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Prispevki za s.p. v letu 2021 
 
Prispevki s. p. so vezani na povprečno plačo v Sloveniji. Ker je ta v minulem letu znova zrasla, to pomeni, 
da bodo višji tudi prispevki. 
Samostojni podjetniki prispevke plačujejo od osnove, ki je postavljena na 60 odstotkih povprečne plače 
(minimalna osnova). Torej višja povprečna plača, višji prispevki. Kljub temu, da je za nami izjemno težko 
leto, se je bruto povprečna plača v Sloveniji znatno dvignila. 
 

Država je morala zaradi nastalih razmer močno poseči na trg dela in z intervencijami zagotoviti 
preživetje zaposlenih ter ohraniti zaposlitve tistih, ki bi zaradi delne zaustavitve gospodarstva lahko 
ostali brez zaposlitve 
 
Iz povprečne plače se tako izračuna zavarovalno osnovo, iz nje pa še prispevke. Minimalni prispevki za 
s. p. bodo v letu 2021 znašali 425,44€/mesec. 
 
V skladu s 4. členom ZPSV je treba plačevati naslednje prispevke: 
 

• prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

• prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 

• prispevek za starševsko varstvo in 

• prispevek za zaposlovanje. 
 
Kdo je upravičen do nižjih prispevkov? 
Tisti, ki na novo odpirajo espe, so upravičeni do oprostitve plačila dela prispevkov. Prvo leto so 
upravičeni do oprostitve plačila polovice prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). V 
drugem letu se ta oprostitev zmanjša, in sicer na 30 odstotkov prispevka. 
 
Če ste že imeli registriran espe, pa ste ga zaprli, vam ob novem vpisu espeja v poslovni register ne 
pripada oprostitev plačila prispevkov. 
 
 
Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (t.i. ''popoldanski s.p.'') 
bodo z januarjem 2021 višji za približno 4,5 % kar je 75,17€/mesec. 
 
Prispevke je možno plačati z enim e-računom, s čimer lahko zavezanci zmanjšajo stroške bančne 
provizije. Zavezanec se mora pri spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS na podlagi obračuna 
dajatev pripravi zbirni plačilni nalog in ga pošlje v e-banko, kjer ga zavezanec potrdi. 
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