIK 50



Z uvajanjem smo zaËeli v maju
Intereuropa IT je pristopila k uvajanju sistema projektnega vodenja
(PV) v maju 2002. Za razvoj in operacionalizacijo sistema so bili
doloËeni izjemno ambiciozni roki. Razvoj sistema je bilo treba izve-
sti v treh mesecih, operacionalizacijo pa do konca leta. Ob ustreznem
vloæku notranjih kadrov, zagotovljeni podpori vodstva podjetja ter
zavzetosti svetovalca za projektni management so bili v rokih
doseæeni planirani rezultati.

KljuËno je usposabljanje vodij projektov
V fazi razvoja je bila na podlagi svetovno priznanih metodologij in
dobre prakse pripravljena Metodologija projektnega vodenja, pri-
pravljen je bil organizacijski predpis projektnega vodenja, ki uokvir-
ja projektno delo v druæbi, vzpostavljena projektna pisarna ter izbra-
na informacijska podpora projektnemu delu. V fazi operacionalizaci-
je je bila informacijska podpora projektnemu delu prilagojena potre-
bam Intereurope IT ter izvedeno usposabljanje za vodje projektov v
Intereuropi IT, kar je kljuËnega pomena. 

Motivacija za uspeπno delo na projektih 
Intereuropa IT je julija 2002 z novim Pravilnikom o plaËah in drugih
prejemkih zagotovila pogoje za motivacijo za uspeπno delo na pro-
jektih, ki temelji na izraËunu deleæa plaËe iz naslova delovne
uspeπnosti za delo na projektih. IzhodiπËe za metodo je, da projekt-
no delo temelji na naËelih timskega dela, kjer strokovnjaki z
razliËnimi znanji in izkuπnjami iz razliËnih organizacijskih enot in
organizacij ustvarjajo rezultate projekta v skladu s cilji projekta.
Rezultati projekta predstavljajo rezultate celotnega tima in ne posa-
meznih Ëlanov tima. Cilji projekta predstavljajo osnovno vodilo tima
in so pomembnejπi od ciljev posameznih Ëlanov tima oziroma posa-
meznih organizacijskih enot in organizacij.

Kako deluje projektna pisarna
Pripravljene reπitve so se preizkuπale æe v zadnjem delu leta 2002,
formalno pa so v uporabi od zaËetka leta 2003. Izkuπnje so dobre. V

prihodnje je predvidena stalna izboljπava reπitev na
tem podroËju. Direktor druæbe IE IT je sistemiziral
delovno mesto projektne pisarne, kar je v zaËetni
fazi uvajanje projektnega dela v druæbo IE IT
kljuËnega pomena. Projektna pisarna izvaja sveto-
vanje in pomoË vodjem projektov pri izvajanju pro-
cesov in izpolnjevanju dokumentov projektnega
vodenja, pojasnjuje standarde na podroËju projekt-
nega vodenja, izvaja mentorstvo vodjem projektov,
pomaga pri uporabi projektnega informacijskega
sistema. Projektna pisarna spremlja dobre reπitve iz
prakse, zbira predloge in pripombe s strani uporab-
nikov ter pripravlja predloge izboljπav za reπitve
projektnega vodenja. Vodje projektov so motivirani
za prispevanje k razvoju reπitev projektnega voden-
ja preko kazalnika ocena uporabe standardov pro-
jektnega vodenja.
V naËrtu imamo vzpostavitev zbirke znanja na
podroËju vodenja projektov, v kateri bomo imeli
poleg vseh veljavnih dokumentov (organizacijski
predpis projektnega vodenja, metodologija, obraz-
ci) zbrane praktiËne izkuπnje ter moænost odgovo-
rov na vpraπanja in diskusije.

Izkuπnje: pomembni so priprava in
transparentni naËrti

Prve izkuπnje ob uporabi reπitev projektnega
vodenja so pokazale, da uporabniki ocenjujejo fazo
priprave projekta kot zelo pomembno, ker prispeva
k poenotenju razumevanja zahtev projekta med
naroËnikom in izvajalcem. Zato v izjavi ponudnika,
ki se prijavlja na razpis, zahtevamo, da upoπteva
pravila, standarde in naπo metodologijo projektne-
ga vodenja ter da sodeluje pri posodobitvi
Vzpostavitvenega dokumenta projekta za predmet
razpisa po naπi metodologiji pred zaËetkom podpi-
sa pogodbe in izvajanjem projekta.
Kljub teæavnim in spreminjajoËim se okoliπËinam pa
se je koristnost projektnega vodenja izkazala v
πtevilnih uspeπno zakljuËenih projektih oziroma
fazah posameznih projektov, predvsem pa druæbi
oziroma naroËniku omogoËila celovit pregled nad
projekti, tako v fazi priprave kot izvedbe. Izkuπnje
so pokazale, da je Vzpostavitveni dokument projek-
ta, ki vsebuje podroben plan stroπkov projekta, pri
nekaterih sponzorjih vzbudil preseneËenje nad
obseænostjo projekta. Zato se je izkazalo za uËinko-
vito, da se izvajanje projektov odobri na osnovi
transparentnih planov, kjer so opredeljeni tudi
potrebni kadrovski in finanËni viri.

Jana Barba, Intereuropa IT d. o. o., Koper
Mitja Koæman, IPMIT, Ljubljana

Aktualno 11

V druæbi Intereuropa IT d.o.o. so uspeπno pristopili k projektnemu vodenju. 

Proces uvajanja projektnega vodenja v Intereuropi IT d.o.o.

Zaradi velikih sprememb v matiËni druæbi, ki se je zaËela usmerjati od πpedicijske dejavnosti k
logistiËni dejavnosti, je bila pred novo nastalo druæbo Intereuropa IT zahtevna in obseæna naloga pre-
nove kljuËnih delov informacijskega sistema. In ker je predstavljal Ëas bistveno omejitev, je vodstvo
druæbe poiskalo reπitev v projektnem vodenju, kar se je izkazalo kot dobra odloËitev. O koristnosti pro-
jektnega vodenja priËajo πtevilni uspeπno zakljuËeni projekti.



12 Poslovanje koncerna

Koncern Intereuropa je v obravnavanem obdobju dosegel zadovoljive prodajne rezulta-
te, predvsem v Sloveniji, kjer smo izpad prodaje iz naslova carinskih storitev nadome-
stili z rastjo na ostalih poslovnih podroËjih. K temu so prispevale intenzivnejπe træne
aktivnosti ter rezultati prilagajanja filial v smeri enotnega vodenja poslovnih podroËij. 

Prodaja koncerna Intereuropa v obdobju januar- marec 2003 v mio SIT

Gibanje teËaja delnice Intereurope in Slovenskega borznega indeksa od 1. 1.  do 19. 5. 2003

Koncernski Ëisti prihodki
od prodaje so na ravni
planiranih ter za 6 od-
stotkov presegajo rezul-
tate enakega obdobja pre-
teklega leta. 

