Predstavitev vsebine predloga
Zakona o
premostitvenem
zavarovanju
poklicnih športnikov

ZAKON O PREMOSTITVENEM ZAVAROVANJU
POKLICNIH ŠPORTNIKOV
Kariera poklicnega športnika je v primerjavi s poklicno kariero običajnih ljudi
izredno kratka ter predvsem izpostavljena velikemu številu zunanjih dejavnikov. Malo po
dopolnjenem tridesetem letu starosti, športniki začnejo intenzivneje razmišljati o novem
poglavju življenja ter s tem povezano prekvalifikacijo v sekundarno, »poslovno«
kariero. Malo je takšnih, ki imajo po končani športni karieri finančno prihodnost
zagotovljeno, za večino namreč velja, da je začetek novega življenskega obdobja vse prej
kot lahek.
Navedeni razlogi so Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) in Sindikat poklicnih igralcev
nogometa Slovenije (SPINS) spodbudili k pripravi predloga zakona, ki bi poklicnim športnikom
v Sloveniji, po vzoru tujih ureditev (predvsem Nizozemske, Belgije, Francije ter Španije),
zagotovil socialno varnost tudi po koncu športne poti.
Vsebina predloga Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov predvideva, da bi športniki
tako rekoč poskrbeli sami zase, saj bi v času športne aktivnosti, ko so njihovi dohodki relativno
visoki, »varčevali« z vlaganjem dela svojih prihodkov v tako imenovani »premostitveni sklad«.

Vsebina predloga Zakona o premostitvenem
zavarovanju poklicnih športnikov, dodatna
pojasnila in izračuni so dostopni na spletni
strani Sindikata športnikov Slovenije (www.
sportnik.si).

Namen in cilj
premostitvenega sklada:
•

omogočiti športniku varčevanje dela
prihodkov v času aktivne športne poti, po
koncu le te pa postopno črpanje prihrankov iz
sklada, s čimer bi bil dosežen lažji prehod na
novo poklicno pot;

•
Kontaktni podatki:
SŠS & SPINS
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 4341 250 / 280 / 283
Faks: +386 1 4341 292 / 23 17 298
E-pošta: spins.sss@siol.net
Spletna stran: http://www.sportnik.si

zaščititi športnika pred prekomerno porabo
njegovih prihodkov v času aktivne športne
kariere in izpadom dohodkov po njenem
koncu;

•

razpršitev
diskriminatorne
davčne
obremenitve prihodkov športnikov v Sloveniji,
ki so v kratki športni karieri večinoma vedno v
najvišjem dohodninskem razredu;

•

preprečevanje bega vrhunskih slovenskih
športnikov v davčno ugodnejša okolja.
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Država bi športnike pri tem »varčevanju« spodbujala z ustreznimi DAVČNIMI OLAJŠAVAMI. Prispevki,
ki bi bili odvedeni v »premostitveni sklad«, bi bili namreč v tistem davčnem obdobju v celoti izvzeti iz
dohodninske osnove športnika oziroma NE BI BILI OBDAVČENI.
Zakon predvideva, da bi imeli športniki/zavarovanci, po dopolnjenem 35. letu starosti, pravico, bodisi do
mesečne premostitvene rente, bodisi do enkratnega izplačila vrednosti premoženja, ki bi se zbral
na njihovem osebnem računu (»v premostitvenem skladu«). Trajanje in višina rente bi bila odvisna od višine
sredstev na računu vsakega posameznika. V primeru, če bi zaradi poškodbe ali bolezni prišlo do predčasnega
prenehanja aktivne športne kariere, pa bi bilo možno, pred posebno komisijo, to pravico uveljaviti že prej.
Obdavčitev premij oziroma izplačil iz »premostitvenega sklada« bi bila odvisna od načina izplačevanja,
in sicer bi se v primeru MESEČNIH RENT v davčno osnovo vštevalo le 30% izplačil (zakonsko preferiran
način), v primeru ENKRATNEGA izplačila vseh finančnih sredstev pa 50% izplačanih sredstev.*
* višini odstotkov (%) dohodninske osnove za izplačila iz »premostitvenega sklada« sta del predloga ZPZPŠ in se lahko do sprejetja zakona
spremenita.

