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1. 

Uvod 

1.1 VSEBINA NAVODIL 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) na podlagi 

3. odstavka 3. člena Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter 

zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer 

brezposelnosti (Uradni list RS št. 37/11 in 57/11 – popr.; v nadaljevanju: Pravilnik o obrazcih) 

s tem dokumentom izdaja navodila o načinu posredovanja podatkov o obdobju zavarovanja, 

plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih ter določa 

elektronsko obliko obrazca M-4. 

Skladno s pooblastilom iz 4. odstavka 3. člena Pravilnika o obrazcih je s tem dokumentom 

predpisan tudi obrazec pisnega pooblastila, ki ga predloţi dajalec podatkov pri Zavodu za 

drugo pravno ali fizično osebo, da v njegovem imenu izpolni dolţnost posredovanja podatkov 

po tem zakonu, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov (2. odstavek 7. člena ZMEPIZ). 

Navodila so namenjena dajalcem podatkov in posredovalcem za pripravo podatkov in drugih 

pogojev pred začetkom elektronskega posredovanja podatkov na elektronskih obrazcih M-4.  

1.2 ROKI ZA POSREDOVANJE PODATKOV 

Glede na datum začetka uporabe določb ZMEPIZ, ki urejajo način posredovanja podatkov o 

obdobju zavarovanja, plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih 

prispevkih (uporabljajo se od 1.1.2009 dalje), in ob upoštevanju roka za posredovanje teh 

podatkov (30.4.2009 za podatke za leto 2008), je preko spletne aplikacije M-4 omogočeno 

posredovanje podatkov Zavodu od 1.2.2009 dalje. 

1.3 PRAVNE PODLAGE 

Elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 temelji na naslednjih pravnih podlagah: 

 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uţivalcev pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00, 111/07 in 25/11; v nadaljevanju: 

ZMEPIZ) določa dajalce podatkov - zavezance za posredovanje podatkov o 

zavarovancih pokojninskega in invalidskega zavarovanja in podatke, ki so potrebni za 

priznavanje in odmero pravic iz tega zavarovanja. Spremenjene in dopolnjene 

določbe ZMEPIZ glede načina posredovanja podatkov o obdobju zavarovanja, plači 
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oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih se 

uporabljajo od 1.1.2009 dalje. 

 ZMEPIZ v 5. odstavku 4. člena izrecno določa, da dajalci podatkov posredujejo 

podatke o obdobju zavarovanja, plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih 

plače ter o plačanih prispevkih v elektronski obliki.  

 V skladu z 2. odstavkom 7. člena ZMEPIZ je dana moţnost, da dajalec podatkov pri 

Zavodu predloţi pisno pooblastilo za drugo pravno ali fizično osebo, da v njegovem 

imenu izpolni dolţnost posredovanja podatkov po tem zakonu, skladno s predpisi o 

varstvu osebnih podatkov. Za posredovanje in pravilnost podatkov odgovarja dajalec 

podatkov. 

 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/06-UPB4 s 

spremembami; v nadaljevanju ZPIZ-1), določa vrste zavarovancev in način 

oblikovanja pokojninske osnove; na podlagi teh določb so opredeljeni podatki v 

ZMEPIZ in predpisanih obrazcih. 

 Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 

zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer 

brezposelnosti (Uradni list RS št. 37/11 in 57/11 – popr.; v nadaljevanju: Pravilnik o 

obrazcih) določa obrazce, na katerih se posredujejo predpisani podatki za matično 

evidenco, in navodila za izpolnjevanje teh obrazcev. Za posredovanje podatkov in 

sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in 

obdobjih zavarovanja na obrazcu M-4 je na podlagi 5. odstavka 4. člena ZMEPIZ v 3. 

členu tega pravilnika predpisano posredovanje izključno v elektronski obliki. S 

Pravilnikom o obrazcih so predpisana vsebinska navodila za izpolnjevanje 

elektronskega obrazca M-4. 

 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 in 103/07- v nadaljevanju ZDR), 

predpisuje vrste izplačil iz delovnih razmerij, od katerih se po določbah ZPIZ-1 za 

osebe v delovnem razmerju ugotavlja obveznost plačevanja prispevkov in za katera 

se po tem zakonu ugotavlja tudi upoštevanje za izračun pokojninske osnove in 

pokojninske dobe, kar vpliva na izpolnjevanje obrazca M-4. 

 Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS, št. 5/96, 34/96 87/97, 3/98, 81/00 in 

97/01 – v nadaljevanju: ZPSV) predpisuje obveznost plačila prispevkov od plač, 

nadomestil oziroma zavarovalnih in drugih osnov ter vpliva na vpis zneskov plačanih 

prispevkov v obrazec M-4. 

 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu /ZEPEP/ (Ur.l. RS, št. 

98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 73/04 - ZN-C in 61/06 - ZEPT) ureja elektronsko 

poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in 

komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar 

vključuje tudi elektronsko poslovanje v upravnih in drugih podobnih postopkih, če 

zakon ne določa drugače. Skladno z 10. členom ZEPEP se šteje za čas prejema 

elektronskega sporočila tisti čas, ko elektronsko sporočilo vstopi v prejemnikov 

informacijski sistem. 

1.4 METODOLOŠKE PODLAGE 

Elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 je urejeno z naslednjimi metodološkimi 

podlagami: 

 S Pravilnikom o obrazcih so predpisana vsebinska navodila za izpolnjevanje 

elektronskega obrazca M-4. S temi navodili je, skladno z določbami ZMEPIZ, ZPIZ-1, 
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ZDR in ZPSV, metodološko opredeljen nabor podatkov in vsebina posameznega 

podatka, ki je z obrazcem predpisan. 

 V 3. odstavku 3. člena Pravilnika o obrazcih je določeno, da elektronsko obliko 

obrazca M-4 in navodila o načinu posredovanja podatkov določi Zavod za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: Zavod) in jih objavi na svoji spletni strani. 

Navedeni obrazec in navodila so predpisana s tem dokumentom. 

 Skladno s 4. odstavkom 3. člena Pravilnika o obrazcih je Zavod tudi pooblaščen, da 

predpiše obrazec pisnega pooblastila, ki ga predloţi dajalec podatkov pri Zavodu za 

drugo pravno ali fizično osebo, da v njegovem imenu izpolni dolţnost posredovanja 

podatkov po tem zakonu, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov (2. odstavek 

7. člena ZMEPIZ). Obrazec pisnega pooblastila in navodila za njegovo izpolnitev so 

predpisana s tem dokumentom. 

 Po 5. odstavku 3. člena Pravilnika o obrazcih se navedeno pooblastilo šteje za 

veljavno, dokler dajalec podatkov Zavodu pisno ne sporoči prenehanja veljavnosti 

pooblastila. S tem dokumentom sta predpisana tudi obrazec in način posredovanja 

pisnega preklica veljavnosti pooblastila. 

1.5 UPORABLJENI STANDARDI, SPECIFIKACIJE IN PRIPOROČILA 

Pri elektronskem posredovanju M4 so uporabljeni naslednji tehnični standardi, specifikacije in 

priporočila: 

 W3C XML 1.0 (http://www.w3.org/XML/)  

 W3C XML Schema (http://www.w3.org/XML/Schema) 

 W3C XML Schema (http://www.w3.org/XML/Schema) 

1.6 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 

V preglednici so navedeni za uporabnike relevantni tehnični podatki. 

Podatek Opis 

Vrsta rešitve Spletna aplikacija 

Naslov spletne aplikacije https://m4.zpiz.si/m4 

Uporabniški vmesnik Spletni brskalnik 

Podprti brskalniki Internet Explorer v7 

Dodatne komponente Java Runtime Environment -  

dosegljivo na naslovu http://java.com/en/download/  

Oblika sporočila XML 

Veljavne XSD sheme M4Obrazec 

http://www.w3.org/XML/
http://www.w3.org/XML/Schema
http://www.w3.org/XML/Schema
http://java.com/en/download/
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M4PaketUpload 

Lokacija XSD shem http://m4.zpiz.si/xml/schema/  

Varnostni mehanizmi  

Vstop v aplikacijo Uporaba digitalnih potrdil X.509 

Podprti overitelji digitalnih potrdil SI-CA – overitelj MJU 

ACNLB – overitelj NLB 

Halcom-CA 

Pošta®CA 

Zaupnost SSL – varna šifrirana povezava med streţnikom in 

uporabnikom 

Podpisovanje sporočil Uporaba digitalnih potrdil X.509 

XML Digital Signature 

Časovno ţigosanje Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp 

Protocol 

Izdajatelj časovnih ţigov SI-TSA - izdajatelj varnih časovnih ţigov overitelja na 

MJU 

Kontaktni podatki ZPIZ  

Elektronski naslov za vsebinska 

vprašanja 

informacije@zpiz.si  

Elektronski naslov za tehnična 

vprašanja 

M4.podpora@zpiz.si  

Telefon 01 / 47 45 100 

Kontaktni podatki izvajalca  

Telefon 01 / 58 55 514 

 

http://m4.zpiz.si/xml/schema/
mailto:informacije@zpiz.si
mailto:M4.podpora@zpiz.si
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1.7 SLOVAR IZRAZOV 

 

Izraz Opis 

Avtentikacijska koda Koda, ki jo Zavod posreduje dajalcu ali posredovalcu 
za prvo prijavo in je povezana z dajalcem podatkov ter 
omogoča avtentikacijo uporabnika 

Avtentikacija Preverjanje istovetnosti uporabnika (ali spletne 

aplikacije M4) z identiteto, s katero se predstavlja 

Avtorizacija Preverjanje, če ima uporabnik pravico uporabljati 
sistem in dodeljevanje le tistih funkcionalnosti, do 
katerih ima pravico 

Captcha Test proti spletnim robotom (preverjanje, da je 
uporabnik človek in ne računalnik, z zahtevo po 
prepoznavi izkrivljenih oblik in njihovi pretvorbi v črke 
ali številke, na način, ki ga računalniški program ne 
more izvesti – obratni Turingov test)  

Celovitost Zagotovilo, da elektronsko sporočilo (paket M4) po 
tem, ko ga je uporabnik podpisal, ni bilo spremenjeno 
brez vednosti in avtorizacije uporabnika 

CRL Seznam preklicanih digitalnih potrdil (certificate 
revocation list) 

Časovni ţig Elektronsko sporočilo, ki potrjuje obstoj sporočila, na 
katerega se nanaša, v določenem času 

Dajalec podatkov  Fizična ali pravna oseba, ki je v skladu z ZMEPIZ 
vodena v registru Zavoda kot zavezanec za 
posredovanje podatkov za zavarovance, zavarovane 
pri enem ali več zavezancih pod eno ali več 
registrskimi številkami zavezancev. 

