Datum: 15. april 2020

Spoštovane članice in člani SŽPS,
najprej bi rad izrazil upanje, da ste tako vi kot tudi vaši bližnji, zdravi in optimistični, da bo ta čas, ki
ga ves svet še ni doživel, kmalu za nami. Trenutno smo se morali vsi na to prilagoditi, tudi na SŽ, vem,
da je bilo v začetku kar nekaj težav, morda razočaranja ali jeze, pa vendar so se stvari v zadnjih dneh
le nekako uredile.
Tako smo pretekli teden sindikati in SD KPD s Poslovodstvom SŽ sklenili dogovor o pravicah
zaposlenih v času izvajanja ukrepov iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Dogovor se tako nanaša na
naslednje točke:
1. presežek oz. primanjkljaj ur:
 delavec lahko v naslednji mesec prenese ustvarjen urni presežek oziroma največ 12 urni
primanjkljaj, ki se mora izravnati v roku 2 mesecev po preklicu ukrepov iz ZIUZEOP. V
primeru primanjkljaja, se delavcu mesečno obračuna polni delovni čas, v naslednji mesec pa
se prenese največ 12 ur primanjkljaj, ki se mesečno ne sešteva. Če se navedeni urni presežek
ne izravna v roku 2 mesecev po preklicu ukrepov iz ZIUZEOP-a, se delavcu ta presežek
izplača pri naslednji plači po preteku 2 mesečnega obdobja za izravnavo, v skladu s KPDŽP;
2. neizkoriščeni letni dopust iz leta 2019:
 za letni dopust iz leta 2019 do 31.12.2020 ne velja in se ne uporablja tretji odstavek 116.
člena KPDŽP (plačilo odškodnine za neizkoriščen letni dopust). Dogovorjeno je namreč, da
se bo neizkoriščen del letnega dopusta iz leta 2019 lahko koristil do 31.12.2020.
 116. člen KPDŽP se v primeru neizkoriščenega letnega dopusta iz leta 2019 uporablja s
01.01.2021 tako, da se delavcem odškodnina za neizkoriščen dopust iz leta 2019 na dan
31.12.2020, izplača pri plači za mesec december 2020;
3. plačevanje prispevka za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje:
 vsem delavcem se za čas čakanja na delo doma plačuje prispevek iz naslova obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja;
4. prevoz na delo in z dela:
 za čas do vzpostavitve izvajanja javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in
mednarodnem prometu, se delavcem izplačuje povračilo za prevoz z lastnim prevoznim
sredstvom za prevoz na in iz dela v celoti, ne glede na omejitve mesečnega zneska, ki so
določene s splošnim aktom;
5. krizni dodatek:
 delavcem, z osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika minimalne plače, ki v času veljavnosti
ukrepov iz III.1 poglavja Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) delajo, se izplačuje krizni
dodatek v višini 200 EUR neto mesečno,
 delavci, ki v času iz prejšnjega odstavka ne delajo polni delovni čas, imajo pravico do
kriznega dodatka v sorazmernem deležu, glede na čas dela v tekočem mesecu,
 prav tako do izplačila kriznega dodatka niso upravičeni člani poslovodstev družb v koncernu
SŽ in delavci, katerim se plača obračunava in izplačuje po Pravilih in elementih za sklepanje
individualnih pogodb ter delavci, ki opravljajo delo na domu.
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V nadaljevanju bi vas rad obvestil še o naslednjem. Kot že najverjetneje veste, smo ob letošnji 30
letnici ustanovitve Sindikata železniškega prometa Slovenije, v Ljubljani v Festivalni dvorani za 23.
maj 2020, želeli pripraviti veliko praznovanje te obletnice. Praktično smo imeli že vse pripravljeno,
urediti je bilo potrebno še manjše podrobnosti. Čeprav smo v začetku marca glede na odvijajoče se
dogodke že imeli pomisleke, a vseeno upali, da bomo morda pa vseeno uspeli organizirati naše
svečano srečanje, smo to prireditev danes primorani odpovedati. Že pred časom smo za ''vsak slučaj''
v mesecu oktober 2020 rezervirali še en termin in močno upamo, da nam bo takrat uspelo, seveda pod
pogojem, da prireditev tudi takrat lahko izpeljemo brez kakšnih posebnih omejitev.
Tudi planiran spomladanski pohod na Vremščico za petek 24.4.2020 je odpovedan in prestavljen na
naslednje leto.
Skratka, tako je pač življenje, pa bom vseeno uporabil morda že obrabljeno frazo, da za vsakim
dežjem vedno posije sonce.
Vse dobro in ostanite zdravi.
S spoštovanjem,
Milorad Šljivić
Predsednik SŽPS
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