SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV
(prvopodpisani Peter Vilfan)

Ljubljana, 30.1.2018

Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 –
UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a),
19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo,
20/06 - ZNOJF-1, 109/08. 39/11, 48/12) ter 114. in 115. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17)
vlagamo podpisane poslanke in poslanci
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PREMOSTITVENEM
ZAVAROVANJU POKLICNIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV
in ga pošiljamo v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku na podlagi 142. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Predlagamo, da Državni zbor obravnava Predlog zakona o spremembi Zakona o
premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov po skrajšanem
postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo zakona.
Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih delovnih teles
bo sodeloval poslanec Peter Vilfan.
Prilogi:
- Predlog zakona o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih
in vrhunskih športnikov
- podpisi poslank in poslancev
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PREMOSTITVENEM
ZAVAROVANJU POKLICNIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV
I.

UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov je bil leta 2014 v Državnem
zboru RS sprejet na podlagi predloga poslancev, Vlada RS pa je sprejemu
navedenega zakona nasprotovala. Razlogi nasprotovanja so bili predvsem zaradi
popolne novosti v pravnem redu RS. Zato je Vlada RS leta 2015 pripravila nov Predlog
zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov. Predlog je bil
oktobra 2015 sprejet v državnem zboru (Zakona o premostitvenem zavarovanju
poklicnih in vrhunskih športnikov, Uradni list RS, št. 82/15).
Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov ali Premostitveni
sklad športnikov (v nadaljevanju PSŠ) je sklad, namenjen vključitvi poklicnih in
vrhunskih športnikov z namenom zagotavljanja njihove socialne varnosti v prehodnem
obdobju po zaključku aktivne športne kariere.
Premostitveno zavarovanje temelji na plačevanju prispevkov poklicnih in vrhunskih
športnikov ter na zavezi države, da bo premostitveno zavarovanje podpirala z
ustreznimi davčnimi olajšavami.
V PSŠ se skladno z Zakonom o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih
športnikov (v nadaljevanju: ZPZPŠ-1) obvezno vključijo vsi zavarovanci, ki imajo kot
poklicni športniki sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom, ki je član
nacionalne panožne športne zveze ali z nacionalno panožno športno zvezo (v
nadaljevanju: športno društvo).
V PSŠ se lahko prostovoljno vključijo tudi vrhunski športniki, ki imajo stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poklicni in vrhunski športniki se morajo pred vključitvijo v PSŠ prijaviti v register
zavarovancev, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za šport.
PRAVICE IZ PREMOSTITVENEGA ZAVAROVANJA
Po izpolnitvi pogojev, določenih v ZPZPŠ-1, pridobi član pravico do:
•

premostitvene rente, ki se izplačuje v mesečnih zneskih ali

•

enkratnega denarnega izplačila v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega
na osebnem računu člana.
V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice (do premostitvene rente ali do izplačila
odkupne vrednosti) se odkupna vrednost izplača dedičem oz. upravičencem za primer
smrti.
PRISPEVKI
Prispevke za premostitveno zavarovanje plačuje zavezanec:

•

športno društvo za zavarovance, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim
društvom (mesečno),

•

zavarovanec sam (kadarkoli do konca koledarskega leta, za katero plačuje prispevek).
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Ko se prispevek plačuje iz sredstev športnega društva, višino prispevka določa ZPZPŠ1. Osnova za plačilo prispevka je plača ali nadomestilo plače zavarovanca, ki jo prejme
od zavezanca (športnega društva) in znaša:
1. osnova od vključno minimalne plače do 1.500 evrov: 50 evrov + 20 % zneska, ki
presega minimalno plačo;
2. osnova od vključno 1.500 evrov do 3.500 evrov: 190 evrov + 30 % zneska, ki
presega 1.500 evrov;
3. osnova od vključno 3.500 evrov do 5.500 evrov: 790 evrov + 40 % zneska, ki
presega 3.500 evrov;
4. osnova od vključno 5.500 evrov do 9.000 evrov: 1.590 evrov + 45 % zneska, ki
presega 5.500 evrov;
5. osnova nad vključno 9.000 evrov: 3.165 evrov + 50 % zneska, ki presega 9.000
evrov.
Ko prispevek plača zavarovanec sam iz premij oz. nagrad, ki jih prejme zavarovanec iz
naslova uspešnosti ali zaradi doseganja posebnih rezultatov in sponzorskih sredstev
zavarovanca, se o plačilu in višini prispevka, ki ga bo zavarovanec plačal za
posamezno koledarsko leto iz teh prejemkov v tem koledarskem letu, odloči sam.
Maksimalna višina prispevkov za posamezno koledarsko leto ne sme biti višja od
150.000 evrov.
Zneski prispevkov športnega društva in maksimalnega prispevka se enkrat letno
uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za mesec november
tekočega leta v primerjavi z novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije.
Minister, pristojen za šport, vsako leto v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
usklajene zneske.
DAVČNE OLAJŠAVE
•