Rezultati prvega trimese~ja po na~rtih
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V odvisnih druæbah so rasti pro-
daje v primerjavi s preteklim
letom visoke, vendar so glede na
zahtevne planske cilje indeksi
manj ugodni. PriËakujemo, da
bodo zastavljeni cilji izpolnjeni
do konca leta, ko bodo predane v
operativno uporabo vse predvide-
ne naloæbe.

Matej OkretiË

12 Delnica

V pri~akovanju ve~je rasti

Od zaËetka leta je delnica Intereurope pridobila 2 odstotka vrednosti. V primerjavi z drugimi delnicami in Slovenskim borz-
nim indeksom, ki je upadel za 4 odstotke, je to dober rezultat, priËakujemo pa veËje rasti, ko bo zaæivelo trgovanje na
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. 

Matej OkretiË
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Letno poro~ilo tudi na spletnih straneh

PetmeseËni multidisciplinarni projekt zahteva veliko potrpeæljivosti
in dela vseh sodelujoËih v projektu. Dobro oblikovano letno poroËilo
zahteva skrbno pripravljeno vsebino. Dobro letno poroËilo je tisto,
kjer verbalno in vizualno, vsako s svojimi sredstvi, kar najbolje
sporoËata isto. Oblika, ki se ujema z vsebino, je podprta in dograje-
na  z oblikovalskimi prijemi. V letoπnjem letnem poroËilu smo pou-
darili preseganje mej na vseh podroËjih poslovanja, saj lahko leto
2002 oznaËimo kot leto v celoti izpolnjenih naËrtov, obenem pa smo
v Ëasu priprav na odpiranje mej EU. Pomembno je doseËi vtis sklad-
nosti, celostnosti, preglednosti in razumljivosti, zlasti pa verodo-
stojnosti. KritiËen dejavnik je tudi Ëas. »as, namenjen preverjanju

pravilnosti podatkov, je pogosto
prekratek, zato ostane le malo
Ëasa, namenjenega tisku. Vseka-
kor pa je za uspeh letnega poro-
Ëila potrebno sodelovanje vseh
sodelujoËih v projektu.

Pri pripravi sodelujejo
πtevilni sodelavci
V  Sektorju za marketing priËne-
mo s projektom æe meseca de-
cembra, ko naËrtujemo vsebino
letnega poroËila in doloËimo Ëla-
ne projekta ter zunanje partner-
je, letos je bila to agencija Stu-
dio Kernel, pri kateri je tudi 
uredniπtvo publikacije. RazliËni
sektorji in podroËja v Intereuropi
pripravijo vsebino in opiπejo
glavne dogodke, ki so zaznamo-
vali poslovanje na njihovem

podroËju dela. Pri pripravi letnega poroËila
Intereurope sodeluje Sektor za raËunovodstvo,
notranjo revizijo in kontroling, ki pripravi raËuno-
vodski del letnega poroËila. Poslovni del letnega
poroËila sestavljajo πe druge vsebine od zaposle-
nih, organizacije, informatike, okolja, prodaje,
marketinga in delnice do naËrtov, ki skupaj pri-
kaæejo zaokroæeno celoto poslovne uspeπnosti pod-
jetja.

PrviË tudi na spletnih straneh
Tudi letoπnje letno poroËilo smo pripravili v dveh
tiskanih razliËicah: slovenski in angleπki. Poleg
tiskane oblike pa je letoπnja novost predstavitev
letnega poroËila na spletnih straneh Intereurope
www.intereuropa.si, ki popelje bralca skozi inte-
raktivno vsebino letnega poroËila. V Sektorju za
marketing pripravljamo tudi Ëasopis za delniËarje
Intereurope, ki predstavlja skrajπano obliko letne-
ga poroËila. Z ustreznim komuniciranjem in obve-
πËanjem delniËarjev gradimo dobre odnose s svoji-
mi delniËarji. 
In konËno, uspelo nam je pripraviti stoπestnajst
strani obseæno tiskovino, ki jo s ponosom delimo
naπim kupcem in ostalim javnostim ter tako prispe-
vamo k oblikovanju dobrega ugleda naπega podjet-
ja.

Damjana Jerman

Tudi letoπnje leto smo uspeπno zakljuËili projekt Letno poroËilo. Gre za publikacijo, ki jo Intereuropa
namenja svojim finanËnim ter drugim javnostim. Letno poroËilo je tudi pomembno sredstvo notranje
in zunanje komunikacije podjetja.

Letno poroËilo je pomembno sredstvo notranje in zunanje komunikacije podjetja.

Letoπnja novost je predstavitev letnega poroËila na naπih spletnih straneh. Tako kot
produkcijo publikacije so njeno spletno predstavitev pripravili v agenciji Studio Kernel.
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Primer logisti~ne re}itve Amway
Tradicionalna oblika prevozniπkih storitev in dostava poπiljk sta se sËasoma preoblikovali v logistiËno
storitev organiziranja prevozov in dostave. Spremenjene potrebe danaπnjega kupca glede prevozov in
dostave so vsekakor vplivale tudi na dejavnost Intereurope kot organizatorja in ponudnika  teh
storitev. Izvajanje dostave po sistemu “od vrat do vrat” zahteva vrsto logistiËnih priprav in aktivnos-
ti. Tokrat predstavljamo primer logistiËne reπitve, ki smo jo za podjetje Amway izdelali v Intereuropi,
logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb.

V Intereuropi, logistiËke usluge, d.o.o., smo vzpo-
stavili standarde za organizacijo dostave paketov in
poπiljk. DoloËili smo vrsto blaga in pogoje, pod
katerimi opravljamo dostavo. Tako so doloËeni teæa
in prostornina paketov ter poπiljk, Ëasovni roki za
dostavo, dokumentacija, raËunalniπko spremljanje,
postopanje pri izroËanju in prevzemanju, vrnitvi,
odkupu, nepravilnostih in drugo.
Dogovarjanje o pogojih poslovanja, ki odstopajo od
standardnih pogojev, poteka ob upoπtevanju logi-
stiËnih aktivnosti, ki jih bomo izvajali za posamez-
nega kupca. Kupec æeli hitro, kakovostno in prila-
gojeno storitev, naπ cilj pa je prilagoditi se in
ustreËi njegovim zahtevam ter skleniti dogovor, ki
zajema aktivnosti,  ki so v obojestranskem interesu
(npr. raËunalniπka izmenjava podatkov) in omo-
goËajo varno, ekonomiËno in zanesljivo poslovanje.
Med kupci logistiËnih dostavnih storitev Inter-
europe je tudi Amway na Hrvaπkem.

