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NOVOSTI LARGO 22.03.2022
1. PLAČE : KOLIČNIK VALORIZACIJE – refundacijski faktorji LARGO

1.1

VIR: ZZZS - Višina nadomestila plače

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10,
94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 ZSDP-1E; ZUTPG) predvideva uskladitev osnove za odmero nadomestila, vendar le v primeru, da ima
zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti.
Uskladitev se opravi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).
Prva uskladitev nadomestil plač v breme ZZZS se tako po daljšem času zaradi navedenih razlogov
izvede s 1.3.2022, in sicer na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januardecember 2021, ki je znašala 4,9% (letni indeks = 104,9).
Zaradi navedenega se pri obračunu nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
uporabijo za obračune za mesece zadržanosti od vključno marca 2022 do vključno februarja
2023 v primeru, da je osnova iz predpreteklega leta, količniki v priponki (torej za obdobje 03 2022 02 2023 ob pogoju osnove iz predpreteklega leta količnik ni več 1,0000, ampak 1,0490)
Količniki so objavljeni tudi na spletni strani ZZZS v povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/

1.2

LARGO nastavitve:

1.2.1
FORMULA ZA REFUNDACIJE
Predlagamo, da si formulo, ki jo uporabljate na refundiranih vrstah izplačil, spremenite na:
ROUND(ROUND( ROUND({Delavci_Plače.Povprečje_Bruto_2} *
{Vrste_izplačil.Brezpogojni_faktor},2)* {Delavci_Plače.Faktor_refundacije},2)*
{Mesečni_podatki.Ure},2)
1.2.2
FAKTOR REFUNDACIJE NA DELAVCU
Formula vsebuje polje - Faktor refundacije na delavcu
Faktor refundacije na delavcu se zapolni z obračunom ali izračunom minulega dela. Podatek pridobi iz
polja Refundacijski faktorji – Podatki za obračun.
1.2.3
POPRAVEK REFUNDACIJSKI FAKTORJI – PODATKI ZA OBRAČUN
Refundacijske faktorje pravilno popravite na Podatki za obračun zavihek refundacijski faktorji:
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Količniki so objavljeni tudi na spletni strani ZZZS v povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/
Za pomoč pri nastavitvah smo vam na voljo:
Pomoč pri navodilih in nastavitvah:
1. Mateja Kobal, 051 355 829, mateja.kobal@perftech.si
2. Tjaša Kobal , 040 943 951, tjasa.kobal@perftech.si
Pri pomoči in nastavitvah se storitve obračunajo na storitvenem nalogu.