Vplačila
Prispevki, ki jih vplačujejo športna društva, se obravnavajo kot odhodek po zakonu, ki
ureja davek od dohodkov pravnih oseb in niso obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja
dohodnino, ter se ne vštevajo v osnovo za plačilo obveznih prispevkov za socialno
varnost.
Prispevki, ki jih plačuje zavarovanec sam kot zavezanec za prispevek, se priznajo kot
odhodek pri obdavčevanju dohodkov iz dejavnosti, po zakonu, ki ureja dohodnino, če
se davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in
če prejemki, od katerih se je obračunal in plačal prispevek, v skladu z zakonom, ki
ureja dohodnino, niso oproščeni dohodnine.

•

Izplačila
Premostitvena renta se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje kot dohodek iz delovnega
razmerja. V davčno osnovo se ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, všteva 30 %
premostitvene rente.
Enkratno denarno izplačilo se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za drug dohodek. V
davčno osnovo se ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, všteva 50 % enkratnega
izplačila.
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Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se dohodnine ne plačuje od odkupne vrednosti
enot premoženja, če upravljavec premostitvenega sklada prenese odkupno vrednost
enot premoženja na zavarovalnico in v imenu in za račun zavarovanca sklene
pogodbo, na podlagi katere zavarovancu pripada pravica do premostitvene rente.
Čeprav sam navedeni zakon resda zasleduje plemenite cilje, pa so se v praksi
pokazale njegove pomanjkljivosti in slabosti. In sicer veljavni zakon v 43. členu določa,
da se premostitveni sklad likvidira, če je na dan 30. junij 2018:
-

število članov premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena tega zakona
manjše od 200 ali
je čista vrednost sredstev premostitvenega sklada nižja od 100.000 eurov.