Poslovno sodelovanje med  Amwayem
in zagrebπko podruænico Intereurope

Prvi pogovori o sodelovanju med Amwayem in
Intereuropo segajo v leto 1999, prva pogajanja pa
so se priËela decembra 2000. Dejansko sodelovanje
se je zaËelo junija leta 2001 na podroËju carinske-
ga  zastopanja,  dostave paketov in drugih logi-
stiËnih storitev.
Amway je na hrvaπki trg vstopil s tridesetimi osnov-
nimi artikli, vendar njihovo πtevilo nenehno raste. 
Pripravljanje paketov za odpravo je v rokah Am-
waya in se opravlja v skladiπËnem centru v Zagrebu,
dostava pa poteka preko Intereurope.
Glede na specifiËne zahteve in standarde Amwaya
smo v Intereuropi, Podruænica Zagreb, sprejeli izziv
in izdelali predlog za poslovno sodelovanje in orga-
nizacijo dostave paketov v Republiki Hrvaπki.

Prilagojeno poslovanje

Za Amway smo izdelali predlog prevoznice in
nalepke za pakete in podrobno obdelali celoten
proces. NatanËno smo doloËili tudi odgovornosti,
od pakiranja, oznaËevanja, prevzemanja paketov v
skladiπËu, preko elektronske obdelave in prevze-
manja podatkov, dostave, plaËila odkupnine, pa

vse do postopkov pri vraËanju  in drugih opravilih. 
Predlog prevoznice je bil izdelan v skladu z zahtevami Intereurope z
dopolnilom, da se Amway pri prevzemanju naroËila dogovarja o “pri-
bliænem” terminu dostave (na primer po 17. uri), ki je vpisan na pre-
voznici in udeleæencem procesa (Amwayu, prejemniku in Intereuropi)
zagotavlja hitrejπo, bolj ekonomiËno in kakovostnejπo storitev. 
Zaradi laæjega in natanËnejπega spremljanja poslovanja je Amwayeva
πtevilka naroËila postala tudi naπa πtevilka prevoznice, ki smo jo pri-
lagodili Intereuropinemu IPD programu. 
Amway je s pomoËjo programa zagotovil izpis prevoznice po naπih
zahtevah z avtomatiËnim izpisom sprejemnega terminala, ki je pove-
zan z imenom kraja ali poπtno πtevilko, ter elektronski prenos podat-
kov s prevoznice.

Prvotni predlog prevoznice
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KonËna verzija nalepke in prevoznice, ki ju je Amway sprejel, je
sestavljena iz treh delov. V prvem delu prevoznice so navedeni podat-
ki o Amwayu in podatki o πtevilki prevoznice, ki je hkrati tudi πtevil-
ka naroËilnice kupca, ter logotip naπe druæbe. Posebej so poudarjeni
plaËilo odkupnine ter znesek odkupnine, podatki o prejemniku, πte-
vilka sprejemnega terminala ter podatki o πtevilu koletov in teæi.

Drugi del, predviden za obvestila, namenjena kup-
cu, ostane po dostavi kupcu, skupaj s prvim delom
prevoznice.
Tretji del prevoznice je perforirani obrazec, ki je
sestavljen iz dveh istih prevoznic, od katerih ena
ostane v sprejemnem terminalu, druga pa se vrne v
odpravni terminal.
Amway pripravlja blago po naroËilu kupca, pakira
ga v originalno Amwayevo embalaæo, na katero
nalepi nalepko in prozorno PVC vreËko, v kateri je
shranjena prevoznica.
Intereuropa v dogovorjenih terminih prevzema pa-
kete za dostavo ter jih po prihodu v skladiπËe kon-
trolira in usklajuje s podatki, prejetimi z elektron-
sko poπto. Usklajeni podatki se prenaπajo v IPD
program. S prenosom podatkov se ti posredujejo do
sprejemnega terminala, kjer se na podlagi prejetih
podatkov zaËnejo pripravljati napovedi dostave
kupcem in organizacija dostave.
Na træiπËu nastopamo kot partnerji, katerih skupni
cilj je ustreËi zahtevam kupcev.

Novi naËrti

Politika korporacije Amway je usmerjena v ukinja-
nje maloprodaje ter prehod na direktno dostavo
oziroma prenos celotnih logistiËnih storitev na
partnerja, ko je ustvarjen doloËen deleæ na træiπËu.
V Intereuropi, Podruænica Zagreb, potekajo poga-
janja o razπiritvi medsebojnega sodelovanja tudi na
podroËju drugih logistiËnih storitev ter dajanju
poslovnih in pisarniπkih prostorov v najem.

Sanja Vukman

Kdo je naπ partner 

Amway sta ustanovila Jay Van Andel in Rich De
Vos leta 1959 v Adi v Michiganu. Amway Cor-
poration skupaj s svojimi podruænicami zaposlu-
je veË kot 6.000 ljudi po vsem svetu. Blagovna
znamka Amway oznaËuje preko 450 izdelkov vi-
soke kakovosti s podroËja osebne nege, kozme-
tike, prehrane, zdravja in dobrega razpoloæenja,
Ëistil in gospodinjskih pripomoËkov, tehniËnih
izdelkov za dom ter razliËnih storitev. 
Amway ima svoje podruænice v 54 dræavah in
posluje v veË kot 80 dræavah in obmoËjih po
vsem svetu. VeË kot polovico prodaje realizira na
obmoËjih izven Severne Amerike.
Prva Amwayeva podruænica v Evropi je bila usta-
novljena v Veliki Britaniji leta 1973. Danes ima
Amway v Evropi 23 podruænic z veË kot 600.000
samostojnih poslovneæev. Sodi med pomemb-
nejπa podjetja v uspeπnem, inovativnem in ra-
stoËem sektorju direktne prodaje v Evropi.
Hrvaπka podruænica Amwaya je priËela s poslo-
vanjem v maju leta 2001 kot 54. podruænica kor-
poracije Amway. Sedeæ in  prodajno skladiπËni
center podjetja sta  v Zagrebu.

Prvotni predlog tridelne nalepke

KonËna oblika prevoznice, ki je sestavljena iz treh delov. 

KonËna oblika tridelne nalepke.
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16 Trgi

Na sejmu Transporta in
logistike v Münchnu

Intereuropa je skupaj z ostalimi Ëlanica-
mi Transportno logistiËnega grozda na-
stopila na sejmu “Transport Logistic
2003”, ki je potekal od 20. do 24. maja
2003 v Münchnu.

Odnos do kupcev poteka na individualni ravni, ob
tem pa moramo upoπtevati, da smo del tima in
predstavljamo podjetje. Skozi naπe obnaπanje mora
biti podjetje predstavljeno v pozitivnem smislu. 
Vzpostavitev standardizacije kakovosti storitev
omogoËa izboljπanje poslovanja, pri Ëemer gre v
prvi vrsti za poenostavitev ter poveËanje hitrosti
izvajanja storitev ter odpiranje moænosti  za mar-
ketinπki pristop na trgu.

