
 

  
Ljubljana, 22. 10. 2014 

 
Za:  
Dr. Peter Gašperšič 
Minister za infrastrukturo in prostor 
gp.mzip@gov.si 
 
Mag. mag. Klemen Grebenšek 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,  
Državni sekretar 
Bojan.babic@gov.si  

 
Bogdan Potokar 
Minister za infrastrukturo in prostor 
Direktorat za promet, 
Sekretar, vodja sektorja za cestne prevoze,  
Bogdan.potokar@gov.si  
 
Dr. Miro Cerar 
Predsednik vlade 
Gp.kpv@gov.si  
 
V vednost: 
 
Milenko Ziherl,  
Direktor Eko sklada  
mziherl@ekosklad.si  
 
Dr. Janko Burgar 
Ministrstvo za gospodarstvo,  
Državni sekretar 
janko.burgar@gov.si  
 
Dr. Dušan Mramor 
Minister za finance 
dusan.mramor@mf-rs.si  
 
Dejan Židan 
Minister za kmetijstvo in okolje 
Dejan.zidan@gov.si  
 

V vednost:  
Javnosti  
 
Urgentni poziv 
Rešite TIB Transport – jutri je zadnji dan!  
 
Spoštovani! 
 
Konec avgusta smo na pristojne institucije poslali izjemno urgentno pismo glede podjetja TIB 
Transport d.d., ki je v postopku prisilne poravnave.  Že pred tem smo na odgovorne osebe 
poslali javno sporočilo oziroma poziv po rešitvi podjetja TIB Transport. Na žalost do danes ni 
bilo odziva.  
Do jutri, 23. 10. 2014 morajo državni upniki predložiti izjave Okrožnemu sodišču v Kopru o 
konverziji terjatve v kapital in glasovnice o potrditvi prisilne poravnave TIB Transporta. 
Teh izjav pa ne morejo poslati, če nimajo ustreznega sklepa Vlade!  
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Ali se zavedate, da zaradi izjemno slabega državnega odziva grozi negativen scenarij za 
podjetje, ki sicer sproti poravnava vse svoje obveznosti in ustvarja tekoči prihodek?!  
Ali se zavedate, da ima že v tem trenutku podjetje TIB transport zelo resnega investitorja, ki 
je pripravljen po konverziji dolgov v delnice le-te tudi takoj odkupiti. 
 
Čas se izteka, vi pa se igrate z usodo podjetja in 226 tam zaposlenih. Prenehajte se 
sprenevedati, iskati tisoč in en razlog zakaj kaj ni mogoče. Od vas pričakujemo rešitev 
podjetja TIB transport in to takoj!   
 
Ponovno vas pozivamo, da se v primeru kakršnih koli dodatnih informacij, s katerim morebiti 
še ne razpolagate, nemudoma obrnete na vršilca dolžnosti direktorja TIB Transport, Zlatka 
Jenka na zlatko.jenko@tib.si  
 
Mag. Dušan Semolič, l.r.                                                    Cvetka Gliha, l.r.  
Predsednik ZSSS                                                              Generalna sekretarka Sindikata   
                                                                                           delavcev prometa in zvez Slovenije 
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