Osnova za plačilo prispevkov
• plača (plača s prispevki delodajalca), ki jo zavarovanec prejema od zavezanca za plačilo

prispevkov;
premije oziroma nagrade, ki jih zavarovanec prejme iz naslova uspešnosti oziroma zaradi
doseganja posebnih rezultatov;
• enkratni znesek, ki ga športnik prejme ob podpisu nove pogodbe (“sign-on-fee”);
• sponzorska sredstva, ki jih zavarovanec prejme kot športnik svetovnega, mednarodnega
ali perspektivnega razreda po veljavnih Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ)).*

•

* O vključitvi prejemkov iz zadnjih treh alinej, se zavarovanec odloča ob vsakokratnem izplačilu prejemka. V letno osnovo za plačilo
prispevkov, se iz naslova sponzorskih sredstev, ki jih zavarovanec prejme, lahko vključi največ 150.000,00 EUR.
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Višina vplačil v premostitveni sklad bo odvisna od višine posameznikovih prejemkov in bo
predhodno določena v besedilu zakona.
Pri tem bodo tisti športniki, ki bodo v rednem delovnem razmerju s športnim društvom (klubom),
obvezno vključeni v shemo sklada, ostali posamezniki, ki pa so vpisani v register poklicnih
športnikov pri MŠŠ (poklicni športniki – p.š.) in imajo hkrati status vrhunskega športnika
(športnik svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda po veljavnih Pogojih, pravilih in kriterijih za
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ)) pa se bodo lahko v »premostitveno
zavarovanje« vključili prostovoljno.
Skupni znesek prispevkov, ki bi ga moral zavezanec (športno društvo oziroma p.š) mesečno plačati v
dobro posameznega zavarovanca (športnika), se izračuna glede na zavarovančevo mesečno osnovo
za plačilo prispevkov, ki znaša: **
razred

mesečni prihodek

višina prispevka v »premostitveni sklad«

1.

osnova nižja od 600 €

0€

2.

osnova od 600 € do 800 €

70 €

+ 5 odstotkov zneska, ki presega 600 €

3.

osnova od 850 € do 1.200 €

110 €

+ 10 odstotkov zneska, ki presega 850 €

4.

osnova od 1.200 € do 1.650 €

190 €

+ 14 odstotkov zneska, ki presega 1.200 €

5.

osnova od 1.650 € do 2.200 €

300 €

+ 19 odstotkov zneska, ki presega 1.650 €

6.

osnova od 2.200 € do 3.200 €

450 €

+ 25 odstotkov zneska, ki presega 2.200 €

7.

osnova od 3.200 € do 4.100 €

850 €

+ 35 odstotkov zneska, ki presega 3.200 €

8.

osnova od 4.100 € do 5.500 €

1100 €

+ 44 odstotkov zneska, ki presega 4.100 €

9.

osnova višja od 5.500 €

1650 €

+ 50 odstotkov zneska, ki presega 5.500 €

** MESEČNI prihodki in višine prispevkov v premostitveni sklad so navedene INFORMATIVNO. Dokončni zneski bodo sprejeti in
določeni s strani slovenskih športnikov na skupščini SŠS.
Naknadno bo sprejeta tudi odločitev glede tehnične izvedbe obračuna skupnega zneska prispevkov, ki jih mora zavezanec plačati v dobro
posameznega zavarovanca, in sicer med MESEČNO (navedena zgoraj) ali LETNO osnovo za plačilo prispevkov zavarovanca.

Pri predlogu zakona izhajamo iz usmeritve, da izračun višine vložkov v »premostitveni sklad«
temelji na predpostavki, da se najprej odvedejo prispevki v »premostitveni sklad«, ostanek pa
predstavlja plačo s prispevki delodajalca (t.i. bruto/bruto plača). S tem bi primerjalno dosledno
povzeli delovanje tujih »premostitvenih/kariernih skladov« (npr. nizozemski CFK). Vsaka druga
rešitev ni mednarodno-pravno utemeljena.
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Zaradi bolj nazorne predstavitve razlik pri izračunu zneskov, ki jih športnik privarčuje na letni ravni,
smo pripravili primer izračuna, in sicer:

PRIMER IZRAČUNA PO ZGLEDU TUJIH UREDITEV
Mesečni dohodek posameznika (plača s prispevki delodajalca)
Plača s prispevki delodajalca (bruto bruto plača)
Bruto plača

2.000 €

4.000 €

6.000 €

1.722,65 €

3.445,31 €

5.167,96 €

ZDAJ
Na osebni račun (neto € / mesec)