Povezovanje znotraj podjetja sluæi
zadovoljstvu kupcev

KonkurenËna prednost Intereurope je  v moænostih
povezovanja veË produktov v ponudbi in tudi v
povezovanju znotraj posameznih podjetij oziroma
koncerna. Informacij, ki jih pridobivamo na lokalni
ravni, pogosto ne uporabljamo za globalno povezo-
vanje. Tudi sami velikokrat zaviramo pretok infor-
macij, ne da bi se tega zavedali. Zdi se nam, da
bomo na ta naËin morda izgubili svoj majhen deleæ

kolaËa, pri Ëemer ne razmiπljamo o skupnih koristih za podjetje. 
Zdruæevanje funkcije prodaje in marketinπka naravnanost podjetja
omogoËata nepristranskost v odnosih s kupci. Teh ne zanima, kdo
bo znotraj podjetja ustvaril promet. Zadovoljstvo kupcev se ust-
varja le s kakovostnimi, hitrimi in celovitimi storitvami. Za pod-
jetje je vir dobiËka in poveËevanja njegove vrednosti le zadovoljen
kupec. 

Ustvarjanje baze podatkov kupcev
Ustvarjanje πiroke baze podatkov kupcev je ena kljuËnih nalog
vsakega podjetja. Predstavlja najboljπi naËin za zdruæevanje infor-
macij ter njihovo uporabo v praksi oziroma je predpogoj za to. »eprav
je pri tem pomembna tehniËna opremljenost, dobra organizacija dela
in visoka kakovost storitev, ne smemo pozabiti, da z bazo podatkov
razpolagajo zaposleni. Eden od pogojev za to, da imajo zaposleni
moænost razpolaganja s podatki, bi morala biti tudi lojalnost, preda-
nost podjetju. Poleg vzgajanja zaposlenih je za to pomembna tudi
visoka motivacija, saj predstavljajo zadovoljni zaposleni najboljπo
pot do  zadovoljnih kupcev. 

Dubravka Heimann

Kakovost storitev v odnosu do kupcev
Danes so kupci vse bolj zahtevni in manj lojalni kot v preteklosti, saj lahko izbirajo med veËjim
πtevilom ponudnikov. Zavedajo se, da je odnos do njih pomembnejπi od cene storitve. Kupca je potreb-
no spoπtovati, dolgoroËno partnerstvo pa si lahko obetamo le, Ëe skrbimo za njegovo zadovoljstvo.

Novost letoπnjega nastopa na munchenskem sejmu je bil skupen
nastop razstavljalcev - Ëlanic TLG-ja. Na najetem razstavnem prosto-
ru so se poleg Intereurope predstavili πe Cenπped, Intertrans, Luka
Koper, Transmar in Viator & Vektor. Vsaka Ëlanica je imela na raz-
stavnem prostoru svoj pult z lastnim logotipom, kjer so potekali raz-
govori. Na sredi stojnice pa se je na velikem platnu skozi celotni
potek sejma odvijala projekcijska predstavitev posameznih Ëlanic. Za
poglobitev poslovnih stikov je Intereuropa v okviru sejma organizi-
rala tudi poslovno sreËanje, na katerega so bili povabljeni naπi po-
slovni partnerji.
Intereuropa gradi svoje odnose s kupci tudi s pomoËjo sejemskih
nastopov. To je idealna priloænost za predstavitev in obveπËanje
potencialnih kupcev logistiËnih storitev, za odgovarjanje na zastavl-
jena vpraπanja ter za primerjavo s konkurenËnimi logistiËnimi storit-
vami. Prednosti sejmov so v uËinkovitem sporoËanju ter moænosti
predstavitve prednosti Intereuropine ponudbe. 

Damjana Jerman



sistemi πpedicij, integratorjev in letalskih druæb, da bi se tako izo-
gnile rdeËim πtevilkam, v katerih so se nekatere æe znaπle. Poπte æeli-
jo s povezovanjem prevzetih podjetij v enoten sistem ugoditi
naroËnikom, ki zahtevajo v zdruæeni Evropi z enotno valuto tudi
enotne storitve. Majhni ponudniki kurirskih, ekspresnih in paketnih
storitev imajo kljub temu πe moænosti, saj se pojavljajo tudi zahteve
po regionalnih prometnih in logistiËnih storitvah. Na regionalnih
trgih je treba poznati krajevne posebnosti, tu pa lahko pridejo na
svoj raËun manjπa podjetja. Po ugotovitvah strokovnjakov imajo
lokalni in nacionalni ponudniki v svojih rokah 48 odstotkov evrop-
skega trga in na njem πe veliko priloænosti z novimi produkti. 

Na vrsti sta Vzhod in povezava z internetom
Poznavalci menijo, da bodo veliki ponudniki tovrstnih storitev sedaj
zaËeli prevzemati druæbe v dræavah kandidatkah za vstop v EU, Ëe
tega πe niso storili. Francoska in πvedska poπta sta nedavno skupaj
nastopili na poljskem trgu, kjer sta zdaj solastnici paketnega ponud-
nika Masterlink. 
PodroËje kurirskih, ekspresnih in paketnih storitev bo po predvide-
vanjih znova pridobilo na pomenu zaradi πirjenja elektronskega trgo-
vanja in moænosti zdruæevanja s pisemskim trgom. Pojavile se bodo
nove oblike storitev, kot sta elektronsko poπiljanje dokumentov ali
træenje po poπti prek interneta. Povezovanje klasiËnih kurirskih,
ekspresnih in paketnih storitev z internetom in s sodobnimi pisem-
skimi storitvami bo prineslo novost, kar bo poæivilo gospodarstvo in
panogo podobno kot pred tridesetimi leti ob nastanku panoge. 
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Novi obraz
Logisti~ni
slovar

Pull system - sistem potega je
sistem naroËanja, ki zagotavlja
stalno zalogo blaga. Kadarkoli nek
artikel vzamemo iz zaloge, ga takoj
zamenjamo z novim (npr. kanban v
avtomobilski industriji).

Push system - sistem
pospeπevanja je naËin naroËanja,
kjer morajo biti naroËila izpolnjena
v okviru dogovorjenih rokov, ki
temeljijo na znanih Ëasih
naroËanja.

Purchase and make - to -
order -  kupi in naredi po naroËilu
je sistem proizvodnje, kjer se ne
vzdræuje zaloge blaga, temveË se
produkcijski material nabavlja samo
v primeru, ko obstaja naroËilo za
konËni proizvod.

Pet velikih na evropskem trgu
Evropski trg kurirskih, ekspresnih in paketnih storitev je z letnim obsegom prodaje 36 milijard evrov
drugi najveËji na svetu za severnoameriπkim. Pet druæb ima 52-odstotni træni deleæ pri hitrih poπiljkah,
lokalni in nacionalni ponudniki pa obvladujejo preostalih 48 odstotkov.

UPS in πtiri poπte, nemπka Deutsche Post, britanska
Royal Mail, francoska La Poste in nizozemska TPG
so pridobile vodilni poloæaj v Evropi z nakupi
deleæev podjetij, s prevzemi in skupnimi naloæbami.
Skupaj ustvarijo v NemËiji prek 47 odstotkov pro-
daje, najveËji deleæ v evropskem prostoru (23
odstoten) pa ima nemπka poπta. 