Člen torej določa ugotavljanje ustreznosti premostitvenega sklada na dan 30. junij 2018
ter morebitno likvidacijo sklada v kolikor v določenem obdobju po uporabi zakona ne bo
izpolnjeval določb zakona.
Predlagatelji menimo, da je navedeni rok prekratek, zato predlagamo njegovo
podaljšanje do 31. decembra 2019.
Osnovni razlog za vložitev predloga zakona o spremembi Zakona o premostitvenem
zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), je predvsem relativno pozno
sprejetje novega Zakona o športu (Zšpo-1, U. l. RS 29/2017 z dne 23. 6. 2017), ki v
drugem poglavju določa posebnosti dela v športu, v okviru katerih je prvič v samostojni
RS sploh možno sklepanje pogodb o zaposlitvi, ki upoštevajo posebnosti področja
športa.
Prvi Zakon o športu, ki je stopil v veljavo leta 1998 (ZSpo, U. l. RS 22/1998 z dne 4. 4.
1998) je namreč prepoznaval le status samozaposlenih športnikov in športnih delavcev
(poklicni športnik in zasebni športni delavec), zato omenjene ciljne skupine, predvsem
športnice in športniki, rednih delovnih razmerij niso sklepali. Iz tega razloga od
uveljavitve ZPZPŠ-1 še ni bilo zavezancev za plačilo prispevkov v sklad oziroma
zavarovancev.
Kot primer dobre prakse lahko omenimo trenutni socialni dialog v športni panogi
nogomet, kjer so se deležniki že dogovorili za tako imenovani blagi prehod na pogodbe
o zaposlitvi, z upoštevanjem višine mesečnega dohodka nogometašev. Člani Komisije
za profesionalni nogomet NZS so tako, na svoji zadnji seji, dne 27. 11. 2017 predlagali,
da se do nove tekmovalne sezone sklene kolektivna pogodba, ki bo določala, da bodo
posamezniki pod vnaprej določeno mejo mesečnega dohodka, obvezani skleniti redno
delovno razmerje, nad to mejo pa se bodo lahko prostovoljno odločili med sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi ali statusom samozaposlenega športnika. Presečni datum za
omenjeni prehod, bo predvidoma 1. 7. 2018, ko naj bi pogodbo o zaposlitvi podpisalo
med 120 in 170 nogometašev, od približno 350 profesionalnih nogometašev, ki
nastopajo v Sloveniji. V letu 2019 se z novo tekmovalno sezono in pripadom novih
poklicnih nogometašev, pričakuje še najmanj 100 dodatnih zavezancev oziroma
zavarovancev.
S socialnim dialogom v okviru drugih športnih panog se v letu 2018 in 2019 dodatno
predvideva še 200 zavezancev in zavarovancev, na podlagi česar lahko pričakujemo,
da bo višina sredstev v Premostitvenem skladu bistveno presegla cenzus, ki je določen
v 43. členu ZPZPŠ-1.
Pravico do vplačila v Premostitveni sklad so z dobrimi nastopi na mednarodni klubski
ravni in posledično vpisom v register kategoriziranih »vrhunskih« športnikov, dobili tudi
samozaposleni nogometaši NK Maribor.
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2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji
Cilj predloga zakona
V Državnem zboru smo v letu 2015 sprejeli zakon, Zakon o premostitvenem
zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (Uradni list RS, št. 82/15), ki je na
področju urejanja vrhunskega, poklicnega športa in športnikov naredil korak naprej v
zagotavljanju
transparentnosti in preglednosti sistema zaposlovanja poklicnih
športnikov v športnih društvih ter omogočanju poklicnim športnikom, da v času športne
kariere poskrbijo za svojo socialno varnost za čas po prenehanju poklicnega ukvarjanja
s športom in do trenutka, ko se vključijo v »civilno« življenje. Ker se je v praksi izkazalo,
da je rok 30. junij 2018 glede likvidacije premostitvenega sklada prekratek, predlagatelji
predlagamo njegovo podaljšanje.
2.2 Načela
Zakon zasleduje naslednja načela:
-

načelo pravne varnosti, ki pravnim naslovnikom, zavarovancem v
premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov, z jasnimi in
predvidljivimi določili zakona omogoča seznanitev s njihovim pravnim
položajem in posledicami vključitve v zavarovanje,

-

načelo socialne varnosti, saj bo z realizacijo zakona športnikom, ki bodo v času
aktivne športne kariere vlagali sredstva v premostitveni sklad, po končanju
njihove športne kariere zagotovljena delna socialna varnost, kar jim bo
omogočilo lažji prehod iz športne kariere v novo življenjsko obdobje.

2.3. Poglavitne rešitve
S predlagano spremembo bomo omogočili podaljšanje roka, ki je po sedanji ureditvi
prekratek za zagotovitev socialne varnosti poklicnih in vrhunskih športnikov. V praksi
so se namreč pokazale pomanjkljivosti in slabosti veljavnega 43. člena zakona, ki
določa, da se premostitveni sklad likvidira, če je na dan 30. junij 2018:
-

število članov premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena tega zakona
manjše od 200 ali
je čista vrednost sredstev premostitvenega sklada nižja od 100.000 eurov.

