
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost (07.2021) 
 
 
Sprememba zakonodaje velja za plačo za mesec julij, izplačano v avgustu 2021. V programu Plače 
v meniju 1.3 Obračunavanje v polje »ZN10: Povprečna plača v RS – osnova za minimalne prispevke 
(preteklo leto – zadnja znana)« vpišite vrednost 1.024,24 eur in v polje »PR12 Procent povprečne 
plače RS« vrednost 100. Ukrep je zakonsko začasne narave. V nadaljevanju prepis objave FURS-a. 

2. 2021 13:28 |  Prispevki za socialno varnost 
Za izplačila od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 in od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova 

za plačilo prispevkov 1.113,72 eur. Za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 

julija do decembra 2021 oz. za izplačila od 1. 8. 2021 do 31. 01. 2022 znaša najnižja osnova 

1.024,24 EUR. 

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za 
zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne 
plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za 
izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek 
povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne 
plače preteklega leta. 

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. 
člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 
znaša 60 % povprečne plače. 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem 
razmerju, za izplačila od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 in izplačila od 1. 1. 2022 do 28. 2. 
2022 znaša 1.113,72 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane 
na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur). 

V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se 
ne glede na četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za 
obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in nadomestila plače, izplačane za 
mesece od 1. 7. do 31. 12. 2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 znaša 1.024,24 
EUR. Praviloma so plače za posamezen mesec izplačane v naslednjem mesecu, kar pomeni, 
da se ta osnova uporablja za izplačila od 1. 8. 2021 do vključno 31. 1. 2022. Stališče je 
usklajeno z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 
 
 
 
 
 
 

Šenčur, 3.8.2021                                                      VASCO d.o.o.  
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