Teæave pri vkljuËevanju novih podjetij
Internacionalizacija usmerja procese na trgu kurir-
skih, ekspresnih in paketnih storitev. Zdruæevanje
druæb na tem podroËju naj bi se πe nadaljevalo,
Ëeprav imajo poπte veliko teæav z usklajevanjem
prevzetih podjetij. Zato si vse velike poπte prizade-
vajo povezati na primer svoje paketne storitve s

Ivana VrviπËar, strok. sodelavka III v Filiali UPS 
“Prihajam iz Zagreba, kjer sem bila zaposlena v
Intereuropi sajam, in sicer v enoti UPS-a, kot
komercialistka. Decembra 2001 je v Zagrebu pote-
kal zakljuËni kolegij koncerna Intereuropa in tam
sem spoznala sedanjega moæa Boruta, ki je bil prav
tako zaposlen v Intereuropi. Ugotovila sva, da
sodiva skupaj in se Ëez dobrega pol leta poroËila. V
Slovenijo sem priπla konec septembra in dobila
zaposlitev v UPS-u na Brniku, za kar sem  hvaleæna
mag. Milanu Jelencu in Vladimirju PetraviËu, ki sta
mi pri tem pomagala. V novem okolju sem se dobro
znaπla. Ker delo v UPS-u poznam, mi ni bilo teæko
privaditi se, pa tudi sodelavci so me zelo lepo spre-
jeli. Z njihovo pomoËjo se uËim slovenπËine in sem
svojim “uËiteljem” res hvaleæna, Ëeprav bi lahko
vËasih bili πe bolj strogi in me opozarjali na napa-
ke. Zdaj æivim v Ljubljani, ki mi je zelo vπeË, saj je

v vseh pogledih prava metropola,
z bogatim kulturnim æivljenjem.
Ples, ki me je navduπeval v
domaËem Zagrebu, kjer sem vodi-
la zagrebπke maæoretke, je zdaj
na stranskem tiru. Ta trenutek je
v ospredju druæina.”



Ptujsko podjetje se je odloËilo za zunanjo oskrbo na podroËju logi-
stike (outsourcing), tako da Intereuropa kot ponudnik celovitih logi-
stiËnih storitev opravlja za omenjeno podjetje celotno dejavnost pre-
vozov, skladiπËenja in distribucije ter carinskih storitev. Pri sodelo-
vanju sta vkljuËeni predvsem Filiala Koper in Filiala Maribor s svojo
izpostavo na Ptuju.
“Decembra leta 2001 smo imeli s podjetjem Paam Avto, d.o.o., prve
razgovore, v zaËetku leta 2002 pa se je zaËelo konkretno sodelovan-
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“Potem ko smo pred dvema letoma zaprli predstavniπtvo v Pragi, smo
dlje Ëasa iskali moænost, da se ponovno v aktivni vlogi pojavimo na
Ëeπkem trgu. Priπli smo v stik s Speko, katere lastniki so æeleli druæ-
bo povezati s podjetjem, ki bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju,” je
pojasnil Igor Joπt,  prokurist podjetja Speka, ki nam je posredoval πe
druge informacije o novem Ëlanu koncerna Intereuropa.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992 z osnovno dejavnostjo
notranje πpedicije in skladiπËenja. Trije Ëeπki lastniki so v teh letih
razvili dejavnost do danaπnje velikosti, ko imajo vzpostavljenih 33
dnevnih linij iz Prage po vsej dræavi in na Slovaπko. Promet je
sËasoma rasel z rastjo πtevila linij. Leta 1997 so prepeljali 44.000
poπiljk, v letu 2002 pa æe 124.000 poπiljk. Organizacija dostave pote-
ka preko centralnega skladiπËa v Pragi, dostavljajo pa neposredno z
manjπimi vozili, tako da ni potrebno prekladanje tovora. Pogodbo
imajo sklenjeno s 350 prevozniki, razpolagajo z  2000 m2 velikim

skladiπËem v Pragi, trenutno pa imajo 30 zaposle-
nih. 
“Zdaj je glavna naloga, da s pomoËjo Intereurope
razvijemo mednarodno πpedicijo. Od marca dalje
imamo organizirano redno zbirno linijo med Prago
in Ljubljano s servisom dvakrat tedensko,” je pove-
dal Igor Joπt. 
Po vkljuËitvi v koncern se je dejavnost razπirila in
zajema predvsem distribucijo, zbirni promet, orga-
niziranje cestnih prevozov, skladiπËenje blaga ter
logistiËne storitve. V naËrtu pa je πe tesnejπe pove-
zovanje z ostalimi podjetji in drugimi partnerji v
tujini.  

(K. B.)

Speka iz Prage je del Intereurope
Konec leta 2002 je Intereuropa prevzela podjetje Speka, spol.sr.o. iz Prage. Registracijski postopki so
bili zakljuËeni januarja letos in danes je Intereuropa 100 - odstotni lastnik podjetja.

Sodobno visoko regalno skladiπËe, kjer so vsi postopki podprti z naπim informacijskim
sistemom,  omogoËa ustrezen nadzor nad vskladiπËenim blagom.

Uspe}no partnerstvo
Med Intereuropo in podjetjem Paam Avto, d.o.o., s Ptuja
æe dobro leto dni poteka uspeπno partnersko sodelovan-
je. Malo podjetje z okrog 60 zaposlenimi zaradi inten-
zivne rasti sodi med t.i. slovenske gazele, je ekskluzivni
uvoznik in distributer avtomobilskih pnevmatik kore-
jskega proizvajalca Kumho za obmoËje JV Evrope. 

je,” nam je povedal Uroπ Koæelj, produktni vodja
za logistiËne reπitve. Prednost izloËitve logistike iz
podjetja je predvsem v tem, da se na ta naËin v
podjetju lahko intenzivneje posveËajo prodajnim in
ostalim dejavnostim. 
Ker je podjetje æe pred priËetkom sodelovanja inve-
stiralo v izgradnjo skladiπËnih prostorov, smo se
odloËili, da prevzamemo tudi upravljanje dveh skla-
diπËnih hal na Ptuju, od katerih vsaka meri 2.670
m2. V eni od hal je postavljeno visoko regalno skla-
diπËe s 3.500 paletnimi mesti, nakladanje in raz-
kladanje pa potekata preko tekoËih trakov. Vsi
postopki so podprti z naπim informacijskim siste-
mom, ki omogoËa sodoben in potreben nadzor nad
vskladiπËenim carinskim blagom. Ker je predvideno
skladiπËenje do 100.000 pnevmatik, bo potrebno
postaviti πe dodatno montaæno halo. Drugi, æe
obstojeËi skladiπËni objekt pa bomo namenili lokal-
nemu gospodarstvu ter strateπko pomembnim
komitentom, s Ëimer jim bomo lahko ponudili celo-
vite logistiËne storitve na Ëim daljπi transportni
poti. Poleg zaprtega skladiπËnega prostora razpola-
gamo πe z 23.000 m2 ograjenih zunanjih povrπin, ki
jih nadzoruje varnostna sluæba, varovanje pa zago-
tavljamo tudi z videonadzorom.  
“Kvalitetne storitve nameravamo nuditi plaËilno
sposobnim kupcem, ki so strateπko usmerjeni na
naπe razvojno podroËje, to je obmoËje jugovzhod-
ne Evrope, in imajo pozitivne indekse rasti. Tako je
tudi v primeru podjetja Paam Avto, d.o.o. S po-
nudbo kakovostnih logistiËnih storitev z naπe stra-
ni bo doseæena rast in pozitivno poslovanje obeh
partnerjev,” je dejal Anton Turk, izvrπni direktor
uprave za terminalske storitve in pomorski promet. 
V Intereuropi bomo letos za Paam Avto prepeljali in
skladiπËili okrog 280.000 pnevmatik Kumho. Te se
vse bolj uveljavljajo tudi na evropskih trgih in se v
testiranjih, ki jih opravljajo specializirane revije,
pogosto uvrπËajo na najviπja mesta.
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Mira @ibret od}la v
“upokojenski sta<”