Elektronsko sporočilo Niz podatkov, ki so poslani ali prejeti na elektronski 
način 

Formalne kontrole Preverjanje pravilnosti vsebine polj v sporočilu 
(M4Paket, M4Obrazec) glede na predpisane zahteve 

HTML Hyper text markup langugage – jezik za opis 
dokumentov predvsem za objavo v spletu 

Kontrolno okolje Okolje, v katerem se izvedejo kontrole pravilnosti 
podatkov ob uvozu obrazcev M-4 pred prenosom v 
paket 

Kvalificirano digitalno potrdilo Digitalno potrdilo, ki ga izda registrirani overitelj 

Logične kontrole Preverjanje pravilnosti vsebine sporočil (M4Paket, 
M4Obrazec) glede na predpisana poslovna pravila oz. 
logične kontrole (npr. preverjanje proti drugim 
evidencam MEZ) 

M4Obrazec Elektronski obrazec M-4 v XML obliki 

M4Paket Elektronsko sporočilo v XML obliki, ki vsebuje enega ali 
več obrazcev M-4 (prav tako v XML obliki) 

Nezatajljivost Zagotovilo, da je pošiljatelj sporočila res izvedel 
transakcijo in tega ne more zanikati (pravno) 

Odgovorna oseba dajalca podatkov Fizična oseba, ki se kot uporabnik aplikacije prva prijavi 
z vstopno kodo za določenega dajalca podatkov in je 
zaposlena oz. zavarovana pri dajalcu podatkov ali je 
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njegov zakoniti oz. pooblaščeni zastopnik 

Odgovorna oseba posredovalca podatkov Fizična oseba, ki se kot uporabnik aplikacije prva prijavi 
z vstopno kodo za določenega dajalca podatkov in je 
zaposlena oz. zavarovana pri pooblaščenem 
posredovalcu podatkov 

Osnova Zavarovalna osnova ali druga osnova (razen plače), od 
katere so plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in se skladno z ZPIZ-1 upošteva za 
izračun pokojninske osnove 

Overitelj varnih časovnih ţigov Overitelj, ki izdaja varne časovne ţige 

Paket obrazcev Paket, v katerega prenesejo pravilni uvoţeni podatki ali 
se dodajajo podatki s posamičnim vnosom in je 
pripravljen za podpis in pošiljanje 

Plača Prejemek, izplačan kot plača iz naslova delovnega 
razmerja, od katerega so plačani prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se skladno z 
ZPIZ-1 upošteva za izračun pokojninske osnove  

Podrejeno pooblaščena oseba dajalca 
podatkov 

Fizična oseba, zaposlena oz. zavarovana pri dajalcu 
podatkov, ki ima po njegovih notranjih pravilih 
pristojnost za posredovanje obrazcev M-4 in jo je za 
uporabo spletne aplikacije M-4 pooblastila odgovorna 
oseba dajalca 

Podrejeno pooblaščena oseba 
posredovalca podatkov 

Fizična oseba, zaposlena oz. zavarovana pri 
posredovalcu podatkov, ki ima po njegovih notranjih 
pravilih pristojnost za posredovanje obrazcev M-4 za 
dajalce podatkov in jo je za uporabo spletne aplikacije 
M-4 pooblastila odgovorna oseba posredovalca 

Pooblaščeni delavec pri dajalcu Fizična oseba, zaposlena oz. zavarovana pri dajalcu 
podatkov, ki ima po njegovih notranjih pravilih 
pristojnost za posredovanje obrazcev M-4 

Posredovalec podatkov Pravna ali fizična oseba, ki jo je zakoniti zastopnik 
dajalca podatkov pisno pooblastil, da v njegovem 
imenu in za njegov račun izpolni obveznost 
posredovanja podatkov na obrazcih M-4 

Povzetek sporočila –hash S posebnim kriptografskim algoritmom izračunan niz 
znakov fiksne dolţine, ki enolično opredeli dokument 
(nad katerim je izračunan)  

Prva pooblaščena oseba dajalca podatkov  Oseba, ki se prva prijavi v spletno aplikacijo M-4 z 
avtentikacijsko kodo dajalca in je odgovorna za 
posredovanje podatkov (glej: »Odgovorna oseba«) 

Prva pooblaščena oseba posredovalca  Oseba posredovalca, ki se prva prijavi v spletno 
aplikacijo M-4 z avtentikacijsko kodo dajalca za 
posredovalca (glej: »Odgovorna oseba«) 

Prva prijava Prva prijava dajalca ali posredovalca v spletno 
aplikacijo M-4  

Registrirani overitelj Overitelj, ki izdaja kvalificirana digitalna potrdila 

Spletna aplikacija M-4 Spletna aplikacija za izvajanje elektronskega 
posredovanja obrazcev M-4  

Šifriranje sporočila Šifriranje vsebine sporočila s kriptografskimi algoritmi 
na način, da vsebino lahko dešifrira le prejemnik, ki mu 
je namenjena 

Uporabnik spletne aplikacije M-4 Fizična oseba, ki je v imenu dajalca ali posredovalca 
podatkov registrirana s svojim kvalificiranim digitalnim 
potrdilom za uporabo aplikacije 

Uvoz (v spletno aplikacijo) Nalaganje podatkov v spletno aplikacijo iz 
predpripravljene datoteke v XML obliki, ki ustreza 
shemi M4PaketUpload.xsd 

Varen e-podpis e-podpis, ustvarjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom, 



ZPIZ TEHNIČNA NAVODILA ZA ELEKTRONSKO  POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4  

 

06.02.2012 STRAN 12  OD 60 VERZIJA 2.2 

 

ki ob določenih izpolnjenih pogojih podpisanemu e-
dokumentu zagotovi pravno veljavnost, ki je enaka 
ročno podpisanemu papirnemu dokumentu 

Varen časovni ţig Časovni ţig, ki ga izda overitelj varnih časovnih ţigov 

XML Extensible markup language, specifikacija za 
strukturiran in od platforme neodvisen opis poljubnih 
vsebin 

XSD shema Opisana struktura XML dokumentov  

Zakoniti zastopnik dajalca podatkov Fizična oseba, ki je v skladu z zakoni, ki urejajo status 
pravne osebe, pooblaščena za zastopanje pravne 
osebe 

Zaupna povezava Šifriran kanal med uporabnikom in streţnikom ali med 
dvema streţnikoma 

Zaupnost Zagotovilo, da lahko podatke, ki jih posreduje 
uporabnik, prebere le prejemnik, ki so mu podatki 
namenjeni (ZPIZ v smeri od uporabnika in uporabnik v 
smeri od spletne aplikacije M4 proti uporabniku) 

Zavarovanec Fizična oseba, ki je v skladu z ZPIZ-1 obvezno ali 
prostovoljno vključena v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

Zavezanec Pravna oseba ali njena poslovna enota ali fizična 
oseba, ki ji je dodeljena registrska številka zavezanca, 
pod katero so zavarovanci prijavljeni v zavarovanje 
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2 . 

Načini elektronskega posredovanja obrazcev 

M-4 

2.1 ZNAČILNOSTI ELEKTRONSKEGA POSREDOVANJA OBRAZCEV 

M-4 

Obrazec M-4 je oblikovan individualno za posameznega zavarovanca. Kot je ţe opisano v 

poglavju o pravnih in metodoloških podlagah, se podatki na obrazcu M-4 lahko posredujejo 

izključno elektronsko, kar velja za vse dajalce podatkov. To pomeni, da se podatki posredujejo 

v predpisani elektronski obliki (XML) preko za to namenjene spletne aplikacije M-4 in so s 

strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od pooblaščenih 

overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji. 

Kot novost je dana moţnost, da dajalec podatkov, ki sam nima moţnosti posredovati podatkov 

v elektronski obliki, za izpolnitev te dolţnosti pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, da v 

njegovem imenu posreduje podatke. Ne glede na podano pooblastilo je še vedno sam 

odgovoren za pravočasnost in pravilnost posredovanja podatkov. Pisno pooblastilo mora 

dajalec posredovati Zavodu. S pisnim pooblastilom, ki ga predpiše Zavod, so opredeljeni vsi 

potrebni podatki, ki jih Zavod potrebuje za identifikacijo dajalca podatkov in pooblaščenega 

posredovalca. Pooblastilo se šteje za veljavno, dokler dajalec o preklicu pisno ne obvesti 

Zavoda. Vsi podatki, posredovani s strani pooblaščenega posredovalca v času veljavnosti 

pooblastila, se ob pogoju pravilnosti štejejo za veljavne. 

Podatki se podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom fizične osebe, ki je pri dajalcu 

podatkov skladno z notranjo organizacijo dajalca odgovorna za posredovanje podatkov na 

obrazcu M-4. Povezava med dajalcem podatkov in odgovorno osebo se evidentira ob prvi 

prijavi v spletno aplikacijo M-4 z izpolnitvijo podatkov v prijavi.  

Na enak način se v prvi prijavi v spletni aplikaciji M-4 (v nadaljevanju: aplikacija) po podelitvi 

pisnega pooblastila posredovalcu podatkov evidentira tudi povezava med dajalcem podatkov 

ter pooblaščeno ali odgovorno osebo pri pooblaščenem posredovalcu. 

2.2 ELEKTRONSKO POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4 Z UPORABO 

SPLETNE APLIKACIJE 

Aplikacija, preko katere se posredujejo podatki na obrazcu M-4, je dostopna preko spletne 

strani Zavoda http://www.zpiz.si oziroma neposredno na spletnem naslovu 

https://m4.zpiz.si/m4. 

Spletna aplikacija M-4 podpira elektronsko zbiranje podatkov na obrazcih M-4 na dva načina: 

https://m4.zpiz.si/
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 vnos in urejanje podatkov na obrazcih M-4 z uporabo spletne aplikacije:  

 uvoz predpripravljene datoteke s paketom obrazcev M-4 v spletno aplikacijo. 

2.2.1 Vnos in urejanje podatkov na obrazcih M-4 z uporabo 
spletne aplikacije  

V aplikaciji se v spletni obrazec M-4 vnesejo podatki za posameznega zavarovanca. Pri vnosu 

je zagotovljena programska kontrola pravilnosti podatkov, ki prepreči vnos in pošiljanje 

napačnih podatkov ter o napakah sproti obvešča dajalca. Po vnosu pravilnih podatkov za vse 

zavarovance pri dajalcu se tako oblikovani paket podatkov podpiše s kvalificiranim digitalnim 

potrdilom in posreduje Zavodu. 

2.2.2 Uvoz predpripravljene datoteke s paketom obrazcev M-4 v 

spletno aplikacijo 

V aplikaciji je omogočena izbira opcije za uvoz paketa obrazcev M-4 za vse zavarovance pri 

dajalcu, ki ga je prehodno v predpisani XML obliki pripravil dajalec. Uvoţeni paket podatkov se 

v spletni aplikaciji programsko kontrolira in dajalec je opozorjen na napake, ki jih odpravi v 

svojem okolju, nato pa ponovno oblikuje in uvozi paket s pravilnimi podatki. Tako oblikovani 

paket podatkov dajalec podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom in posreduje Zavodu. 
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3 . 