Na podlagi navedenega predlagamo razumnejši rok morebitne likvidacije omenjenega
sklada, in sicer njegovo podaljšanje iz 30. junija 2018 na 31. december 2019.
Osnovni razlog za vložitev predloga zakona o spremembi Zakona o premostitvenem
zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), je predvsem relativno pozno
sprejetje novega Zakona o športu (Zšpo-1, U. l. RS 29/2017 z dne 23. 6. 2017), ki v
drugem poglavju določa posebnosti dela v športu, v okviru katerih je prvič v samostojni
RS sploh možno sklepanje pogodb o zaposlitvi, ki upoštevajo posebnosti področja
športa.
Prvi Zakon o športu, ki je stopil v veljavo leta 1998 (ZSpo, U. l. RS 22/1998 z dne 4. 4.
1998) je namreč prepoznaval le status samozaposlenih športnikov in športnih delavcev
(poklicni športnik in zasebni športni delavec), zato omenjene ciljne skupine, predvsem
športnice in športniki, rednih delovnih razmerij niso sklepali. Iz tega razloga od
uveljavitve ZPZPŠ-1 še ni bilo zavezancev za plačilo prispevkov v sklad oziroma
zavarovancev.
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3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA
PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

ZA

DRŽAVNI

Predlog zakona nima nikakršnih posledic za državni proračun in druga javna finančna
sredstva, saj se z zakonom predlagajo takšne spremembe trenutno veljavnega zakona,
ki bodo sploh omogočile realizacijo zakonskih določb.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM
PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI
PRORAČUN ŽE SPREJET
Za izvajanje zakona ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev v že sprejetem
proračunu.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

5.1 Prilagojenost / Usklajenost predlagane ureditve s pravom Evropske unije
Predloga zakona ni potrebno usklajevati s pravnim redom Evropske unije, saj na ravni
Evropske unije ni obvezujočih pravnih predpisov, ki bi od države članice zahtevali
točno določeno pravno ureditev tega področja.

5.2 Prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav članic EU

VELIKA BRITANIJA
V Veliki Britaniji poznajo progresivno davčno politiko, ki je razdeljena na tri razrede.
Znesek letnih zaslužkov je obdavčen od 10% (0 - 2150£) do 40% (33300£). Državljani
Velike Britanije so obdavčeni glede na zaslužek po vsem svetu, medtem ko so tujci
obdavčeni sorazmerno glede na število delovnih dni na območju Velike Britanije.
Kot državljana Velike Britanije se posameznika obravnava po enemu izmed treh
pogojev:

-

če posameznik pride v državo za krajše obdobje od dveh let in si zagotovi
začasno
bivališče ter letno preživi več kot 183 dni v državi;
če v državi ostane več kot dve leti;
ali če obišče državo štiri leta zapored po najmanj 91 dni letno, se ga peto leto
avtomatično začne obravnavati kot državljana.

Glede na zgornje pogoje je poklicni športnik uvrščen med »navadne« državljane, če
ima namen ostati v državi najmanj tri leta (in je tako obdavčen na prihodke s celega
sveta). Če pa poklicni igralec podpiše pogodbo za manj kot dve leti, pa je lahko
obravnavan kot ne-nastanjen državljan, če seveda v državi ostane 183 dni/leto ali več.
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Vsi prihodki poklicnih nogometašev se upoštevajo kot prihodki iz zaposlitve.
Tuji poklicni nogometaši so v Veliki Britaniji enako obravnavani kot domačini, seveda v
sorazmerju z njihovimi prihodki. Izjeme so lahko le zaslužki tujih nogometašev v tujini,
ko le-teh davčna zakonodaja ali pogodbe športnikov ne obravnavajo.

NORVEŠKA
Norveški davčni sistem loči med običajnim zaslužkom in zasebnim zaslužkom.
Tako kot na Nizozemskem so državljani Norveške obdavčeni ne glede na kraj zaslužka
po svetu, medtem ko so tujci obdavčeni le za dohodek znotraj države. Posameznik je
obravnavan kot državljan Norveške, če na njenem ozemlju preživi več kot 183 dni
letno.
Tuji poklicni nogometaši so na Norveškem obravnavani kot domači, gledano z vidika
davčne politike. Imajo možnost, da izbirajo standardni odtegljaj (10%) od celotnega
zaslužka (omejeno na 40.000 NOK). Ta možnost nadomešča ostale davčne odtegljaje,
ki so del osnovne davčne politike. Posameznik, ki ustreza vsem pogojem, se tega
sistema lahko poslužuje le dve leti.
Prav tako imajo tuji poklicni nogometaši (športniki) možnost, da so obdavčeni kot
umetniki po posebnem davčnem zakonu.