Izvolili smo ~lane sveta delavcev
V ponedeljek, 9. junija letos, so med 8. in 15. uro v posameznih filialah potekale volitve v svet delav-
cev. Zaposleni smo izvolili 15 Ëlanov sveta. V posameznih organizacijskih enotah oziroma filialah smo
volili razliËno πtevilo Ëlanov sveta, ki je doloËeno glede na πtevilo zaposlenih po posamezni organi-
zacijski enoti. Velike filiale so zastopane z dvema Ëlanoma, ostale pa z enim Ëlanom.

Sestava sveta delavcev po omenjenem kljuËu je na-
slednja: iz filiale Koper prihaja 1 Ëlan, iz filiale
Ljubljana 2 Ëlana, iz filiale πpedicije Celje 2 Ëlana,
iz filiale  πpedicije Maribor 2 Ëlana, iz filiale πpedi-
cije Jesenice 1 Ëlan, iz filiale πpedicije Seæana 1
Ëlan, iz filiale πpedicije Nova Gorica 1 Ëlan, iz filia-
le Avio πpedicije Brnik 1 Ëlan, iz filiale πpedicije
Novo mesto 1 Ëlan, iz filiale UPS 1 Ëlan ter iz  sek-
torjev (skupne sluæbe) 2 Ëlana. 
Pravico predlagati kandidate so imeli reprezenta-
tivni sindikati v druæbi ter najmanj desetina delav-
cev z aktivno volilno pravico (z najmanj 6 mesecev
zaposlitve v druæbi), vendar je bil v vsakem prime-
ru veljaven predlog, ki ga je podala skupina naj-
manj 50-ih delavcev. 

Volilna komisija preπtela glasove

S  strani sedanjega sveta delavcev je bila imenova-
na volilna komisja v sestavi Mirjana Gontarev -
predsednica, Anica Vitez - namestnica predsedni-
ce, Svetka Jugovac - Ëlanica, Nevja PeËar - na-
mestnica Ëlana, Lorella Apollonio - Ëlanica,
Dragica BabiË - namestnica Ëlana. 
Volilna komisija je 11. junija 2003 na podlagi zapi-
snikov volilnih odborov, ki so na posameznih vo-
liπËih skrbeli za nemoten potek volitev, ugotovila,
da je v celotni druæbi imelo pravico voliti 1126 de-
lavcev, od katerih je volilo 852 upraviËencev. Volil-
na udeleæba je tako presegla zahtevanih 51 odstot-
kov vseh upraviËencev, saj je globalno gledano
volilo 75,66 odstotkov volilnih upraviËencev. Tudi
po posameznih filialah je volilna udeleæba presegla
prag 51 odstotkov. Za volitve Ëlanov sveta delavcev
je bilo oddanih 852 glasovnic, od tega je bilo 22
neveljavnih, ker je bilo obkroæenih preveË πtevilk
pred imeni kandidatov, oziroma ker ni bilo moË

Na podlagi pregleda vseh glasovnic je volilna komisija ugotovila,
da so bili za Ëlane sveta delavcev izvoljeni naslednji kandidati:
Zlatka »retnik, samostojni πpediter (filiala πpedicije Celje),
Alojz Centrih, delavec za carinske storitve (filiala πpedicije Celje),
Vasja ©uc, operativno komercialni vodja (filiala Nova Gorica),
Nikola RadiË, samostojni organizator transporta (filiala πpedicije
Jesenice),
Zoran Klampfer, vodja sluæbe za carinske storitve (filiala πpedici-
je Maribor),
Andrej Flis, viπji strokovni delavec (filiala πpedicije Maribor),
Milan Mlakar, strokovni sodelavec (filiala UPS),
Jana Kapun, vodja oddelka (filiala πpedicije Koper),
Maksimiljan BabiË, vodja poslovalnice (Filiala Novo mesto),
Joæe Jenko, πpediter (filiala Seæana),
Milorada NovarliË, receptor (sektorji),
Sonja Malek Petrinja, samostojni referent (sektorji),
Branka Juvan Dimc, organizator transporta (filila Avio πpedicije
Brnik),
Branko Rednak, vodja oddelka (filiala Ljubljana),
Jurij PrebiliË, vodja oddelka zbirni promet (filiala Ljubljana).

ugotoviti volje volivca. Skupno je bilo torej oddanih 830 veljavnih
glasov (73,71 odstotkov).

Æeleli bi veË kandidatur na prihodnjih volitvah

Volitve so potekale mirno in nemoteno, brez kakrπnihkoli zapletov ali
nepravilnosti, volilna komisija tudi pri delu volilnih odborov ni ugo-
tovila nobenih nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja. Tudi
πtevilo neveljavnih glasovnic je bilo relativno nizko. 
Edino, kar je volina komisija opazila pri samem pripravljalnem po-
stopku in kar bi si morda æeleli v veËjem obsegu pri prihodnjih volit-
vah, je to, da bi bili predlogi kandidatov πtevilnejπi, saj gre za orga-
niziranje telesa, ki zastopa interese zaposlenih.

Mirjana Gontarev, Pravna sluæba

Naπa sodelavka Mira Æibret je 14. marca organizira-
la prijetno zabavo v KmeËkem hramu, se poslovila
od dolgoletnega delovnega staæa in odπla v zas-
luæeni “upokojenski staæ”. Obujali smo prijetne
spomine na skupaj doæivete dogodke ter dolgolet-
no delo v Intereuropi, pa tudi  izven nje. Mira je
bila vsa sveæa, mladostna in polna energije, tako da
sodelavci kar teæko verjamemo, da je ne bomo veË
videvali na letaliπËu Brnik. Mira, vse najboljπe,

veliko lepih trenutkov, obilo zdravja in obiπËi nas kdaj. Vsaj v mislih!
Sodelavke in sodelavci Filiale Brnik
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Priznanje trem
na}im tajnicam

Na 10. obËnem zboru Zveze klubov tajnic Slovenije, ki je
bil 23. maja 2003 v Portoroæu, so priznanja za zavzetost
in posebne doseæke pri delu v stanovski organizaciji pre-
jele tudi naπe sodelavke. Priznanje je prejela Ingrid
Novak, tajnica predsednika uprave, srebrno priznanje pa
sta prejeli Vesna Poles, tajnica v PodroËju logistike in
strateπkega marketinga in Biserka Æibert, tajnica v Filiali
Celje.