Zahteve za dajalce podatkov in posredovalce 

pred začetkom elektronskega posredovanja 

obrazcev M-4 

3.1 KDO JE DAJALEC PODATKOV? 

 

Dajalec podatkov je fizična ali pravna oseba, ki je vodena v evidenci Zavoda kot zavezanec za 

posredovanje podatkov o plačah in nadomestilih plače ter o vplačanih prispevkih in obdobju 

zavarovanja na obrazcu M-4 za zavarovance, zavarovane pod eno ali več registrskimi 

številkami zavezancev. Dajalci podatkov za posamezne kategorije zavarovancev so: 

1. Poslovni subjekt – pravna oseba:  

za zaposlene delavce  

za vajence  

za udeleţence javnih del  

za drţavljane RS, ki so na ozemlju RS zaposleni pri tujih organizacijah, zavodih in 
diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če ti izvršujejo obveznosti delodajalca 

2. Zasebni delodajalec – fizična oseba:  

za zaposlene delavce  

za vajence  

za udeleţence javnih del  

3. Stečajni oz. likvidacijski upravitelj:  

za delavce, ki ostanejo v delovnem razmerju po uvedbi stečajnega oziroma 
likvidacijskega postopka  

za zaposlene delavce do uvedbe stečajnega oziroma likvidacijskega postopka 

4. Davčni urad RS: 

za samozaposlene 

za kmete - nosilce dejavnosti  

za člane kmečkega gospodarstva  

za vrhunske športnike in šahiste  

za delavce pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti 



ZPIZ TEHNIČNA NAVODILA ZA ELEKTRONSKO  POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4  

 

06.02.2012 STRAN 16  OD 60 VERZIJA 2.2 

 

za drţavljane RS, ki so na ozemlju RS zaposleni pri tujih organizacijah, zavodih in 
diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če ti ne izvršujejo obveznosti delodajalca 

za tujce, zaposlene na območju RS pri tujih organizacijah in ustanovah, če je tako 
zavarovanje določeno z mednarodnim sporazumom  

za osebe, ki so prostovoljno zavarovane  

5. Center za socialno delo:  

za prejemnike porodniškega in starševskega nadomestila po prenehanju delovnega 
razmerja  

za druge upravičence po predpisih o starševskem varstvu 

za druţinske pomočnike 

6. Zavod RS za zaposlovanje:  

za prejemnike denarnega nadomestila za čas brezposelnosti  

za brezposelne osebe s pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

7. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  

za uţivalce nadomestil iz zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega razmerja  

8. Javni jamstveni in preţivninski sklad RS 

za upravičence do neizplačanih plač in nadomestil plač, če jim je delovno razmerje 
prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca 

9. Ministrstvo za obrambo 

za vojake nabornike na prostovoljnem sluţenju vojaškega roka.  

3.2 KDO LAHKO POSREDUJE OBRAZCE M-4 ZA DAJALCA 

PODATKOV? 

3.2.1 Dajalec podatkov posreduje podatke sam 

Če dajalec podatke na obrazcu M-4 posreduje sam, zanj posredovanje podatkov izvede 

oseba, ki je po njegovih notranjih organizacijskih pravilih in pooblastilih dolţna posredovati 

podatke M-4 oziroma je dolţna izvajati nadzorstvo nad posredovanjem (v nadaljevanju: 

odgovorna oseba). Ta oseba lahko dalje pooblašča druge fizične osebe (notranje pooblastilo), 

da posredujejo podatke M-4 za istega dajalca (podrejeno pooblaščene osebe). Ta oseba tudi 

odgovarja za pravilnost nadaljnjih pooblastil. 

Za odgovorno osebo se šteje tista oseba, ki se pod avtentikacijsko kodo dajalca prva prijavi s 

svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom (v nadaljevanju: digitalno potrdilo) za posredovanje 

obrazcev M-4 in ni nujno zakoniti zastopnik dajalca, lahko je pooblaščeni delavec pri dajalcu. 

Vrste odgovornih oseb: 

 Zakoniti zastopnik je fizična oseba, ki je v skladu z zakoni, ki urejajo status pravne 

osebe, pooblaščena za zastopanje pravne osebe; zakoniti zastopnik za posameznega 

dajalca podatkov določi, katera druga fizična oseba, zaposlena oziroma zavarovana 

pri dajalcu podatkov (lahko tudi zakoniti zastopnik sam) bo posredovala podatke v 

imenu in za račun dajalca podatkov. Če zakoniti zastopnik sam izvede prijavo s svojim 

certifikatom pod vstopno kodo dajalca, se šteje za odgovorno osebo; 

 Pooblaščeni delavec pri dajalcu je fizična oseba, ki je zaposlena oziroma zavarovana 

pri dajalcu podatkov in je s strani zakonitega zastopnika oziroma v skladu z 
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organizacijskimi pravili dajalca pooblaščena, da opravi posredovanje podatkov na 

obrazcih M-4; v aplikaciji je lahko za dajalca podatkov prijavljena kot odgovorna oseba 

ali podrejeno pooblaščena oseba. 

3.2.2 Dajalec podatkov za posredovanje pooblasti drugo pravno 

ali fizično osebo 

Če dajalec podatkov sam nima moţnosti ali sam ne namerava posredovati podatkov v 

elektronski obliki, lahko za izpolnitev te dolţnosti pooblasti drugo pravno ali fizično osebo 

(pooblaščenega posredovalca), da v njegovem imenu posreduje podatke. V tem primeru 

izvede posredovanje obrazcev M-4 za dajalca odgovorna ali pooblaščena oseba pri 

pooblaščenem posredovalcu. Podrobnosti so opisane v točki 3.4. 

3.3 ZAHTEVE ZA DAJALCE PODATKOV, KI BODO OBRAZCE M-4 

POSREDOVALI SAMI  

 

3.3.1 Sprejem navodila Zavoda z avtentikacijsko kodo za prvo 
prijavo v spletno aplikacijo 

Vsi dajalci podatkov, ki so po evidenci Zavoda dolţni posredovati podatke na obrazcih M-4 za 

določene kategorije zavarovancev, prejmejo obvestilo z navodilom za prijavo v spletno 

aplikacijo in avtentikacijsko kodo za prvo prijavo v spletno aplikacijo. Obvestilo vsebuje poleg 

avtentikacijske kode z datumom izteka veljavnosti te kode tudi registrsko številko in naziv 

dajalca podatkov. 

Če dajalec podatkov ugotovi, da so podatki v obvestilu napačni ali pomanjkljivi, o tem obvesti 

območno enoto Zavoda, na območju katere je sedeţ dajalca podatkov. Zavod bo podatke 

ustrezno popravil in o popravkih obvestil dajalca, ţe dodeljena avtentikacijska koda pa ostane 

veljavna. 

Prva prijava z dodeljeno avtentikacijsko kodo mora biti izvedena do izteka veljavnosti te kode, 

veljavnost pa praviloma poteče v treh mesecih od dodelitve kode. 

Dajalec podatkov, ki je za zavarovance, zavarovane v preteklem koledarskem letu, dolţan 

posredovati podatke, pa navedenega obvestila Zavoda ni prejel, mora od Zavoda sam 

zahtevati dodelitev avtentikacijske kode. Zahtevo vloţi pisno pri katerikoli območni enoti 

Zavoda na vlogi, ki je dostopna na spletni strani  

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/e11ccf804a8202d7a16dbb1ee2daa3fe/m4vlogaZaAvtKo

do.pdf?MOD=AJPERES . 

Za dajalce podatkov, ki teh ne bodo posredovali sami je obrazec »Pooblastilo posredovalcu 

za posredovanje podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in 

obdobjih zavarovanja – na obrazcu M-4« za pooblastitev posredovalca dostopen na spletnem 

naslovu 

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/0db1b100440fbb39b145f9745e837060/m4pooblastilo.pdf

?MOD=AJPERES in prikazan v točki 3.4.2 ter je v prilogi teh navodil. 

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/e11ccf804a8202d7a16dbb1ee2daa3fe/m4vlogaZaAvtKodo.pdf?MOD=AJPERES
http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/e11ccf804a8202d7a16dbb1ee2daa3fe/m4vlogaZaAvtKodo.pdf?MOD=AJPERES
http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/0db1b100440fbb39b145f9745e837060/m4pooblastilo.pdf?MOD=AJPERES
http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/0db1b100440fbb39b145f9745e837060/m4pooblastilo.pdf?MOD=AJPERES
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3.3.2 Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila pri 

registriranem overitelju (ali uporaba obstoječega)  

Dajalci podatkov, ki bodo podatke na obrazcih M-4 posredovali sami, morajo za svoje 

odgovorne oz. pooblaščene osebe pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo pri enem od 

pooblaščenih overiteljev v Republiki Sloveniji. Trenutno so takšni overitelji v Sloveniji: Vladni 

overitelj (SI*CA), Halcom-CA, Pošta®CA in overitelj pri NLB (ACNLB). Podrobnejša navodila 

za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila so na spletnih straneh pooblaščenih 

overiteljev. 

3.3.3 Prva prijava v spletno aplikacijo  

Dajalec podatkov, ki prejme obvestilo Zavoda z avtentikacijsko kodo, jo preda odgovorni 

osebi, ki je po internih aktih dajalca pooblaščena, da opravi posredovanje obrazcev M-4 oz. 

nadzira posredovanje obrazcev M-4. Odgovorna oseba opravi prvo prijavo s svojim 

kvalificiranim digitalnim potrdilom za določenega dajalca podatkov. S tem postane uporabnik 

spletne aplikacije M-4. 

Ob prvi prijavi odgovorne osebe dajalca je poleg ţe vnesene registrske številke dajalca 

potreben vnos avtentikacijske kode za prvo prijavo in podatkov, ki jih zahteva pripravljen 

spletni obrazec. Aplikacija ob prijavi registrira digitalno potrdilo uporabnika. Posamezen 

uporabnik v povezavi s posameznim dajalcem lahko do aplikacije dostopa le s tistim digitalnim 

potrdilom, ki ga je uporabil ob prvi prijavi oziroma na katerega je v skladu s tem navodilom 

prenesel pravice predhodnega digitalnega potrdila. Kot datum začetka veljavnosti prijave 

uporabnika se šteje sistemski datum izvedene prijave v aplikaciji.  

3.4 ZAHTEVE V PRIMERU, KO DAJALEC PODATKOV ZA 

POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4 POOBLASTI POSREDOVALCA 

3.4.1 Sprejem navodila ZPIZ z obrazcem za pooblastilo 
posredovalca podatkov  

Dajalec podatkov prejme navodilo Zavoda z avtentikacijsko kodo, kot je opisano v točki 3.3.1.. 

Če ţeli kljub pooblastitvi posredovalca obdrţati moţnost pregledovanja podatkov, se lahko 

odgovorna oseba dajalca s to kodo prijavi kot uporabnik aplikacije. Takšna prijava ni ovira za 

pooblastitev posredovalca. 

3.4.2 Pooblaščanje posredovalca podatkov  

Če dajalec podatkov sam nima moţnosti ali sam ne namerava posredovati podatkov v 

elektronski obliki, mora za izpolnitev te dolţnosti pooblastiti drugo pravno ali fizično osebo 

(pooblaščenega posredovalca), da v njegovem imenu posreduje podatke. Izpolnjen in s strani 

zakonitega zastopnika dajalca podpisan obrazec pooblastila dajalec podatkov pošlje Zavodu.  

Odgovorna oseba oziroma zakoniti zastopnik dajalca podatkov, ki ima digitalno potrdilo, se 

lahko kljub podelitvi pooblastila posredovalcu tudi sam prijavi kot uporabnik aplikacije, vendar 

v tem primeru ne pridobi pravice do posredovanja podatkov, temveč le do pregledovanja 

stanja v zvezi s posredovanjem podatkov (pregled odprtih in poslanih paketov), ki se nanašajo 

na samega dajalca podatkov. Pred podelitvijo pooblastila se lahko odgovorna oseba dajalca 

prijavi v aplikacijo s prvo avtentikacijsko kodo, ki je bila poslana dajalcu podatkov. 