1.120,33 €

1.939,01 €

2.730,76 €

V premostitveni sklad (neto € / mesec)

0€

0€

0€

Zagotovljeni letni prihranek (€ v sklad / leto)

0€

0€

0€

Na osebni račun (neto € / mesec)

940,82 €

1.503,55 €

1.978,60 €

V premostitveni sklad (neto € / mesec)

366,50 €

1.130 €

1.900 €

(300 € + 66,5 €)

(850 € + 280 €)

(1.650 € + 250 €)

POTEM

Zagotovljeni letni prihranek (€ v sklad / leto)

4.398 €

13.560 €

22.800 €

(366,50 € x 12)

(1.130 € x 12)

(1.900 € x 12)

* V primeru, da bi izračun višine vložkov v »premostitveni sklad« temeljil na predpostavki, da se prispevki delodajalcev odvedejo pred
vplačilom prispevkov v »premostitveni sklad« (iz t.i. bruto plače), bi bil mesečni vložek v »premostitveni sklad« za približno 15%-20%
nižji kot pri zgornjem izračunu, medtem ko se neto mesečni prihodek ne bi bistveno spremenil.

ŠPORTNO DRUŠTVO (KLUB)

Plačilo davka
in prispevkov
za socialno
varnost

OSNOVA

2
1

PLAČA S
PRISPEVKI
DELODAJALCA

3

BRUTO
PLAČA

4

(t.i. bruto / bruto plača)

Prispevek v
"premostitveni sklad"
Osebni računi športnikov
(izplačilo po končani športni karieri (35 let)
oziroma predhodno zaradi zdravstvene nezmožnosti ali poškodbe)
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NETO
PLAČA

ŠPORTNIKI

ZA DELOVNA RAZMERJA V SLOVENSKEM ŠPORTU
V raziskavi, ki jo je opravil Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, v okviru
klubov 1. SNL, v letu 2010, so se športniki (nogometaši) skoraj v celoti (167 ZA,
4 PROTI) opredelili za uvedbo rednih delovnih razmerij na področju športa. Potrebno je
dodati, da so športniki (nogometaši) sprejeli takšno odločitev brez predhodne predstavitve
predloga Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov in s tem povezanih
ugodnosti.
Športniki s statusom poklicnega športnika sicer veljajo za samozaposlene, čeprav so v
kolektivnih športih v odvisnem razmerju do športnih društev. To je v nasprotju s 4. členom
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002), ki določa, da je delovno razmerje med
delavcem in delodajalcem razmerje, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni
proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod
nadzorom delodajalca. Zanje torej ne velja kolektivna pogodba in nimajo pravic, ki so sicer
zagotovljene delavcem. Ustrezno in primerno nimajo urejenega niti obveznega pokojninskega in
zdravstvenega zavarovanja. Povprečno traja športnikova poklicna kariera deset let, ki pa je lahko
prekinjena zaradi poškodb, kar je za poklicnega športnika največkrat tudi usodno.

Prednosti in slabosti statusa poklicnega športnika
(samostojnega podjetnika, s.p.):
• Samozaposleni športnik lahko določi osnovo za dohodnino s pomočjo normiranih priznanih stroškov v
višini 25%. Zavezanec mora podati na DURS zahtevek za ugotavljanja davčne osnove z normiranimi stroški
za naslednje leto do 30. novembra tekočega leta. Zakon o dohodnini določa za ugotavljanje davčne osnove
od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, prag letnih prihodkov v višini 42.000 €.
Če je navedeni prag presežen, ni več nikakršnih olajšav, kadar pa dohodki v 12 mesecih presežejo 25.000 €,
posameznik postane tudi zavezanec za davek na dodano vrednost, ki gre spet v breme športnika;

• Rezidentu, ki samostojno opravlja poklic športnika in je vpisan v razvid poklicnih športnikov (MŠŠ), se
na podlagi njegove prošnje pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge
dejavnosti, lahko prizna tudi zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15% prihodkov
letno, vendar le do zneska 25.000 € njegovih prihodkov iz dejavnosti v letu;

• Prednost je pogojno rečeno lahko navidezno prikazovanje stroškov (potni nalogi, izdani fiktivni računi,
itd.), ki pa predstavlja davčno utajo in je celo kaznivo dejanje;

• Športnik s statusom poklicnega športnika mora redno, mesečno ali periodično sam plačevati vse socialne
prispevke, ne glede na dejstvo, ali ima prihodke iz športne dejavnosti ali ne;
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• Samozaposlene v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ščiti le civilno pravo ter so v sporih
s klubi v enakopravnem položaju. V primeru rednih delovnih razmerij pa zakon delavcu priznava šibkejši
položaj ter s tem bistveno večjo in učinkovitejšo zaščito ter pravice;

• Na podlagi predloga nove pokojninske reforme naj bi se samozaposlenim (poklicnim
športnikom/ s.p.-jem) osnova za plačilo socialnih prispevkov občutno povišala.

