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                  Takšne prispevke lahko letos pričakujete s. p.-ji 
 
 

V zadnjih letih prispevki samostojnih podjetnikov vsako leto zrastejo za nekaj 

odstotkov. Razlog je preprost. Ker so prispevki vezani na povprečno plačo preteklega 

leta, ta pa zadnja leta raste, posledično zrastejo tudi prispevki. Kakšne pa lahko 

samostojni podjetniki pričakujete v 2022? Čeprav povprečna plača za letos še ni 

izračunana, znana bo februarja, lahko na podlagi hipotetičnih predpostavk 

izračunamo, kolikšne prispevke lahko pričakujemo v prihodnjem letu. 

Kakšen je torej hipotetičen izračun? Podatki kažejo, da je povprečna bruto plača glede 

na isto obdobje lani zrasla nominalno za 6,9 odstotka. V kolikor ta podatek preslikamo 

na celotno leto, torej da bi v vseh 12 mesecih povprečna bruto plača nominalno zrasla 

za 6,9 odstotka, bi le ta za leto 2021 znašala 1.984,28 evra. 

Ob zgornji povprečni plači bi tako zavarovalna osnova, iz katere se nato izračunajo 

prispevki, znašala 1.190,57 evra. Po tem našem izračunu boste s. p. v letu 2022 

plačevali 454,8 evra minimalnih prispevkov. 

Kdo pa je upravičen do oprostive plačila dela prispevkov? 

O tem, da ste ob prvi registraciji s.p. delno opravičeni plačila prispevkov smo pisali 

nedolgo nazaj. Prvo leto plačujete polovico prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, v drugem letu pa se ta oprostitev zniža na 30 odstotkov prispevka. To 

seveda ne velja, če ste s.p. že imeli registriran, pa ste ga nato zaprli. Oprostitev velja 

zgolj ob prvem vpisu v poslovni register.  

Pri popoldanskih s.p. so prispevki pavšalni, saj v obvezno socialno zavarovanje niso 

vključeni na podlagi opravljanja dejavnosti, ampak na drugi podlagi. Tudi ti prispevki 

se vsako leto spreminjajo. 
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