Če se s prvo dodeljeno avtentikacijsko kodo pri dajalcu podatkov v aplikacijo ni prijavil noben 

uporabnik, ta koda še ni bila uporabljena in se s podelitvijo pooblastila razveljavi. Če ţeli 
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odgovorna oseba dajalca podatkov po podelitvi pooblastila opraviti prijavo, ki ji omogoča le 

vpogled v aplikacijo, pri Zavodu zaprosi za dodelitev nove avtentikacijske kode. 

Zavod podatke iz prispelih pooblastil vnese v evidenco dajalcev podatkov in pooblaščenih 

posredovalcev ter za prvo prijavo uporabnika pri pooblaščenem posredovalcu v spletno 

aplikacijo dodeli novo avtentikacijsko kodo ter jo pošlje pooblaščenemu posredovalcu.  

Obrazec pisnega pooblastila za posredovanje podatkov na obrazcu M-4: 
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Obrazec je dostopen na spletni strani: 

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/0db1b100440fbb39b145f9745e837060/m4pooblastilo.pdf

?MOD=AJPERES  

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/0db1b100440fbb39b145f9745e837060/m4pooblastilo.pdf?MOD=AJPERES
http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/0db1b100440fbb39b145f9745e837060/m4pooblastilo.pdf?MOD=AJPERES
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3.4.3 Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila pri 

registriranem overitelju (ali uporaba obstoječega) 

Kvalificirano digitalno potrdilo pridobi odgovorna ali pooblaščena oseba pri pooblaščenem 

posredovalcu na način, ki je opisan v točki 3.3.2. 

3.4.4  Prva prijava v spletno aplikacijo 

Oseba, ki bo izvedla prvo prijavo v imenu pooblaščenega posredovalca za določenega 

dajalca podatkov, s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom vstopi v aplikacijo. Če je ta oseba 

ţe uporabnik aplikacije za druge dajalce podatkov, aplikacija ponudi nabor registrskih številk 

dajalcev podatkov, za katere je ţe pooblaščena, oseba pa mora ne glede na ponujen nabor 

opraviti prvo prijavo pod registrsko številko novega dajalca. Nato vpiše registrsko številko 

dajalca podatkov, za katerega je bilo predhodno Zavodu posredovano pisno pooblastilo, 

avtentikacijsko kodo in druge zahtevane osebne in kontaktne podatke. Aplikacija ob prijavi 

registrira digitalno potrdilo uporabnika. Kot datum začetka veljavnosti prijave uporabnika, 

povezane z določenim dajalcem podatkov, se šteje sistemski datum izvedene prijave v 

aplikaciji. 

Prva oseba, ki se v imenu posredovalca prijavi pri določenem dajalcu podatkov, se šteje za 

odgovorno osebo posredovalca in lahko za delo s podatki tega dajalca podatkov podrejeno 

pooblašča druge osebe, ki imajo pri pooblaščenem posredovalcu pristojnost opravljati dela 

posredovanja podatkov na obrazcih M-4.  

3.4.5 Preklic pooblastila za posredovalca 

Pooblastilo posredovalcu se v skladu s 4. odstavkom 3. člena Pravilnika o obrazcih šteje za 

veljavno, dokler dajalec o preklicu pooblastila ali o prenehanju poslovanja dajalca podatkov ali 

pooblaščenega posredovalca pisno ne obvesti Zavoda. Vsi podatki, posredovani s strani 

pooblaščenega posredovalca v času veljavnosti pooblastila, se ob pogoju pravilnosti štejejo za 

veljavne.  

Preklic pooblastila učinkuje od dneva, ko je Zavod prejel obrazec o preklicu pooblastila. 

Izpolnjeni obrazec mora biti podpisan s strani zakonitega ali pooblaščenega zastopnika 

dajalca podatkov. 

Če je dajalec podatkov Zavodu posredoval novo pooblastilo za drugega posredovalca, ni 

potrebno predhodno razveljavljanje pooblastila za prejšnjega posredovalca, temveč se ta 

razveljavitev izvede samodejno s prejemom novega pooblastila. 
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Obrazec preklica pooblastila za posredovanje podatkov na obrazcu M-4: 
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Obrazec je dostopen na spletni strani  

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/11c7e800440fbba6b14ef9745e837060/m4preklicPooblas

tila.pdf?MOD=AJPERES 

3.5 NOTRANJE POOBLAŠČANJE Z UPORABO SPLETNE 

APLIKACIJE 

Uporabnik dajalca, ki je kot odgovorna oseba prvi prijavljen v spletno aplikacijo za 

posredovanje obrazcev M-4, lahko za delo z aplikacijo prijavi tudi druge osebe dajalca, ki 

imajo po njegovih notranjih pravilih pristojnost za posredovanje obrazcev M-4 (v nadaljevanju: 

podrejeno pooblaščeni delavec).  

Prijavo podrejeno pooblaščenih delavcev odgovorna oseba izvede tako, da v spletno 

aplikacijo vstopi s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom in izbere dajalca podatkov, za 

katerega ţeli dodati novo pooblaščenega uporabnika. Nato z ustrezno izbiro opcij v aplikaciji 

ustvari novo avtentikacijsko kodo, s katero bo pooblaščeni delavec registriral svoje 

kvalificirano digitalno potrdilo. S to kodo je ţe določena vloga novega uporabnika, ki se bo 

registriral s prvo prijavo. Če ţeli odgovorna oseba hkrati pooblastiti več delavcev, mora 

postopek ponoviti za vsakega pooblaščenega delavca posebej.  

Podrejeno pooblaščeni delavec v aplikacijo vstopi s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom 

in opravi prvo prijavo z vpisom registrske številke dajalca in avtentikacijske kode. Aplikacija 

preveri obstoj povezave med kodo in dajalcem ter veljavnost kode. Če je kombinacija in 

veljavnost kode pravilna, aplikacija zahteva vpis osebnih podatkov o uporabniku. Če je bil 

uporabnik z istim digitalnim potrdilom ţe registriran v aplikaciji za drugega dajalca, se osebni 

podatki samodejno prenesejo, uporabnik pa jih preveri, po potrebi popravi in potrdi vnos. 

Aplikacija doda datum začetka veljavnosti prijave uporabnika in vlogo uporabnika. 

Podrejeno pooblaščeni delavec v aplikaciji lahko izvaja vse funkcije posredovanja in 

pregledovanja obrazcev M-4 za določenega dajalca podatkov za pakete, ki jih je sam ustvaril, 

ne more pa nadalje podrejeno pooblaščati drugih uporabnikov aplikacije in urejati podatkov o 

drugih registriranih uporabnikih aplikacije. Ureja lahko le svoje osebne podatke. 

3.6 UREJANJE PODATKOV O UPORABNIKIH SPLETNE APLIKACIJE 

Podatki o uporabnikih aplikacije, ki so bodisi odgovorne osebe dajalca ali pooblaščenega 

posredovalca podatkov oz. njihovi podrejeno pooblaščeni delavci, morajo biti točni in aţurni, 

zlasti zaradi postopkov odprave napak, v katerih je potrebno vzpostaviti stik med Zavodom in 

osebo, ki je podatke posredovala. Aţurnost je pomembna tudi zaradi veljavnosti posredovanih 

podatkov, ob upoštevanju domneve pravilnosti podatkov, ki so posredovani v času veljavnosti 

pooblastila.  

Uporabnik, ki ţeli pred potekom veljavnosti kvalificiranega digitalnega potrdila prenesti vsa 

obstoječa pooblastila za vse dajalce (kar vključuje tudi vse nezaključene aktivnosti in 

postopke), vstopi v aplikacijo z obstoječim potrdilom ter z ustrezno izbiro opcij od aplikacije 

zahteva dodelitev nove avtentikacijske kode za prenos pooblastil. Aplikacija ustvari novo 

avtentikacijsko kodo, ki jo bo uporabnik uporabil pri prvi prijavi z novim digitalnim potrdilom. S 

tem se na novo digitalno potrdilo prenesejo vse pravice uporabnika, ki bo bile vezane na 

predhodno digitalno potrdilo.  

Če je uporabniku potekla veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila, zaprosi Zavod za 

dodelitev nove kode. Dodeljeno kodo Zavod vroči osebno ali pošlje po pošti in uporabnik 

opravi zamenjavo kvalificiranega digitalnega potrdila na zgoraj opisan način. 



ZPIZ TEHNIČNA NAVODILA ZA ELEKTRONSKO  POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4  

 

06.02.2012 STRAN 24  OD 60 VERZIJA 2.2 

 

Uporabniki so dolţni podatke, ki jih vnašajo ob prvi prijavi, ob spremembah tudi osveţevati. 

Če je določenemu uporabniku omogočen vnos določenih podatkov, mu je za te podatke 

dovoljeno tudi spreminjanje oz. dopolnjevanje. Med osebnimi podatki ni moţno spremeniti 

EMŠO-ja in vloge uporabnika. 

Odgovorna oseba dajalca ali pooblaščenega posredovalca lahko vpiše prenehanje svojega 

pooblastila in prenehanje pooblastil podrejeno pooblaščenih delavcev. Po prenehanju 

pooblastila odgovorni osebi mora dajalec pri Zavodu zahtevati spremembo vloge za katerega 

od podrejeno pooblaščenih delavcev ali dodelitev nove avtentikacijske kode za novo 

odgovorno osebo. 

Podrejeno pooblaščeni delavec lahko spreminja oziroma dopolnjuje svoje osebne podatke, ne 

more pa spreminjati podatkov drugih uporabnikov in osnovnih podatkov o svojem pooblastilu. 

Uporabnik podatke spremeni v aplikaciji, ki glede na vlogo (pooblastila) posameznega 

uporabnika ponudi nabor oseb, za katere je temu uporabniku dovoljeno urejanje podatkov. 

Uporabnik, ki je odgovorna oseba, izbere osebo, za katero ţeli urediti podatke in potrdi izbor. 

Aplikacija prikaţe nabor podatkov o osebi, v katerem so podatki, ki jih ta uporabnik ne sme 

spreminjati, zaklenjeni. 

Če je prenehalo pooblastilo odgovorni osebi, ki prenehanja sama ni prijavila v aplikaciji, 

zakoniti zastopnik dajalca podatkov ali pooblaščenega posredovalca spremembo sporoči 

Zavodu, ki evidentira spremembo podatkov v aplikaciji. 
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4 . 

Varnost elektronskega posredovanja 

obrazcev M-4  

4.1 O VARNOSTI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 

Pri zagotavljanju varnosti elektronskega posredovanja obrazcev M-4 so uporabljeni sodobni 

pristopi, ki uporabnikom zagotavljajo varno in zaupno poslovanje ter polno pravno veljavnost 

elektronskih obrazcev M-4.  

Za uporabo spletne aplikacije M-4 in elektronsko posredovanje obrazcev M-4 uporabniki 

potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo, ki omogoča nedvoumno identifikacijo (avtentikacijo) 

uporabnika ter elektronsko podpisovanje na način, da je zagotovljena polna pravna veljavnost 

podpisanih elektronskih obrazcev M-4. Z digitalnim potrdilom se uporabnikom predstavi tudi 

spletna aplikacija M-4, kar uporabnikom omogoča nedvoumno identifikacijo (avtentikacijo) 

spletne aplikacije M4 na drugi strani.  