“Letos, deset
let po ustano-
vitvi zdruæenja,
smo tajnice in
poslovne sekre-
tarke  dobile
svoj prvi stro-
kovni kongres,
ki se ga je ude-
leæilo veliko
πtevilo Ëlanic.
Na 10. obËnem
zboru ZTKS, ki
je bil 23. maja
na Bernardinu,
smo pregledali
delo minulega
leta in razreπili
Ëlanice, ki jim
je potekel man-
dat. Izvolili smo tudi novo vodstvo, dosedanjo
predsednico, poslovno asistentko v Johnson
Controls, gospo Marto Picalo je na predsedniπkem
mestu zamenjala Jerica PezdiË, predsednica Kluba
tajnic in poslovnih sekretark Dolenjske in Bele kra-
jine,” je povedala Ingrid Novak, ki smo jo pov-
praπali tudi o tem, kakπno je delo tajnic danes. 
“V hitro spreminjajoËem se tehnoloπkem procesu

postaja delo tajnic in poslovnih sekretark iz dneva v dan zahtevnejπe,
potrebna so nova znanja, kar pa si lahko pridobijo le z dodatnim izo-
braæevanjem. Poleg novih programov izobraæevanja, kot je viπja stro-
kovna πola za poslovne sekretarje, so tudi dnevi tajnic in poslovnih
sekretark, ki jih vsako leto organizira ZTKS, namenjena izobraæevan-
ju kot tudi druæenju.”      
Naπim tajnicam iskreno Ëestitamo in jim æelimo uspeπno delo tako v
podjetju kot v stanovski organizaciji.

Ingrid Novak in Vesna Poles opravljata svoje tajniπko delo v upravni stavbi v Kopru.
Biserka Æibert je tajnica direktorja Filiale
Celje.

Med najbolj priljubljenimi letoπnjimi novostmi je bil mali nogomet. Zmago je  odnesla ekipa Filiale Maribor, ki
je dostojno zastopala mesto slovenskega nogometnega prvaka. Ni je prave nogometne ekipe, brez fotografije
pred golom, pridruæili pa so se jim tudi navijaËi.
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Utrinki z Intereuropiade
Letoπnja 19. Intereuro-
piada v Novem Vinodol-
skem je potekala pod ges-
lom Dobra volja brez meja,
po izjavah πtevilnih ude-
leæencev je bilo vzduπje na
sreËanju natanko takπno.
Naπe osrednje πportno in
druæabno sreËanje se je
prviË dogajalo izven Slove-
nije, sliπati pa je bilo pre-
cej predlogov, da bi tudi v
bodoËe nadaljevali z orga-
niziranjem naπih sreËanj v
razliËnih krajih, kjer delu-
jemo. Organizacijski odbor
bo razmislil o predlogih
udeleæencev,  tu pa je πe
nekaj foto utrinkov z
letoπnjega druæenja. Na-
slednje leto pa nasvidenje
na jubilejni, 20. Inter-
europiadi! 
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Balinanje s kroglami je pravπnji πport za mediteransko okolje.
Letos je prvo mesto osvojila ekipa Filiale Seæane. OËitno so se
naveliËali Ëakanja na odgovore na “pritoæbe”, ki so jih redno
pisali prejπnja leta, in πuπlja se, da so vse leto zavzeto trenirali s
plastiËnimi balinci v kraπki burji. Ko so v roke prijeli kovinske
krogle, so ciljali kot za πalo.

Petkov in sobotni veËer smo izkoristili za ples in zabavo.

SarajevËanke so navduπile s trebuπnim plesom in odnesle zmago na “Pokaæi kaj znaπ”. 
Dve ekipi, ki bi morali nastopiti za njimi, sta se po njihovi ekshibiciji kar odrekli sode-
lovanju. Neustraπne plesalke pa so πe dvakrat ponovile svojo toËko in poæele neznansko
odobravanje publike.

V odbojki na mivki je ekipa Filiale Koper letos premagala MariborËane. K zmagi so  jih
spodbujale te pristne blondinke in Ërnolaske, za katere ni Ëisto jasno, od kod so se
vzele. Ali pa so nam vendarle nekam znane?

V ribolovu je slavila zdruæena ekipa Reke in Splita, ki je dobro
izkoristila prednost na domaËem terenu.  Z ulovom “ogromne”
hobotnice so si prisluæili prvo mesto, vsa ostala konkurenca pa

je iz morja privlekla eno samo samcato ribico.



V sredo, 30. aprila, smo se v kraju
Dolenje Cerovo v Goriπkih brdih
poslednjiË poslovili od Antona
Dornika, dolgoletnega direktorja
Intereuropine filiale πpedicije
Nova Gorica.
Anton Dornik je leta 1961 priπel
iz Tomosa v Intereuropo. Od leta
1966 do leta 1998 je bil direktor
Intereuropine filiale πpedicije v
Novi Gorici. Pod njegovim vodst-
vom se je maloπtevilni kolektiv,
ki je deloval v najetih prostorih,
razπiril na 53 zaposlenih. V Ëasu
njegovega vodenja filiale so bili
zgrajeni in sodobno opremljeni
poslovni prostori na novih lokaci-

jah v Novi Gorici, mednarodnem
mejnem prehodu Vrtojba, Mostu

22 V slovo

Anton Dornik - Ante
(1939-2003)

na SoËi, Idriji in AjdovπËini ter novi carinski skla-
diπËi na æelezniπki postaji v Novi Gorici in Mostu na
SoËi. 
Aktivno je sodeloval pri izgradnji in urejanju med-
narodnega mejnega prehoda Vrtojba. Ob 20-letnici
tega mejnega prehoda mu je obËina ©empeter-Vr-
tojba podelila obËinsko priznanje. 
Ob delu je zakljuËil Viπjo pomorsko πolo na Reki in
tudi sicer se je stalno izobraæeval in izpopolnjeval
svoja znanja. V gospodarskih krogih severnoprimor-
ske regije je uæival velik ugled na svojem podroËju,
saj je sodeloval z veËino zunanjetrgovinskih podje-
tij. Zadnje leto pred upokojitvijo je delal kot sve-
tovalec uprave Intereuropa, d. d., Koper. 
Sodelavci se ga spominjamo kot dinamiËnega, od-
prtega in izredno komunikativnega Ëloveka, s svoj-
stvenim smislom za humor. VeËini od nas je bil uËi-
telj in smo ga spoπtovali. »e je le mogel, je Ëloveku
pomagal tako v poslovnem kot v zasebnem æivljenju. 
Teæave z zdravjem  so ga mnogo prezgodaj iztrgale
iz kroga njegovih najbliæjih. 