NIZOZEMSKA
Nizozemski davčni sistem temelji na sistemu treh, tako imenovanih »predalčkov«. Vsak
od le teh ima svojo vsebino, svoje davčne stopnje, pravila in izjeme. V prvi »predalček«
spadajo prihodki iz naslova zaposlitev .Ti prihodki so obdavčeni progresivno in sicer v
štirih razredih (34,15% - 52%). V drugi »predalček« spadajo prihodki iz naslova
poslovanja z delnicami in so obdavčeni po 25% davčni stopnji. V tretji »predalček« pa
spadajo prihodki iz naslova varčevanja in vlaganja, kjer se upošteva 4% donos in je
obdavčen s 30%.
Poklicni nogometaši, ki so prebivalci/državljani Nizozemske so primorani oddati davčno
napoved glede na zaslužek po vsem svetu (z izjemo mednarodnih davčnih
obveznosti/pogodb), medtem ko so tujci zavezani dati napoved le glede zaslužka v
državi (na Nizozemskem).
Glavna prednost takšnega sistema je, da imajo tuji poklicni igralci korist od vseh
odtegljajev, rent in osebnih davčnih ugodnosti, ki so navadno namenjene državljanom
Nizozemske. Po drugi strani pa so Nizozemski državljani primorani državi plačevati
davke tudi od prihodkov, ki jih zaslužijo po svetu.
Prihodki poklicnih nogometašev na Nizozemskem so največkrat sestavljeni iz plače,
dodatkov, odškodnin ob prestopih, nagrad oziroma premij za zmage ter sponzorskih
pogodb. Glede na igralčev prihodek, mora tako klub mesečno plačevati davke. Za
prihodke iz ostalih naslovov (individualne sponzorske pogodbe, televizijski nastopi, itn )
pa je odgovoren igralec sam.
Na Nizozemskem so tako domači kot tuji poklicni igralci nogometa obravnavani enako,
če seveda upoštevamo pogoj, da so slednji obvezani do plačevanja davka.
Tuji poklicni nogometaši z začasnim delom na Nizozemskem se lahko poslužijo tako
imenovane »30%-regeling« olajšave, če za to izpolnjujejo določene pogoje. Davčni
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uradniki preverijo preteklo kariero igralca, trenutni položaj v ekipi in število odigranih
tekem za državno reprezentanco ter tako poskušajo določiti posameznikov status. Če
so posameznikove kvalitete (pričakovanja) ocenjene kot »izjemne«, lahko delodajalec
(v tem primeru nogometni klub) zagotovi odobritev davčne izjeme v višini 30% od
100/70. To povračilo mora biti knjiženo kot »zunanji« strošek. Kot je bilo omenjeno
poprej pa se lahko tuji nogometaš obravnava enako kot nizozemski državljan.
Od leta 1972 imajo na Nizozemskem posebno olajšavo, namenjeno poklicnim
nogometašem in sicer tako imenovani CFK — Fond.