Kvalificirana digitalna potrdila izdajajo registrirani overitelji (overitelji, vpisani v register 

overiteljev, ki ga vodi Direktorat za informacijsko druţbo na Ministrstvu za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo). Digitalna potrdila in overitelji ter uporabniki digitalnih potrdil skupaj 

tvorijo infrastrukturo javnih ključev (PKI), ki je bistvena za elektronsko poslovanje, saj naloge 

upravljanja javnih ključev partnerjev v elektronskem poslovanju prenaša od partnerjev na 

specializirane overitelje, ki jim privzeto zaupajo vsi partnerji. Temelj varnosti elektronskega 

posredovanja obrazcev M-4 je torej infrastruktura javnih ključev (PKI).   

Ker posredovanje obrazcev M-4 poteka prek javnega omreţja (splet), je pomembno vprašanje 

zaupnosti podatkov. V spletni aplikaciji M-4 je zaupnost zagotovljena z vzpostavitvijo varne 

(šifrirane) povezave med spletne aplikacijo M-4 in uporabnikom (streţnikom in brskalnikom na 

odjemalcu – SSL). Na ta način so vsi podatki, ki se pretakajo med uporabnikom in spletno 

aplikacijo M-4 ob morebitnem nepooblaščenem prestrezanju za tretje osebe nečitljivi.  

Pomembna varnostna funkcionalnost pri elektronskih dokumentih je zagotavljanje celovitosti. 

To pomeni, da po tem, ko uporabnik elektronsko podpiše in odda elektronski obrazec M-4 (oz. 

paket) v informacijsko okolje Zavoda, sporočilo ne more biti spremenjeno, ne da bi to bilo 

mogoče ugotoviti. Celovitost zagotavlja varen elektronski podpis. Ko uporabnik podpiše paket 

obrazcev M-4, se v postopku podpisovanja pripravi ti. prstni odtis dokumenta, ki je pri vsakem 

dokumentu drugačen. Če bi kadarkoli po podpisu prišlo do spremembe dokumenta, prstni 

odtis dokumenta ne bi bil več enak in pri preverjanju e-podpisa bi ugotovili, da je bilo sporočilo 

po podpisu spremenjeno. Spletna aplikacija M-4 neposredno ob sprejemu vsak elektronski 

obrazec M-4 tudi časovno ţigosa z varnim časovnim ţigom, kar zagotovljena zaupanja vredno 

informacijo o dejanskem času, ko je bilo podpisano sporočilo v izvorni obliki sprejeto v 

informacijsko okolje Zavoda. 
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Pri elektronskem posredovanju obrazcev M-4 z uporabo spletne aplikacije M-4 bodo 

uporabniki sporočila pred oddajo varno elektronsko podpisali. Ker se e-podpisovanje izvaja na 

računalniku uporabnika, si bodo uporabniki pred prvim podpisovanjem na svoj računalnik 

naloţili spletno komponento za podpisovanje (avtomatiziran postopek).  

S pravnega vidika je pomembna tudi varnostna funkcionalnost nezatajljivosti transakcije, kar 

pomeni, da uporabnik po tem, ko je oddal elektronsko podpisani obrazec M-4, ne more 

zanikati svojega dejanja, ne da bi bilo mogoče ugotoviti dejansko stanje. Nezatajljivost je pri 

elektronskem posredovanju obrazcev M-4 zagotovljena s kombinacijo varnega elektronskega 

podpisa uporabnika in varnega časovnega ţiga.  

V spodnji preglednici je naveden kratek pregled najpomembnejših varnostnih funkcionalnosti 

pri elektronskem posredovanju obrazcev M-4: 

 

Varnostna 

funkcionalnost: 

Opis varnostne funkcionalnosti Sredstvo zagotovitve varnostne 

funkcionalnosti 

Avtentikacija Preverjanje istovetnosti uporabnika (ali spletne 

aplikacije M4) z identiteto, s katero se 

predstavlja 

 Kvalificirano digitalno potrdilo 

(uporabnika in streţnika) 

 Registracija v registru dajalcev podatkov 

Avtorizacija Preverjanje, če ima uporabnik pravico 

uporabljati sistem in dodeljevanje le tistih 

funkcionalnosti, do katerih ima pravico 

 Digitalno potrdilo 

 Registracija v registru dajalcev podatkov 

 Dodeljene pravice ob prijavi 

Zaupnost Zagotovilo, da lahko podatke, ki jih posreduje 

uporabnik, prebere le prejemnik, ki so mu 

podatki namenjeni (ZPIZ v smeri od uporabnika 

in uporabnik v smeri od spletne aplikacije M4 

proti uporabniku) 

 Šifrirana povezava med streţnikom in 

uporabnikom (SSL / varna - šifrirana 

povezava) 

 

Celovitost  Zagotovilo, da elektronsko sporočilo (paket M4) 

po tem, ko ga je uporabnik podpisal, ni bilo 

spremenjeno brez vednosti in avtorizacije 

uporabnika 

 Varen elektronski podpis z uporabo 

kvalificiranega digitalnega potrdila (če 

se sporočilo po pošiljanju spremeni, 

elektronski podpis pri preverjanju ni več 

veljaven) 

Nezatajljivost Zagotovilo, da je pošiljatelj sporočila res izvedel 

transakcijo in tega ne more zanikati (pravno) 

 Varen elektronski podpis z uporabo 

kvalificiranega digitalnega potrdila, 

varen časovni ţig ob prejemu sporočila  

 

4.2 ELEMENTI VARNOSTI PRI ELEKTRONSKEM POSREDOVANJU 

OBRAZCEV M-4 

 

4.2.1 Infrastruktura PKI 

Infrastruktura PKI (oz. infrastruktura javnih ključev) je na standardih in predpisih temelječa 

ureditev, ki prek zaupanja vredne tretje stranke (overiteljev) povezuje javne ključe z identiteto 

uporabnikov v kvalificirana digitalna potrdila. Bistven je postopek registracije, kjer overitelj 

(Registracijska agencija ali RA) pred izdajo digitalnega potrdila nedvoumno preveri identiteto 
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subjekta. S tem dobi kvalificirano digitalno potrdilo enako vlogo kot katerikoli drug uradni 

identifikacijski osebni dokument – ob tem pa seveda omogoča tudi izvajanje kriptografskih 

algoritmov za izvedbo varnostnih funkcij pri elektronskem poslovanju.  

Kvalificirana digitalna potrdila, ki prestavljajo zaupanja vredni dokument v elektronskem svetu 

in omogočajo nedvoumno avtentikacijo lastnika ter varno elektronsko poslovanje, lahko 

izdajajo samo overitelji, ki izpolnjujejo stroga tehnična in organizacijska merila in so pod 

nadzorom ustreznih institucij. Trenutno so takšni overitelji v Sloveniji: Vladni overitelj (SI*CA), 

Halcom-CA, Pošta®CA in overitelj pri NLB (ACNLB).   

Register overiteljev vodi Direktorat za informacijsko druţbo pri Ministrstvu za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo, na spletnih straneh ministrstva je mogoč tudi vpogled vanj. 

Uporabniki spletne aplikacije M-4 bodo pred prvo prijavo v spletno aplikacija M-4 morali 

pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo pri enem izmed registriranih overiteljev, oz. bodo lahko 

uporabili ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo, če ga ţe imajo.  

4.2.2 Kvalificirano digitalno potrdilo  

Kvalificirano digitalno potrdilo je tisto digitalno potrdilo, ki izpolnjuje določene zakonske 

zahteve in ga izda overitelj, ki tudi sam izpolnjuje zakonske zahteve. Kvalificirano digitalno 

potrdilo lahko izda registrirani overitelj. Kvalificirano digitalno potrdilo med drugim omogoča 

varen elektronski podpis, ki elektronsko podpisanemu dokumentu zagotavlja polno pravno 

veljavnost v primerjavi z ročno podpisanim dokumentom.  

Uporaba spletne aplikacije M-4 bo mogoča le z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.  

4.2.3 Zaupna (šifrirana) povezava med uporabnikom in spletno 

aplikacijo M-4 

Šifriran kanal med uporabnikom in streţnikom, ki zagotavlja zaupnost podatkov, ki se po 

internetu izmenjujejo med uporabnikom in spletno aplikacijo M-4.  

4.2.4 Varen elektronski podpis 

Varen elektronski podpis je v smislu pravne veljavnosti enakovreden lastnoročnemu. Varen 

elektronski podpis mora izpolnjevati vrsto zakonskih zahtev ter mora biti ustvarjen z 

kvalificiranim digitalnim potrdilom.  

Uporabniki spletne aplikacije M-4 bodo pred oddajo paketa obrazcev M-4 le-tega varno 

elektronsko podpisali s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom in mu s tem zagotovili polno 

pravno veljavnost.  

4.2.5 Varen časovni žig  

Varen časovni ţig potrjuje obstoj časovno ţigosanega dokumenta v določenem trenutku v 

izvorni obliki. Po oddaji bodo paketi M-4 (oz. njihovi povzetki - hash) časovno ţigosani z 

varnim časovnim ţigom, ki ga izdaja overitelj varnih časovnih ţigov. S tem bo potrjen obstoj 

paketov M-4 v izvorni obliki v trenutku časovnega ţiga. 
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5. 

Priprava in posredovanje podatkov  

5.1. OPIS SPLETNE APLIKACIJE M-4 

Vstop v spletno aplikacijo M-4 je mogoč preko spletne strani Zavoda http://www.zpiz.si. 

oziroma neposredno na spletnem naslovu https://m4.zpiz.si/m4. Aplikacija zavrne dostop brez 

kvalificiranega digitalnega potrdila. 

Podrobna navodila za uporabo spletne aplikacije M-4 so objavljena na naslovu 

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/36db5a00440fbc7db160f9745e837060/m4uporabniskaNa

vodila.pdf?MOD=AJPERES. 

5.1.1. Vnos obrazca M-4 

Uporabnik lahko izbere opcijo za vnos podatkov za posameznega zavarovanca neposredno v 

obrazec, ki ga vsebuje aplikacija. Za istega dajalca podatkov se vnaša podatke v obrazce za 

več zavarovancev. Zbir obrazcev za zavarovance istega dajalca podatkov, lahko tudi pod več 

registrskimi številkami zavezancev, tvori paket, ki ga uporabnik po zaključenem vnosu in 

preverjanju pravilnosti digitalno podpiše in pošlje.  

5.1.1.1. Vnos podatkov v obrazec M-4 za posameznega zavarovanca 

Uporabnik za posameznega zavarovanca vnaša podatke v obrazec v skladu z navodili, 

objavljenimi v Pravilniku o obrazcih. 

Pravilnost podatkov v posameznem obrazcu (formalne kontrole in prvi nivo logičnih kontrol) se 

programsko preverja in aplikacija uporabnika opozarja na ugotovljene napake, ki jih uporabnik 

odpravlja s popravki neposredno v aplikaciji. Ta kontrola podatkov se izvede ob shranjevanju 

posameznega obrazca, kjer se preverjajo moţne vrednosti posameznih podatkov kakor tudi 

pravilnost glede na povezave med podatki v obrazcu. Uporabniku je omogočen pregled in 

izpis vseh napak za posamezen obrazec glede na trenutno stanje podatkov v obrazcu.  

5.1.1.2. Zaključek in odpošiljanje paketov 

Vnos paketa se zaključi, ko ga uporabnik podpiše z digitalnim podpisom. S podpisom se paket 

tudi samodejno odpošlje v informacijski sistem Zavoda. Če se po zaključku paketa ugotovi, da 

v paket niso bili vneseni podatki za vse zavarovance pri izbranem dajalcu ali se potreba po 

posredovanju podatkov za določene zavarovance ugotovi naknadno, mora uporabnik za 

istega dajalca odpreti nov paket. 

http://www.zpiz.si/
https://m4.zpiz.si/
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Podatki se štejejo za sprejete v Zavodu s trenutkom, ko jih sprejme informacijski sistem. 