Sodelavci Filiale πpedicija Nova Gorica

Barvna melanholija optimizma

V Bojanovih slikah in Saπinih be-
sedah je predstavljeno æivljenje
afriπkih poljedelcev. Mednarodno
zelo odmeven novinarsko-foto-
grafski avtorski projekt, imenovan
Mayland, sta avtorja zasnovala
kot reportaæo, barvne fotografije
razliËnih formatov pa asociativno
opremila z besedili, roËno napisa-
nimi na okvirje iz pleksi stekla. Z
razstavo sta æelela pokazati, kako
si ljudje v Zimbabveju prizadevajo
odpraviti negativne posledice
kolonializma in razvoja. Izpo-
stavila sta njihov napredek v kme-
tijstvu, s katerim so si izboljπali
æivljenje. Fotografije so odgovor
na obiËajno poroËanje medijev o
Ërni celini, v katerem so v ospred-
ju predvsem lakota, revπËina,
obolelost za aidsom in nemirne
politiËne razmere. 

Intereuropa je v lanskem letu ponudila finanËno pomoË novinarki in vodji obalnega dopisniπtva
Slovenske tiskovne agencije Saπi Petejan in fotografu Bojanu Breclju pri organizaciji fotografske razs-
tave v galeriji Kulturnega centra v Beogradu. Na ogled sta postavila okoli 40 fotografij, ki sta jih pos-
nela med enomeseËnim raziskovalnim popotovanjem v Zimbabveju leta 2001.

Razstava Mayland je iz Beograda nadaljevala pot v Ljubljano, kjer sta se avtorja predstavila v galeriji Equrna,
in v Veliko Britanijo, v Galerijo 1851 v sklopu Nottinghamske univerze, kjer sta tudi predavala πtudentom
novinarstva in fotografije.
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Nagradna kri<anka
Geslo iz prejπnje kriæanke, ki se je glasilo kopenski promet, ste naπi reπevalci kriæank v glavnem pravilno napisali, vseeno pa smo pri ærebanju 3. nagrade naj-
prej izærebali kartico z nepravilnim odgovorom. Seveda je nismo mogli upoπtevati, nagrajenci pa so tokrat:  
1. nagrada (deænik) META VODI©EK, Manæan 10 c, 6000 KOPER; 2. nagrada (majica): FLORJANA ÆBOGAR, Predoslje 149, 4000 KRANJ ; 3. nagrada (kapa): 
ANEJ PODLESNIK, Vipavska 19, 3000 CELJE 
Vaπe dopisnice, razglednice ali ovojnice z nagradnim geslom poπljite do 18. avgusta 2003 na znani naslov (Interglas, Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper).
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Interglas je Ëasopis koncerna Intereuropa. Izhaja Ëetrtletno. Uredniπki odbor: Robert PavletiË, odgovorni urednik, Damjana Jerman, glavna urednica. 
»lani: Darinka Breglec, Anuπka Gorjanc, Dubravka Heimann, Duπko Jauk, Suvad KeranoviË, Vita Kernel, Milan KureliË, Vladimir PetraviË, Dragica ©amec in Anton Turk. 
Likovna zasnova in produkcija: Studio Kernel. Prelom: Repro Point. Tisk: Tiskarna Vek. Fotografije: Zdenko Bombek, Geci Kreπimir, arhiv Intereurope d.d.
Naslov uredniπtva: Interglas, Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper, Slovenija. Elektronski naslov uredniπtva: interglas@intereuropa.si.

Pripojitev podjetja STTC d. d., Maribor

“STTC d.d., Maribor, je visoko tehnoloπko opremlje-
no in k uporabnikom naπih storitev usmerjeno pod-
jetje. Za poslovne partnerje razvijamo kompleksne
logistiËne dejavnosti, kot so skladiπËenje - domaËa
in mednarodna distribucija blaga, træenje v eko-
nomski coni, domaËa in mednarodna πpedicija,
transportni inæeniring, opravljanje zunanjetrgovin-
skega in finanËnega inæeniringa. Vedno veËji pou-
darek namenjamo svetovalni dejavnosti ter organi-
zacijskim, posredniπkim, blagovnim in finanËnim
poslom.” Tako so zapisali v predstavitvi podjetja. 
Po menjalnem razmerju, ki je doloËeno v pogodbi,
bodo preostali delniËarji STTC d.d., Maribor za na-
vadno imensko delnico dobili 1,0441 navadne
imenske delnice Intereurope d.d., za eno prednost-
no imensko delnico STTC d.d., pa bodo dobili eno
prednostno imensko delnico Intereurope d.d., z no-
minalno in emisijsko vrednostjo 2.000 tolarjev. V
ta namen bo Intereuropa d.d., izdala 54.482 pred-
nostnih imenskih delnic in s tem poveËala svoj
osnovni kapital za 108.964.000 tolarjev.
Razlika nad celim πtevilom delnic Intereurope d.d.,

Upravi druæb Intereurope d.d., in STTC, SkladiπËno transportnega in trgovinskega centra Maribor, d.d., sta
5. maja 2003 sklenili Pogodbo o pripojitvi druæbe STTC d.d., Maribor k druæbi Intereuropa d.d.

Tudi v Sloveniji so tako kot v Evropi bolezni
srca in oæilja na prvem mestu med vzroki

smrtnosti. Potrebe po zdravljenju koronarnih bolez-
ni so vsako leto veËje. Samo v lanskem letu so v
Sploπni bolniπnici Izola opravili veË kot 2000 pre-
gledov srca, trenutno pa razpolagajo le z enim
zastarelim ultrazvoËnim aparatom.
V Intereuropi smo se izkazali kot prvo podjetje s
srcem in takoj ob zaËetku akcije prispevali 3 mili-
jone tolarjev. V prvih mesecih se je na pobudo
odbora odzvalo veË kot 700 donatorjev, predvsem
iz vrst obËanov, ki svoje prispevke veËinoma naka-
zujejo preko poloænic, ki so na voljo na vseh poπtah
in bankah v primorskih obËinah, kjer akcija poteka.
Doslej je zbranih æe skoraj 20 milijonov tolarjev.
Odboru in bolniπnici æelimo, da bi bilo donatorjev s
srcem Ëim veË, da bi srce res dolgo igralo.

Prvi donator s srcem

bo imetnikom navadnih imenskih delnic izplaËana v denarnem zne-
sku po ceni 5.500 tolarjev za delnico. Zamenjava delnic in denarna
doplaËila bodo opravljena osmi delavni dan po vpisu pripojitve STTC
d.d., Maribor v sodni register. 
O nameravani pripojitvi bo sklepala skupπËina delniËarjev druæbe
STTC d.d., Maribor na svoji naslednji seji, ki bo predvidoma v zaËetku
julija.

Odbor za zbiranje sredstev za potrebe Sploπne bolniπnice Izola je v aprilu zaËel z akcijo Naj srce dolgo
igra, s katero æeli do konca leta zbrati 40 milijonov, potrebnih za nakup novega ultrazvoka za srce.