BELGIJA
V Belgiji je obdavčenje ločeno glede na nacionalnost posameznikov, in sicer na
državljane Belgije in tujce. Obdavčitev tujcev je enaka obdavčitvi domačih prebivalcev
v primeru, ko ima tujec stalno prebivališče na ozemlju Belgije. Obdavčenje je
progresivno in (procentualno) narašča glede na letni prihodek posameznika (min. 0 7290 EUR - 26,75% in max.< 31700 EUR - 53,50%).
Ozirajoč se na belgijske davčne oblasti, lahko poklicni športnik dohodke prejema iz treh
naslovov:
- mesečna plača ali prihodek od kluba ali nacionalne zveze, kjer je posameznik
zaposlen oziroma katere član je omenjeni klub,
- dohodki iz dobičkonosnih aktivnosti, kar pomeni plačilo ali prihodek od kluba ali
nacionalne zveze, kjer posameznik ni zaposlen oziroma klub ni član nacionalne
panožne zveze,
dohodki iz ostalih dobičkonosnih aktivnosti so prihodki ali nagrade posameznikov
oziroma organizacij, za vse dejavnosti, ki niso omenjene pod prvo ali drugo alinejo
(intervjuji, reklame, televizijski nastopi, ...)
Tako kot vsi državljani, morajo tudi poklicni športniki prikazovati oz. prijavljati svoje
stroške. Poklicni športnik se lahko odloči ali bo prikazoval dejanske stroške ali pa bo
plačal v naprej določen normiran pavšal. Če njegovi dejanski stroški ne presegajo
omenjenega pavšal, je posameznik upravičen do vložitve zahtevka ter povrnitve
razlike.
Tujim poklicnim športnikom je omogočeno, da se za obdobje štirih let prijavijo v
poseben davčni status, seveda, če ustrezajo določenim pogojem in formalnostim. Tisti,
ki so poklicno vezani na igranje nogometa v Belgiji se imajo možnost prostovoljno
odreči 18% zaslužka. Kot posledica, tem posameznikom ni potrebno oddati davčne
napovedi, a so po drugi strani prikrajšani za odbitek dejanskih stroškov.
Belgija ima poleg posebnega davčnega sistema, ki je namenjen poklicnim
nogometašem, tudi poseben pokojninski sklad. Ta sklad je kot nekakšen dodatek
uradnemu pokojninskemu sistemu, ki se navezuje na vsakogar, ki je delal na področju
Belgije in plačeval prispevke za socialno varnost.
Omenjen sistem je zasnovan na modelu skupinskega zavarovanja in zagotavlja
prihodek v obdobju po končani poklicni karieri oziroma v primeru smrti posameznika. T
ugodnost je na voljo vsem poklicnim nogometašem, ki igrajo za enega od belgijskih
klubov, ne ozirajoč se na njihovo nacionalnost. Članstvo v skladu je celo obvezno za
vse igralce prve in druge belgijske lige, katerih letni zaslužek presega 12.250 EUR.
Plačevanje v omenjeni sklad se prične z dnem, ko posameznik podpiše pogodbo z
enim od belgijskih klubov in ima tako zagotovljeno plačilo skupinskega zavarovanja s
strani delodajalca.
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Splošno gledano, znesek, ki ga posamezni športnik v svoji karieri privarčuje v skladu
(vložki in donos) mu bo izplačan v enkratnem znesku, ko le-ta dopolni 35 let (pod
pogojem, da je že zaključil svojo poklicno športno pot). Če je športnik pri starosti 35 let
še aktiven, bo klub nadaljeval z vlaganjem sredstev v sklad. Takšnemu športniku bo
denar izplačan, ko zaključi poklicno kariero.
Ker Belgijci uporabljajo sistem enkratnega izplačila, temu skladu težko rečemo
pokojnina ali preskrbnina za stara leta. Ta znesek je mišljen predvsem kot investicijski
kapital za športnike v drugem življenjskem obdobju.
Poleg poklicnim nogometašem, pa je sklad namenjen tudi ostalim športnikom, le da
tem ni obveza sodelovati v sistemu. Njihova vključitev torej temelji na prostovoljni
osnovi.
Vsebina sklada je določena v nacionalni belgijski zakonodaji in je pod nadzorom
Ministrstva za finance. Plačila, ki so s strani klubov izvedena v ta namen so
nadzorovana preko licenčnega odbora Proflige. To telo lahko naloži klubom visoke
denarne kazni, v primeru, ko le-ti ne poravnajo vseh obveznosti. Odločitve o naložbah
zbranega denarja so narejene v celoti s strani zavarovalnice, kot je to navedeno v
pogodbah s klubi in posameznimi igralci. Iz tega sledi, da tako klubi kot igralci nimajo
pravice odločati o naložbah in plemenitenju sredstev. Lahko se le odločijo za
prerazporeditev določene vsote denarja v življenjsko zavarovanje.
Stopnja vloženih zneskov je odvisna od višine letnega zaslužka posameznika, ki je
sestavljen iz plače, premij za zmago, pogodbenih obveznosti in ugodnosti. V ta skupek
ne štejejo denarja iz naslova oglaševanja.
Enkratno izplačilo športniku je obdavčljivo in sicer po izredno ugodni davčni stopnji
16,50%. Lahko pa se zgodi, da v primeru, ko se športnik po končani karieri izseli iz
Belgije, po zakonodaji države, kjer najde ali ima stalno bivališče, plača davek.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
Ministrstvo, pristojno za šport, bo na podlagi predloga zakona vodilo register
zavarovancev, vključenih v premostitveni sklad.
Z realizacijo novega zakona bo športnikom, ki bodo v času aktivne športne kariere
vlagali sredstva v premostitveni sklad, po končanju njihove športne kariere
zagotovljena delna socialna varnost, kar jim bo omogočilo lažji prehod iz športne
kariere v novo življenjsko obdobje.
Predlog zakona drugih administrativnih posledic in posledic na socialno področje ne bo
imel, kot tudi ne posledic na okolje in na dokumente razvojnega načrtovanja.
Predlog zakona nima posledic na gospodarstvo in na druga področja.
7. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku
Predlagamo, da se predlog zakona o spremembi Zakona o premostitvenem
zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov obravnava po skrajšanem postopku, saj
gre za manj zahtevno spremembo zakona.
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II.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