Trenutek sprejema označuje časovni ţig, ki ga aplikacija zahteva od pooblaščenega overitelja 

SI-TSA in se doda v ovoj paketa.  

5.1.1.3. Drugi nivo kontrol 

Na drugem nivoju logičnih kontrol se prejeti podatki kontrolirajo še v drugem okolju v povezavi 

s podatki v drugih evidencah Zavoda. Poročilo o rezultatih te kontrole se iz sistema Zavoda 

prenese v aplikacijo, ki uporabniku pošlje sporočilo o izvedenih kontrolah na elektronski 

naslov uporabnika, ki je bil sporočen v aplikaciji. Elektronsko sporočilo uporabnika napoti, da v 

aplikaciji pregleda poročilo o izvedenih kontrolah na drugem nivoju in morebitne napake 

podatkov pregleda ter izpiše. Postopek odprave napak je odvisen od vrste napake.  

5.1.2. Uvoz obrazcev M-4 iz pred-pripravljene datoteke  

Dajalcem podatkov, ki posredujejo podatke za večje število zavarovancev, aplikacija omogoča 

uvoz pred-pripravljenih obrazcev v predpisani XML obliki in sicer v aplikaciji na strani »Uvoz 

obrazcev M-4«. Obrazci morajo biti pripravljeni v XML obliki po strukturi, ki je predpisana s 

tem dokumentom v točki 5.2, in zdruţeni v uvozni datoteki. 

Pred uvozom v paket se za obrazce v uvozni datoteki preverja pravilnost formata datoteke, 

formata posameznih obrazcev in pravilnost podatkov v obrazcih. Po izvedeni kontroli se 

izpišejo morebitne napake in opozorila, moţen je pregled in izpis napak. 

Kadar elektronski obrazci ne ustrezajo predpisani XML obliki oziroma je napačna struktura 

sporočil, aplikacija uporabnika na to opozori in ta lahko napake v svojem okolju odpravi, 

ponovno pripravi uvozno datoteko ter postopek uvoza obrazcev v celoti ponovi.  

Uvoz obrazcev v aplikacijo je v posamezni uvozni datoteki (uvoznem paketu) omejen na 600 

obrazcev, uporabnik pa lahko zaporedoma uvozi poljubno število uvoznih paketov. Tako 

uvoţeni obrazci se shranijo v odprtem paketu, v katerem število obrazcev ni omejeno. 

5.1.2.1. Prenos pravilnih podatkov iz uvoznega okolja v paket 

Če so vsi uvoţeni obrazci pravilni, jih aplikacija samodejno prenese v paket. S tem se v 

aplikaciji ustvari paket za izbranega dajalca in izbrano leto, če še ne obstaja. Če je za 

izbranega dajalca in leto ţe odprt paket, se uvoţeni obrazci prenašajo vanj. 

Če med uvoţenimi obrazci ni napak, so pa sporočena samo opozorila, lahko uporabnik po 

potrditvi s klikom na gumb »Uvozi paket kljub opozorilom« uvozi tudi obrazce z opozorili. Če 

aplikacija ne ponudi tega gumba, je med kontroliranimi obrazci vsaj ena napaka. 

5.1.2.2. Zaključek in podpis paketa ter pošiljanje 

Podpisovanje in pošiljanje pravilnih podatkov v končnem paketu se izvede na način, kot je 

opisan v točki 5.1.1.2.  

5.1.3. Zahteve za formalno pravilnost podatkov na obrazcu M-
4 

Vsak podatek, ki ga vsebuje predpisani obrazec v XML obliki, mora imeti pravilno vrednost in 

format. Pravilnost podatka se ugotavlja glede na vrsto podatka (numeričen podatek, datum 

ipd.), glede na šifro prijave podatkov (za katero vrsto zavarovancev se posredujejo podatki in 

kateri dajalec jih pošilja), glede na druge podatke v samem obrazcu oziroma v paketu ter 
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glede na ţe posredovane podatke v predhodnih paketih za isto leto. Aplikacija izvaja formalne 

kontrole in prvi nivo logičnih kontrol za posamezen podatek na obrazcu in v povezavi z 

drugimi podatki v paketu oz. z ţe posredovanimi podatki na obrazcih M-4 za isto leto.  

O izidu kontroliranja formalne pravilnosti aplikacija uporabnika obvešča s prikazovanjem 

napak na posameznem obrazcu.  

V tej fazi se podatki ne primerjajo z drugimi podatki Zavoda o zavarovanju (z obrazcev M-1, 

M-2 in M-3) in s podatki iz drugih evidenc Zavoda, saj se takšna logična kontrola opravi v 

ločenem postopku in je dajalec podatkov o njej obveščen s posebnim obvestilom. 

 

5.2. NAVODILA ZA PRIPRAVO SPOROČILA (DATOTEKE) S 
PAKETOM OBRAZCEV M-4 ZA UVOZ V SPLETNO APLIKACIJO 

M-4 

Poglavje vsebuje navodila za dajalce podatkov in posredovalcev, ki bodo posredovali M-4 

tako, da bodo v svojih informacijskih sistemih pripravili datoteko s paketom obrazcev M-4 

(datoteka v XML obliki, skladna s shemo M4Paket - ki vključuje tudi shemo M4Obrazec za M-

4 obrazce – v nadaljevanju: sporočilo) in jo nato uvozili v spletno aplikacijo M-4.  

5.2.1. Način predstavitve sporočila  

Sporočilo je v tem dokumentu predstavljeno z: 

 Diagrami strukture sporočila 

 Opisi elementov sporočila s primeri 

 Preglednico elementov sporočila  

 XSD shemo sporočila M4Paket (z vključeno shemo M4Obrazec) 

 Primerom XML sporočila, skladnega z XSD shemo M4Paket.  

Diagram strukture sporočila je namenjen hitremu pregledu nad strukturo sporočila. Opis 

elementov sporočila s primeri predstavlja podrobnejša navodila za pripravo sporočila. 

Preglednica elementov sporočila je namenjena zgoščenemu pregledu podatkovnih elementov 

sporočila. XSD shema sporočila je namenjena preverjanju skladnosti sporočila po shemi (z 

uporabo validatorjev). XSD shema je v elektronski obliki objavljena tudi na naslovu 

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/zavezanci/posredovanje+pod

atkov+m4/navodila+za+elektronski+obrazec+m-4/priloge+m4. Primer XML sporočila je 

pripomoček pri pripravi sporočila in ne predstavlja realnega primera. V elektronski obliki je 

objavljen na istem spletnem naslovu kot XSD shema. 
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Elementi so na diagramu glede na število ponovitev/obveznost označeni: 

 

 

 

 

 

Konvencije označevanja elementov glede na obveznost in število ponovitev 

Vsebina elementov in kompozitorjev je označena: 

Konvencije označevanja elementov in kompozitorjev 

glede obveznosti in števila ponavljanj 

Oznaka 

Enostaven element 
 

Sestavljeni element s podrejenimi elementi (blok 

elementov)  

Sekvenca elementov 
 

Izbira enega izmed s kompozitorjem povezanih 

elementov  

Konvencije označevanja elementov in kompozitorjev glede na obveznost in število ponovitev 

 

5.2.2. Diagram sheme sporočila M4Paket 

Spodaj sta predstavljena diagrama strukture sporočila M4Paket ter vključene sheme 

M4Obrazec.  

 

Struktura sporočila M4Paket 

 

Konvencije označevanja elementov glede 

obveznosti in števila ponavljanj 

Oznaka 

Neobvezni element s številom pojavljanj med 0 in 1:     
 

Obvezni element s številom pojavljanj = 1: 
 

Obvezni element s številom pojavljanj >1 
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Struktura sporočila M4Obrazec (vključeno v M4Paket) 
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5.2.3. Opis elementov sporočila M4Paket s primeri 

5.2.3.1. Paket 

Element Paket 

Opis Korenski element  

Tip Sestavljen 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen Da 

Primer <Paket>…</Paket> 

Opomba  

 

5.2.3.2. Paket/Glava 

Element Glava 

Opis Glava z metapodatki paketa  

Tip Sestavljen 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen Da 

Primer <Glava>…</Glava> 

Opomba  

 

5.2.3.3. Paket/Glava/posiljatelj 

Element posiljatelj 

Opis Registrska številka dajalca podatkov 

Tip String 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen Da 

Primer <posiljatelj>1234567890</posiljatelj> 

Opomba  

 

5.2.3.4. Paket/Glava/prejemnik 

Element prejemnik 

Opis Identifikacijska oznaka prejemnika (ZPIZ) 

Tip String 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen Da 

Primer <prejemnik >SI85876500000</prejemnik > 

Opomba  

 

5.2.3.5. Paket/Glava/DatumCasPrejema 

Element DatumCasPrejema 

Opis Datum in čas prejema sporočila v informacijski sistem ZPIZ.  

Tip Sestavljen 
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Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen Ne 

Primer <DatumCasPrejema>…</DatumCasPrejema> 

Opomba Uporabniki pri pripravi datoteke ne vnesejo elementa, element doda 

spletna aplikacija M-4 ob oddaji paketa. 

 

5.2.3.6. Paket/Glava/DatumCasPrejema/datum 

Element datum 

Opis Datum prejema sporočila v informacijski sistem ZPIZ.  

Tip Date 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen DA (če se pojavi DatumCasPrejema) 

Primer  

Opomba Uporabniki ne vnašajo elementa, element doda spletna aplikacija M-4. 

 

5.2.3.7. Paket/Glava/DatumCasPrejema/cas 

Element cas 

Opis Čas prejema sporočila v informacijski sistem ZPIZ.  

Tip Time 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen DA (če se pojavi DatumCasPrejema) 

Primer  

Opomba Uporabniki ne vnašajo elementa, element doda spletna aplikacija M-4. 

 

5.2.3.8. Paket/paketID 

Element paketID 

Opis Enolična identifikacijska oznaka paketa v informacijskem sistemu ZPIZ.  

Tip String 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen NE  

Primer  

Opomba Uporabniki ne vnašajo elementa, element doda spletna aplikacija M-4. 

 

5.2.3.9. Paket/paketIDUpo 

Element paketIDUpo 

Opis Uporabniška oznaka paketa.  

Tip String 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA  

Primer <paketIDUpo>12345678902009041201</paketIDUpo> 

Opomba Uporabnikova oznaka paketa po pravilu: RŠ+LLLLMMDD+XX kjer je RŠ 

registrska številka dajalca, LLLLMMDD Datum pošiljanja sporočila in XX 

zap.številka pošiljateljevega paketa v dnevu, začenši z 01. Uporabniška 

oznaka paketa mora biti enolična na ravni pošiljatelja.  
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5.2.3.10. Paket/Obrazec 

Element Obrazec 

Opis Obrazec M4  

Tip Sestavljen 

Št. Pojavljanj 1..∞ 

Obvezen DA  

Primer <Obrazec obrazecId=«1«>…</Obrazec> 

Atribut Id, obrazecId 

Opomba Obrazec M4 po XSD shemi M4Obrazec. Element se pojavi enkrat za vsak 

obrazec M4 v paketu.  

Element Obrazec ima atributa Id in obrazecId.  

