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Zadeva: Zahteva za takojšnjo odstranitev nevarnih avtobusov iz prometa! 
 
Na zgoraj navedeni sindikat so se obrnili nekateri vaši sodelavci – vozniki avtobusov, ki ne želijo, da 
jih javno izpostavimo, zaradi bojazni, da bi glede na opozarjanje slabega stanja avtobusov, ki se rabijo 
za javni promet v vaši družbi, izgubili službo. 
Ti vozniki,  so na sindikatu izpovedali zelo pretresljivo resničnost, ki se dogaja v  gospodarski družbi 
Marprom d.o.o., da bi  v kolikor ne bi hoteli izvajati delovnih nalog avtobusnega prevoza potnikov  za 
javni promet s popolnoma neustreznimi prevoznimi sredstvi – avtobusi, bi zagotovo prejeli odpoved 
pogodbe o zaposlitvi.  
Torej nadrejeno osebje voznikom, zavestno, vedoma in brez slabe vesti, krši vsa pozitivna zakonska 
določila in predpise javnega potniškega, cestnega prometa in tako vedoma vsak dan zavestno delajo 
kazniva dejanja, ki bi se morala  po Kazenskem zakoniku RS, preganjati po uradni dolžnosti!  
Nadrejeni tako vedoma zahtevajo in to dnevno, mesečno…, da se mora voznik avtobusa usesti v 
neustrezni neizpravni avtobus in izvajati delovne naloge,  na način, da ogroža sebe in druge potnike, 
kot da bi izvajal svoje vsakodnevne delovne naloge po pogodbi o zaposlitvi s delovnim sredstvom, 
»tempirano bombo«. 
Vozniki takih absurdnih navedenih stanj avtobusov ne upajo prijaviti policiji, ker vedo, da bi v takem 
primeru sami plačali kazen od že tako zelo nizke plače, ki jo prejemajo za svoje delo in plačilo take 
kazni samo enkrat mesečno, bi že močno ogrozilo materialni položaj takega voznika in njegove 
družine. 
Vsi prejemniki te zadeve, samo malo si zamislite, na kakšen način se izvaja javni avtobusni promet, na 
kako nevarne načine se prevažajo potniki in seveda večina šoloobveznih naših otrok. 
 
Kratek opis okvar avtobusov, ki so jih v pisni obliki navedli vozniki sami: 

1. Avtobus interna št. 740. Vozilo med samim delovanjem občasno ugaša, kar lahko ima za 
posledico trk drugega vozila v zadnjo stran tega avtobusa. Zavorni sistem ne deluje 
pravilno, že pri manjšem zaviranju volan potegne v levo. 

2. Avtobus interna št. 739. Pri vožnji se čuti preveliko vrtenje volana v prazno (prevelika 
zračnost levo in desno). 

3. Avtobus interna št. 718. Napaka pri menjavanju prestav menjalnika v višje in nižje 
prestave. Avtobus »nabija« v  menjalniku, zavorni sistem ne deluje pravilno, avtobus se 
med vožnjo nagibava v levo in desno, voznik mora ta avtobus med vožnjo ali na 
postajališču uravnavati (blazine). 
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4. Avtobus interna št. 716.  Zavorni sistem ne deluje pravilno, blazine za uravnavanje ne 
delujejo tako kot bi morale, menjalnik ne preklopi v vzvratni  pogon po normalnih 
postopkih pretikanja prestavnega mehanizma, ampak je potrebno ob samem startu takoj 
preklopiti sklopko v vzvratno prestavo. 

 
To je samo nekaj od napak,  na katere vozniki avtobusov opozarjajo. Po njihovi izpovedi in 
prepričanju je takih okvarjenih avtobusov, s katerimi se vsakodnevno prevažajo potniki še več. 
 
To zahtevo posredujemo tudi na: 
Policijsko upravo Maribor, Majstorva ulica 2, 2000 Maribor,  na Ministrstvo za notranje zadeve, 
Štefanova 2, 1000 Ljubljana. Na Inšpektorat za javni sektor RS, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, na 
Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti RS, Kotnikova ulica 28,  1000 
Ljubljana, na Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana. 
 
To zadevo posredujemo na Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana iz razloga, ker 
Policija regionalno pristojna in odgovorna na območju Slovenske Bistrice, v kratki preteklosti ni 
»našla« kraja Kebelj, kjer  se je vozniku avtobusa takratnega javnega prevoznika Veolia, utrgal 
mehanizem pomožnega volana in avtobus  le po srečnem naključju ni zgrmel v prepad. Na 
takratne prijave tako voznika samega kot tudi sindikata ni bilo odziva, skratka organ Policija je 
zatajil v popolnosti!  
Nazivni inšpektorat naj opravi svoje delo v skladu s pristojnostmi, ki jih ima! 
 
Na Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti in na Varuha človekovih 
pravic,  pa posredujemo to zadevo kot prošnjo, da naj sindikatu posredujeta oba pozvana organa, 
kako naj v takih primerih sindikat sploh ravna in kako naj zaščiti delavce, ki ne upajo tako 
drastičnih kršitev in skorajda že javne katastrofe prijavljati pristojnim organom, zaradi že 
navedene bojazni prenehanja delovnega razmerja s strani brezbrižnh delodajalcev. 
 
S strani vseh pozvanih prejemnikov pričakujemo  ukrepanje v skladu s pooblastili, ki jih imate, 
sindikatu prijavitelju, pa prosimo, posredujte odgovore o vaših ukrepanjih. 
 
 
S spoštovanjem. 
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