
 
Ljubljana, 22. 8. 2014 
 
Sporočilo za javnost po novinarski konferenci Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikata 
delavcev dejavnost prometa in zvez »Rešite TIB Transport«:  
Pustite družbi, da opravlja svoje delo, vi pa opravite svoje delo! Takoj! 
 
    Na današnji novinarski konferenci »Rešite TIB Transport« smo skupaj z vršilcem dolžnost 
direktorja podjetja TIB transport, dr. Zlatkom Jenkom javno pozvali deležnike v zgodi o reševanju 
podjetja TIB transport k takojšnjemu ukrepanju. Podjetje TIB Transport že v sicer socialno zelo 
ogroženem območju Slovenije skupaj s povezanimi družbami zaposluje 226 delavcev in delavk, zato 
je njegova rešitev izjemnega pomena tako za občino, kot za regijo in seveda tudi državo. Kajti gre za 
edino večjo prevozniško družbo za prevoze ADR tovorov, nanjo pa se vežejo tudi manjši prevozniki, ki 
dopolnjujejo tovrstne storitve (oskrbe s kemikalijami in gorivi), ki delujejo  ob boku družbe  TIB 
Transport d.d.. 
 
   Generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez je zelo jasna; očitno se odvija načrtno 
uničenje še enega slovenskega podjetja, ki zagotavlja delo preko 200 državljanom. V vseh dosedanjih 
postopkih se je ponovno izkazalo, da je vladi, ki predstavlja in vodi to državo povsem vseeno, če 
propade še eno podjetje. Namesto da bi iskali rešitve, se po stari navadi državni predstavniki med 
seboj pregovarjajo, kdo je pristojen za katero od rešitev. Za sindikat je nesprejemljivo dejstvo, da ji ni 
mar za zaposlene, kakor tudi ne za premoženje, saj je podjetje praktično 100% v lasti države. Izredno 
zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da so bili v postopek reševanja vključeni predstavniki DUTB, eden od njih 
je na razgovoru v podjetju, kjer smo sodelovali tudi sindikati izrazil stališče, ki ga glede na veljavno 
slovenko zakonodajo ni moč izpeljati. Na sindikalna opozorila, da reševanje problema po njegovem 
predlogu ne more teči, je dal vedeti da tovrstne prevoze v Evropi opravlja še kakšen večji prevoznik in 
ga tudi navedel. O tem, da je za našo državo pomemben obstoj družbe in ohranjanje zaposlitev, 
kakšnega posebnega zanimanja ni pokazal. Njegov odziv smo lahko zaznali dan kasneje, ko je bila v 
javnosti objavljena novica, da gospod Christopher Gwillam z visoko odpravnino zapušča svoje delovno 
mesto.  
   Po besedah dr. Zlatka Jenka je največji upnik družbe TIB Transport Abanka. Abanka bi morala svojo 
slabo terjatev prenesti na Družbo za upravljanje terjatev ban (DUTB). A o njej se ne želi izreči ne 
Abanka ne DUTB. Prva zato ker bo preneseno na slabo banko in to ne bo njen problem, slaba banka 
pa zato ne, ker še nima pravne osnove, ker ni bilo prenosa. Tako da je tako s strani Abanke kot DUTB 
popolna neodzivnost. Argument Abanke je tudi ta, da so te terjatve izredno dobro zavarovane. Na 
novinarski konferenci je bilo tudi izpostavljeno, da je stečajne mase premalo, da bi bile terjatev FURS 
a poplačane, zato je državi zelo koristno in tudi pomembno da kuvertira terjatve v kapital. Ministrstvo 
za finance in ministrstvo za infrastrukturo pa se med sabo prerekata, kdo je tisti, ki po zakonu o javnih 
financah poda o tem predlog na vlado. Ker se tega niso dogovorili, se to ni zgodilo in tega sklepa ni. 
Sklep vlade pa je predpogoj, da ta sporazum o reprogramu terjatev / konverziji podpiše FURS in Eko 
sklad, ki tukaj nimata pooblastil.  
   Anton Delost, predsednik sindikata v družbi TIB Transport je bil jasen: »od 700 do 800 ljudi je 
odvisno od delovnih mest v tem podjetju. Apeliramo na državo da opravi svoje. Drugače bomo delavci 
poiskali krivce.«  
 
Ali je Ilirska Bistrica predaleč od Ljubljane? Ali se zato odgovorni skrivajo in prelagajo odgovornost 
eden na drugega? Naj bo tem odgovornim osebam na Abanki, DUTB, Ministrstvu za finance, 
ministrstvu za infrastrukturo jasno: izključno vi boste krivi za morebiten negativen scenarij v družbi TIB 
Transport. Kajti tekoče poslovanje družbe je pozitivno. In zgolj vaša nesposobnost ali pač vaši interesi 
vlečejo družbo TIB Transport tam, kjer ne bi smela biti. Pustite družbi, da opravlja svoje delo, vi pa 
opravite svoje delo! Takoj!  
 
Prav zato to sporočilo za javnost pošiljamo tudi vam, spoštovani odgovorni na DUTB, 
Abanki, Ministrstvu za finance in ministrstvu za infrastrukturo. Bilo bi zelo dobro, da bi 
vsi skupaj tudi nemudoma odšli v Ilirsko Bistrico in »v živo« videli to podjetje. Recimo 
z javnim prevozom. Recimo z vlakom: http://www.slo-
zeleznice.si/sl/potniki/slovenija/vozni-redi/vozni-red-s-
cenikom?entrystation=42300&via=-1&exitstation=44903&date=22.8.2014#  
Seveda bomo aktivno spremljali prav vsak vaš ukrep, katere ne pričakujemo v kratkem. Temveč takoj!  
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