Uporabniki atributa Id ne vnašajo, doda ga spletna aplikacija M-4.  

V atribut obrazecId uporabniki vpišejo zaporedno številko obrazca M-4 v 

paketu, začenši z 1.  

 

5.2.3.11. Paket/stObrazcev 

Element stObrazcev 

Opis Število obrazcev M4 v paketu  

Tip Integer 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <stObrazcev>1</stObrazcev> 

Opomba Kontrolni podatek, ki omogoča preverjanje popolnosti zajema datoteke.  

 

5.2.4. Preglednica elementov vključenega sporočila 

M4Obrazec 

5.2.4.1. Paket/Obrazec 

Element Obrazec 

Opis Obrazec M4  

Tip Sestavljen 

Št. Pojavljanj 1..∞ 

Obvezen DA  

Primer <Obrazec obrazecId=«1«>…</Obrazec> 

Atribut Id, obrazecId 

Opomba Obrazec M4 po XSD shemi M4Obrazec. Element se pojavi enkrat za vsak 

obrazec M4 v paketu.  

Element Obrazec ima atributa Id in obrazecId.  

Uporabniki atributa Id ne vnašajo, doda ga spletna aplikacija M-4.  

V atribut ObrazecId uporabniki vpišejo zaporedno številko obrazca M-4 v 

paketu, začenši z 1.  
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5.2.4.2. Paket/Obrazec/ZavezanecZavarovanec 

Element ZavezanecZavarovanec 

Opis Rubrika A – podatki o zavezancu in zavarovancu 

Tip Sestavljeni 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <ZavezanecZavarovanec>…</ZavezanecZavarovanec> 

Opomba  

 

5.2.4.3. Paket/Obrazec/ZavezanecZavarovanec/datumVnosaPodatkov 

Element datumVnosaPodatkov 

Opis Datum vnosa podatkov 

Tip Date 

Št. Pojavljanj 0-1 

Obvezen NE 

Primer <datumVnosaPodatkov>….</datumVnosaPodatkov> 

Opomba Uporabniki ne vnašajo elementa, element doda spletna aplikacija M-4. 

 

5.2.4.4. Paket/Obrazec/ZavezanecZavarovanec/letoPodatkov 

Element letoPodatkov 

Opis Koledarsko leto, za katero se posredujejo podatki.  

Tip Short 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <letoPodatkov>2008</letoPodatkov> 

Opomba  

 

5.2.4.5. Paket/Obrazec/ZavezanecZavarovanec/sifraPrijave 

Element sifraPrijave 

Opis Šifra prijave podatkov  

Tip Byte 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <sifraPrijave>1</sifraPrijave> 

Opomba Uporabnik vpiše ustrezno šifro, glede na vrsto podatkov, ki jih posreduje: 

0-Prijava podatkov 

1-prijava sprememb podatkov 

2-Prijava podatkov o dopolnilnem delu 

4-Prijava podatkov o nadomestilih plače drugega izplačevalca (JPS in 

MDDSZ) 

7-Prijava sprememb podatkov o dopolnilnem delu 

8-Prijava sprememb podatkov o nadomestilih plače drugega izplačevalca 

(JPS in MDDSZ) 
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5.2.4.6. Paket/Obrazec/ZavezanecZavarovanec/registrskaStDajalca 

Element registrskaStDajalca 

Opis Registrska številka dajalca podatkov.  

Tip String 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <registrskaStDajalca >1234567890</registrskaStDajalca> 

Opomba  

 

5.2.4.7. Paket/Obrazec/ZavezanecZavarovanec/registrskaStZavezanc

a 

Element registrskaStZavezanca 

Opis Registrska številka zavezanca za prijavo v zavarovanje. 

Tip String 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <registrskaStZavezanca>2345678901</registrskaStZavezanca> 

Opomba  

 

5.2.4.8. Paket/Obrazec/ZavezanecZavarovanec/tedenskiSkladUr 

Element tedenskiSkladUr 

Opis Tedenski sklad ur zavezanca. 

Tip Short 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <tedenskiSkladUr>40</tedenskiSkladUr> 

Opomba Število ur polnega delovnega časa zavezanca – poslovne enote, v kateri 

zavarovanec opravlja delo.  

 

5.2.4.9. Paket/Obrazec/ZavezanecZavarovanec/letniSkladUr 

Element letniSkladUr 

Opis Letni sklad ur zavezanca.  

Tip Short 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <letniSkladUr>2088</letniSkladUr> 

Opomba Število ur, ki ustreza tedenskemu številu ur polnega delovnega časa 

zavezanca, glede na dejansko število delovnih dni v letu.  

V primeru polnega delovnega časa 40 ur na teden, letni sklad ur zavezanca 

ne sme biti manjši od 2080 ur.  

V primeru polnega delovnega časa 36 ur na teden, letni sklad ur zavezanca 

ne sme biti manjši od 1872 ur. 

V primeru polnega delovnega časa za javna dela 30 ur na teden, letni sklad 

ur zavezanca ne sme biti manjši od 1560 ur – ta polni delovni čas velja 

samo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2011.   
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5.2.4.10. Paket/Obrazec/ZavezanecZavarovanec/emso 

Element Emso 

Opis Enotna matična številka občana (zavarovanca).  

Tip String 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <emso>0101970500111</emso> 

Opomba  

 

5.2.4.11. Paket/Obrazec/PlacaOsnovaPlacaniPrispevki 

Element PlacaOsnovaPlacaniPrispevki 

Opis Rubrika B - Podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za katero so 

prispevki za PIZ plačani  

Tip Sestavljen 

Št. Pojavljanj 0..∞ 

Obvezen NE 

Primer <PlacaOsnovaPlacaniPrispevki>…</PlacaOsnovaPlacaniPrispevki> 

Opomba Vpišejo se podatki o plačah oz. osnovah za plačilo prispevkov, ki se 

vštevajo v pokojninsko osnovo, za obdobja zavarovanja, za katera so bili 

prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) plačani. 

Blok ni obvezen le v primeru, da M4 ne vsebuje podatkov o plačah oz. 

osnovah za plačilo prispevkov za obdobja, za katera so bili prispevki za PIZ 

plačani.  

 

5.2.4.12. Paket/Obrazec/PlacaOsnovaPlacaniPrispevki/obdobjeOd 

Element obdobjeOd 

Opis Prvi dan (datum) obdobja zavarovanja, za katero so prispevki za PIZ 

plačani, v koledarskem letu, za katero se posredujejo podatki.   

Tip Date 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <obdobjeOd>2008-01-01</obdobjeOd> 

Opomba Podatek je obvezen v primeru, če obstaja blok 

PlacaOsnovaPlacaniPrispevk 

 

5.2.4.13. Paket/Obrazec/PlacaOsnovaPlacaniPrispevki/obdobjeDo 

Element obdobjeDo 

Opis Zadnji dan (datum) obdobja zavarovanja, za katero so prispevki za PIZ 

plačani, v koledarskem letu, za katero se posredujejo podatki. 

Tip Date 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <obdobjeDo>2008-11-30</obdobjeDo> 

Opomba Podatek je obvezen v primeru, če obstaja blok 

PlacaOsnovaPlacaniPrispevk 
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5.2.4.14. Paket/Obrazec/PlacaOsnovaPlacaniPrispevki/stUrRednoDelo 

Element stUrRednoDelo 

Opis Število ur rednega delovnega časa zavarovanca, za katere je bila izplačana 

plača oziroma za katere je bil plačan prispevek od zavarovalne osnove.  

Tip Short 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen NE 

Primer <stUrRednoDelo>1858</stUrRednoDelo> 

Opomba Za zavarovanca, ki se mu ne izplačuje plača, se vpiše število ur, ki ustreza 

osnovi, od katere so bili plačani prispevki za PIZ ter obdobju, za katero so 

bili plačani. Če je vrednost podatka v tem polju 0, je treba element izpustiti. 

 

5.2.4.15. Paket/Obrazec/PlacaOsnovaPlacaniPrispevki/stNadur 

Element stNadur 

Opis Število nadur.  

Tip Short 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen NE 

Primer <stNadur>80</stNadur> 

Opomba V skladu z določbo 143. člena ZDR sme trajati nadurno delo največ 8 ur na 

teden, 20 ur na mesec oz. 170 ur na leto. Nadurno delo preko omejitve 170 

ur letno, za katero je delavec podal pisno soglasje, lahko traja največ 230 

ur letno. 

Izjemoma število nadur lahko presega omejitve po ZDR, če za izvajanje 

posamezne dejavnosti tako določajo posebni predpisi. 

Če je vrednost podatka v tem polju 0, je treba element izpustiti. 

 

5.2.4.16. Paket/Obrazec/PlacaOsnovaPlacaniPrispevki/znesekPlacaOs

nova 

Element znesekPlacaOsnova 

Opis Znesek plače oziroma osnove (EUR), od katere so prispevki za PIZ 

plačani. 

Tip Decimal 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen NE 

Primer <znesekPlacaOsnova>12345.67</znesekPlacaOsnova> 

Opomba Podatek je potrebno vpisati v evrih, z dvema decimalnima mestoma, brez 

zaokroţevanja. Če je vrednost podatka v tem polju 0, je treba element 

izpustiti. 

 

5.2.4.17. Paket/Obrazec/PlacaOsnovaPlacaniPrispevki/znesekPrispeve

k 

Element znesekPrispevek 

Opis Znesek plačanega prispevka za PIZ za koledarsko leto, za katero se 

posredujejo podatki.  

Tip Decimal 

Št. Pojavljanj 0..1 
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Obvezen NE 

Primer <znesekPrispevek>1234.56</znesekPrispevek> 

Opomba Podatek je potrebno vpisati v evrih, z dvema decimalnima mestoma, brez 

zaokroţevanja. Če je vrednost podatka v tem polju 0, je treba element 

izpustiti. 

 

5.2.4.18. Paket/Obrazec/NadomestiloPlacaniPrispevki 

Element NadomestiloPlacaniPrispevki 

Opis Rubrika C - podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so prispevki za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani.  

Tip Sestavljeni 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen NE 

Primer <NadomestiloPlacaniPrispevki>…</NadomestiloPlacaniPrispevki> 

Opomba  

 

5.2.4.19. Paket/Obrazec/NadomestiloPlacaniPrispevki/stUrNadomestil

o1 

Element stUrNadomestilo1 

Opis Število ur izplačanega nadomestila 1.  

Tip Short 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <stUrNadomestilo1>24</stUrNadomestilo1> 

Opomba Podatek je obvezen v primeru, če obstaja blok 

NadomestiloPlacaniPrispevki. 

 

5.2.4.20. Paket/Obrazec/NadomestiloPlacaniPrispevki/letoNadomestil

o1 

Element letoNadomestilo1 

Opis Leto osnove nadomestila 1 (koledarsko leto pred pričetkom prejemanja 

nadomestila). 

Tip Short 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <letoNadomestilo1>2007</letoNadomestilo1> 

Opomba Če zavarovanec v letu pred pričetkom prejemanja nadomestila ni imel 

plače oziroma osnove za plačilo prispevkov ali nadomestila, se vpiše 

tekoče leto pričetka prejemanja nadomestila. Podatek je obvezen v 

primeru, če obstaja blok NadomestiloPlacaniPrispevki. 
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5.2.4.21. Paket/Obrazec/NadomestiloPlacaniPrispevki/stUrNadomestil

o2 

Element stUrNadomestilo2 

Opis Število ur nadomestila, za katero se upošteva drugo leto osnove. 

