VSRS Sklep VIII DoR 27/2019-7

Sodišče: Vrhovno sodišče
Oddelek: Delovno-socialni oddelek
ECLI: ECLI:SI:VSRS:2019:VIII.DOR.27.2019.7
Evidenčna številka: VS00022348
Datum odločbe: 02.04.2019
Opravilna številka II.stopnje: VDSS Sodba Pdp 414/2018
Senat: mag. Marijan Debelak (preds.), Samo Puppis (poroč.), Borut Vukovič
Področje: CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut: predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - solidarnostna pomoč višina pomoči - član sindikata
Zveza: ZPP člen 367a

Jedro
Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je pravilna razlaga določb prvega in drugega odstavka 6. člena Aneksa
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, upoštevaje določbo 224. člena
ZDR-1, glede pravice do solidarnostne pomoči, po kateri tudi delavcu, ki ni član reprezentativnega sindikata,
ki je podpisnik tega aneksa, pripada za 20% višja solidarnostna pomoč in po kateri se upravičenost do
solidarnostne pomoči za takega delavca presoja glede na to, ali njegova osnovna plača ne presega oziroma ne
bi presegala 130 % minimalne plače.

Izrek
Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je pravilna razlaga določb prvega in drugega odstavka 6. člena Aneksa
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, upoštevaje določbo 224. člena
ZDR-1, glede pravice do solidarnostne pomoči, po kateri tudi delavcu, ki ni član reprezentativnega sindikata,
ki je podpisnik tega aneksa, pripada za 20% višja solidarnostna pomoč, in po kateri se upravičenost do
solidarnostne pomoči za takega delavca presoja glede na to, ali njegova osnovna plača ne presega oziroma ne
bi presegala 130 % minimalne plače.

Obrazložitev
1. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da so odločbe tožene stranke z dne 4. 11. 2016, 12. 6. 2017, 20. 6. 2017,

1/2

25. 5. 2017 in 13. 9. 2017 nezakonite in se v celoti odpravijo in da je tožena stranka dolžna tožniku plačati
solidarnostno pomoč za 2014 - 2016 v višini 2.079,03 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 4. 11. 2016
do plačila in solidarnostno pomoč za 2017 v višini 693,01 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 17. 5.
2017 do plačila.
2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje delno
razveljavilo glede odločb tožene stranke z dne 4. 11. 2016 in z dne 12. 6. 2017 ter tožbo v delu, ki se nanaša
na ti dve odločbi, zavrglo. Sicer je pritožbo zavrnilo in potrdilo nerazveljavljeni izpodbijani del odločbe
sodišča prve stopnje.
3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožena stranka vložila predlog za dopustitev revizije
glede vprašanj: ali je pravilna razlaga določb prvega in drugega odstavka 6. člena Aneksa h Kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, upoštevaje določbo 224. člena ZDR-1, glede
pravice do solidarnostne pomoči, po kateri tudi delavcu, ki ni član reprezentativnega sindikata, ki je
podpisnik tega aneksa, pripada za 20% višja solidarnostna pomoč, in po kateri se upravičenost do
solidarnostne pomoči za takega delavca presoja glede na to, ali njegova osnovna plača ne presega oziroma ne
bi presegala 130 % minimalne plače; ali sta sodišči druge in prve stopnje toženi stranki kršili pravico do
izjave, ker se nista opredelili do pravne utemeljitve tožene stranke, da je zahtevek tožnika neutemeljen na
podlagi določbe 224. člena ZDR-1.
4. Predlog je delno utemeljen.
5. Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 367. a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju
ZPP, Ur. l. RS, št. 26/29 s spremembami) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča pričakovati
odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za
razvoj prava preko sodne prakse. Vrhovno sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za
pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča;
če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa nižjih
sodišč ni enotna; ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.
6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 367. a člena ZPP glede vprašanja, ki
je opredeljeno v izreku tega sklepa, zato je v tem obsegu revizijo dopustilo.

Datum zadnje spremembe: 20.05.2019
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