V 43. členu Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov
(Uradni list RS, št. 82/15), se v prvem odstavku besedilo »30. junij 2018.« nadomesti z
besedilom »31. december 2019.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV
K 1. členu
Osnovni razlog za vložitev predloga zakona o spremembi Zakona o premostitvenem
zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), je predvsem relativno pozno
sprejetje novega Zakona o športu (Zšpo-1, U. l. RS 29/2017 z dne 23. 6. 2017), ki v
drugem poglavju določa posebnosti dela v športu, v okviru katerih je prvič v samostojni
RS sploh možno sklepanje pogodb o zaposlitvi, ki upoštevajo posebnosti področja
športa.
Prvi Zakon o športu, ki je stopil v veljavo leta 1998 (ZSpo, U. l. RS 22/1998 z dne 4. 4.
1998) je namreč prepoznaval le status samozaposlenih športnikov in športnih delavcev
(poklicni športnik in zasebni športni delavec), zato omenjene ciljne skupine, predvsem
športnice in športniki, rednih delovnih razmerij niso sklepali. Iz tega razloga od
uveljavitve ZPZPŠ-1 še ni bilo zavezancev za plačilo prispevkov v sklad oziroma
zavarovancev.
Ker so se v praksi pokazale pomanjkljivosti in slabosti veljavnega 43. člena zakona, ki
določa, da premostitveni sklad likvidira, če je na dan 30. junij 2018:
-

število članov premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena tega zakona
manjše od 200 ali
je čista vrednost sredstev premostitvenega sklada nižja od 100.000 eurov,

predlagamo podaljšanje navedenega roka in sicer na 31. december 2019.
Predlagani člen torej določa ugotavljanje ustreznosti premostitvenega sklada na dan
31. december 2019 ter morebitno likvidacijo sklada v kolikor v določenem obdobju po
uporabi zakona ne bo izpolnjeval določb zakona.
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K 2. členu
Člen določa splošni rok za uveljavitev predpisov, ki je petnajsti dan po objavi zakona v
Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
43. člen
(ugotavljanje ustreznosti premostitvenega sklada in likvidacija)

(1) Ne glede na 29. člen tega zakona se premostitveni sklad likvidira, če je
na dan 30. junij 2018:
-

število članov premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena tega zakona
manjše od 200 ali
je čista vrednost sredstev premostitvenega sklada nižja od 100.000 eurov.

(2) Za postopek likvidacije se uporabljajo določbe drugega, tretjega, četrtega,
petega, šestega in sedmega odstavka 29. člena tega zakona.

12

PODPISI POSLANK IN POSLANCEV