Prednosti in slabosti sklenitve rednega
delovnega razmerja:
• Ni izstavljanja kakršnih koli računov ali zavezanosti k plačilu DDV-ja;
• Izplačevanje plač / rednega dohodka se v celoti prenese na športno društvo (klub);
• S plačevanjem prispevkov delodajalca je zagotovljena socialna varnost posameznika (prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje; prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje; prispevek za
starševsko varstvo; prispevek za zaposlovanje; prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni);

• Finančne kazni s strani športnih društev (klubov) ne bodo mogoče, v kolikor to ne bo dogovorjeno v
kolektivni pogodbi;

• Športna društva (klubi) bodo primorana skleniti kolektivno pogodbo s sindikatom, ker bodo le tako lahko
sklepala redna delovna razmerja za določen čas, ki je daljši od 2 let.

• Sklenitev kolektivne pogodbe na področju športa bi športnikom lahko dodatno zagotavljala: primerno
nezgodno zavarovanje; določala uskladitev plač z letno inflacijo; urejala povračilo stroškov za pot na delo;
regres; dela proste dneve in končno tudi določljiv dopust; v primeru prisilne poravnave je športno društvo
(klub) obvezano zaposlenemu športniku izplačati zadnje tri plače v celoti; v primeru stečaja športnega
društva (kluba), država zagotavlja sredstva iz Javnega jamstvenega in preživninskega sklada, kjer
upravičenci lahko prejmejo na temelju pravnomočne in dokončne upravne odločbe denarna sredstva v višini
največ 4,5 minimalnih plač, in še bi lahko naštevali.
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Zakaj? Ker deluje!
• športniki sprejmejo znižanje neto prihodkov

Bivši nogometni
superzvezdnik
Ronald Koeman,
je dejal: »Želim si,
da bi »premostitveni
sklad« obstajal, ko se
je s profesionalnim
nogometom ukvarjal
moj oče. Tako bi imel
možnost koriščenja
privarčevanega
denarja tudi po
športni karieri«.

ter prenos na obdobje po končani športni poti,
ko privarčevani denar najbolj potrebujejo;
• športniki takrat izkoristijo čas, ki ga imajo
na voljo, ter denar naložijo v načrtovanje druge
poklicne poti skozi izobraževanje, pripravništvo
ali kaj drugega;
• športnika “premostitveni sklad” zavaruje
pred prekomerno porabo prihodkov v času
aktivne športne kariere in izpadom dohodkov
po njenem koncu;
• bolj pravična razporeditev davčne obremenitve
prihodkov športnikov, ki so navadno v najvišjem
dohodninskem razredu.

“Premostitveni
sklad” podpira
tudi predsednik
nizozemske
nogometne zveze
(KNVB) in član
izvršnega odbora
UEFA, Michael
Van Praag, ki se
je udeležil zadnje
volilne skupščine
NZS.

Pozitivni zgledi iz tujine
(Nizozemska):
• izsledki raziskav kažejo, da 92 % športnikov

podpira delovanje »premostitvenega /
kariernega sklada«;
• sindikati na področju športa so močni
podporniki »premostitvenega / kariernega
sklada«;
• športna društva (klubi) podpirajo idejo
»premostitvenega / kariernega sklada«.

Primerjalni graf skupnih stroškov športnega društva (kluba)
za športnika, ki zasluži 100.000 € neto/letno*
Strošek delodajalca (davki in ostali prispevki)
Neto letni prihodek športnika (100.000 €/letno)

250.000 €
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Nemčija

V. Britanija

Španija

Belgija

Vir: ERNST&YOUNG – Football meets finance VII (2010), SŠS
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Nizozemska

Danska

Italija

Slovenija

* Prispevki v premostitvene sklade v grafu niso upoštevani.