Tip Short 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen NE 

Primer <stUrNadomestilo2>32</stUrNadomestilo2> 

Opomba Kadar je zavarovanec v letu, za katero se sporočajo podatki, prejemal 

nadomestila iz drugega odstavka 41. člena ZPIZ-1 s prekinitvami in 

začetek njihovega prejemanja ni v istem koledarskem letu (prvo 

nadomestilo je zavarovanec začel prejemati pred koledarskim letom, za 

katero se sporočajo podatki, drugo pa v tem letu), se za zavarovanca 

upošteva osnovo iz dveh koledarskih let. 

 

5.2.4.22. Paket/Obrazec/NadomestiloPlacaniPrispevki/letoNadomestil

o2 

Element letoNadomestilo2 

Opis Leto osnove nadomestila 2 (drugo leto osnove).  

Tip Short 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen NE 

Primer <letoNadomestilo2>2006</letoNadomestilo2> 

Opomba Če so vpisane ure nadomestila, za katere se upošteva drugo leto osnove, 

se v letoNad2 vpiše to drugo leto osnove.   

 

5.2.4.23. Paket/Obrazec/dobaPovecanjeSezonsko 

Element dobaPovecanjeSezonsko 

Opis Rubrika D - podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali o sezonskem delu, 

ko so prispevki za PIZ plačani. 

Tip Sestavljeni 

Št. Pojavljanj 0..∞ 

Obvezen NE 

Primer <dobaPovecanjeSezonsko>…</dobaPovecanjeSezonsko > 

Opomba  

 

5.2.4.24. Paket/Obrazec/dobaPovecanjeSezonsko/obdobjeOd 

Element obdobjeOd 

Opis Datum, od katerega se v koledarskem letu zavarovalna doba šteje s 

povečanjem 

Tip Date 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA  

Primer <obdobjeOd>2008-01-01</obdobjeOd > 

Opomba Podatek je obvezen v primeru, če obstaja blok dobaPovecanjeSezonsko 
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5.2.4.25. Paket/Obrazec/dobaPovecanjeSezonsko/obdobjeDo 

Element obdobjeDo 

Opis Datum s katerim se preneha štetje zavarovalne dobe s povečanjem  

Tip Date 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <obdobjeDo>2008-03-31</obdobjeDo> 

Opomba Podatek je obvezen v primeru, če obstaja blok dobaPovecanjeSezonsko 

 

5.2.4.26. Paket/Obrazec/dobaPovecanjeSezonsko/trajanjeDobe 

Element trajanjeDobe 

Opis Trajanje zavarovalne dobe s povečanjem oz. preračunano trajanje dobe pri 

sezonskem delu 

Tip String 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <trajanjeDobe>0300</trajanjeDobe > 

Opomba Podatek je obvezen v primeru, če obstaja blok dobaPovecanjeSezonsko. 

Podatek se vpiše v obliki MMDD  

 

5.2.4.27. Paket/Obrazec/dobaPovecanjeSezonsko/sifraDobe 

Element sifraDobe 

Opis Šifra dobe 

Tip String 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <sifraDobe>1801</sifraDobe> 

Opomba Podatek je obvezen v primeru, če obstaja blok dobaPovecanjeSezonsko 

 

5.2.4.28. Paket/Obrazec/dobaPovecanjeSezonsko/znesekPrispevkaPov

ecanje 

Element znesekPrispevkaPovecanje 

Opis Znesek plačanega prispevka za zavarovalno dobo s povečanjem 

Tip Decimal 

Št. Pojavljanj 0..1 

Obvezen NE 

Primer <znesekPrispevkaPovecanje>345.67</znesekPrispevkaPovecanje> 

Opomba Pri sezonskem delu se podatek ne vpiše, ker je znesek ţe vpisan v 

podatku znesekPrispevek. Če je vrednost podatka v tem polju 0, je treba 

element izpustiti. 
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5.2.4.29. Paket/Obrazec/ObdobjeNeplacaniPrispevki 

Element ObdobjeNeplacaniPrispevki 

Opis Rubrika E - Podatki o obdobju, za katero prispevki za PIZ niso plačani 

Tip Sestavljeni 

Št. Pojavljanj 0..∞ 

Obvezen NE 

Primer <ObdobjeNeplacaniPrispevki>…</ObdobjeNeplacaniPrispevki> 

Opomba  

 

5.2.4.30. Paket/Obrazec/ObdobjeNeplacaniPrispevki/ObdobjeOd 

Element ObdobjeOd 

Opis Prvi dan obdobja, ko prispevki za PIZ niso plačani 

Tip Date 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <obdobjeOd>2008-12-01</obdobjeOd> 

Opomba Podatek je obvezen, če obstaja blok ObdobjeNeplacaniPrispevki 

 

5.2.4.31. Paket/Obrazec/ObdobjeNeplacaniPrispevki/ObdobjeDo 

Element obdobjeDo 

Opis Zadnji dan obdobja, ko prispevki za PIZ niso plačani 

Tip Date 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen DA 

Primer <obdobjeDo>2008-12-31</obdobjeDo > 

Opomba Podatek je obvezen, če obstaja blok ObdobjeNeplacaniPrispevki 

 

5.2.4.32. Paket/Obrazec/ObdobjeNeplacaniPrispevki/stUrRednoDeloNe

placani 

Element stUrRednoDeloNeplacani 

Opis Število ur rednega delovnega časa, ki ustreza obdobju zavarovanja, za 

katero prispevki za PIZ niso bili plačani  

Tip Short 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen NE 

Primer <stUrRednoDeloNeplacani>134</stUrRednoDeloNeplacani> 

Opomba Vpis podatka ni obvezen, če je vpisan podatek stUrNadomestilaNeplacani. 

Če je vrednost podatka v tem polju 0, je treba element izpustiti. 
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5.2.4.33. Paket/Obrazec/ObdobjeNeplacaniPrispevki/stUrNadomestila

Neplacani 

Element stUrNadomestilaNeplacani 

Opis Število ur nadomestila, ko prispevki za PIZ niso bili plačani  

Tip Short 

Št. Pojavljanj 1 

Obvezen NE 

Primer <stUrNadomestilaNeplacani>40</stUrNadomestilaNeplacani> 

Opomba Vpis podatka ni obvezen, če je vpisan podatek stUrRednoDeloNeplacani. 

Če je vrednost podatka v tem polju 0, je treba element izpustiti. 

 

 

5.2.5. Tabelarični prikaz strukture sporočila M4Paket 

 

5.2.5.1. Tabelarični prikaz strukture sporočila M4Paket 

M4paket / Elementi Opis elementa Opomba 

Paket Korenski element paketa   

Glava Glava paketa z metapodatki o paketu 

M4 

 

posiljatelj Registrska številka dajalca podatkov  

prejemnik Oznaka prejemnika – ZPIZ 

SI85876500000 

 

DatumCasPrejema  Vpiše Spletna aplikacija 

M-4 ob prejemu paketa 

datum Datum prejema paketa  

 

Vpiše Spletna aplikacija 

M-4 ob prejemu paketa 

cas Čas prejema paketa 

 

Vpiše Spletna aplikacija 

M-4 ob prejemu paketa 

paketID Enolična oznaka paketa Vpiše spletna aplikacija 

M-4 ob sprejemu paketa 

paketIDUpo Uporabnikova oznaka paketa po 

pravilu: RŠ+LLLLMMDD+XX kjer je 

XX zap.številka pošiljateljevega 

paketa v dnevu, začenši z 01) 

  

Obrazec Obrazec M-4 Vključena struktura 

M4Obrazec (za vsak 

obrazec v paketu) 

stObrazcev Število obrazcev M-4 v paketu Kontrolni podatek 

Tabelarični prikaz strukture sporočila M4 Paket 
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5.2.5.2. Tabelarični prikaz strukture vključenega sporočila M4Obrazec 

M4Obrazec / Elementi Opis elementa Opomba 

Obrazec Korenski element  Se ponovi za vsak obrazec M-4 

Id Atribut elementa Obrazec Podatek se ne izpolnjuje 

obrazecId Atribut elementa Obrazec – 

zaporedna številka obrazca v 

paketu, začenši z 1 

 

ZavezanecZavarovanec Rubrika A – podatki o 

zavezancu in zavarovancu 

 

datumVnosaPodatkov Datum vnosa podatkov Podatek se ne izpolnjuje 

letoPodatkov Leto za katero se sporočajo 

podatki 

 

sifraPrijave Šifra prijave podatkov  

registrskaStDajalca Registrska številka dajalca  

registrskaStZavezanca Registrska številka zavezanca  

tedenskiSkladUr Tedenski sklad ur zavezanca  

letniSkladUr Letni sklad ur zavezanca  

Emso Enotna matična številka 

občana (zavarovanca) 

 

PlacaOsnovaPlacaniPrispevki Rubrika B - Podatki o plači 

oziroma osnovi za obdobje, za 

katero so prispevki za PIZ 

plačani  

 

obdobjeOd Prvi dan (datum) obdobja 

zavarovanja, za katero so 

prispevki za PIZ plačani, v 

koledarskem letu, za katero se 

posredujejo podatki 

 

obdobjeDo zadnji dan (datum) obdobja 

zavarovanja, za katero so 

prispevki za PIZ plačani, v 

koledarskem letu, za katero se 

posredujejo podatki 

 

stUrRednoDelo Število ur rednega dela  

stNadur Število nadur  

znesekPlacaOsnova Znesek plače oz. osnove 

(EUR) od katere so prispevki 

plačani 

 

znesekPrispevek Znesek prispevka (EUR)  

NadomestiloPlacaniPrispevki Rubrika C - podatki o 

nadomestilu za obdobje, za 

katero so prispevki za 

pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje plačani 

 

stUrNadomestilo1 Število ur nadomestila 1   

letoNadomestilo1 Leto osnove nadomestila 1  

stUrNadomestilo2 Število ur nadomestila 2  

letoNadomestilo2 Leto osnove nadomestila 2  

DobaPovecanjeSezonsko Rubrika D - podatki o 

zavarovalni dobi s povečanjem 

ali o sezonskem delu, ko so 

prispevki za PIZ plačani 

 

obdobjeOd Datum, od katerega se v 

koledarskem letu zavarovalna 

doba šteje s povečanjem 
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obdobjeDo Datum s katerim se preneha 

štetje zavarovalne dobe s 

povečanjem 

 

trajanjeDobe Trajanje zavarovalne dobe s 

povečanjem oz. preračunano 

trajanje dobe pri sezonskem 

delu  

 

sifraDobe Šifra dobe   

znesekPrispevkaPovecanje Znesek plačanega prispevka 

za zavarovalno dobo s 

povečanjem  

 

ObdobjeNeplacaniPrispevki Rubrika E - Podatki o obdobju, 

za katero prispevki za PIZ niso 

plačani 

 

obdobjeOd Prvi dan obdobja, ko prispevki 

za PIZ niso plačani 

 

obdobjeDo Zadnji dan obdobja, ko 

prispevki za PIZ niso plačani 

 

stUrRednoDeloNeplacani Število ur rednega delovnega 

časa, ki ustreza obdobju 

zavarovanja, za katero 

prispevki za PIZ niso bili 

plačani 

 

stUrNadomestilaNeplacani Število ur nadomestila, ko 

prispevki za PIZ niso bili 

plačani 

 

Tabelarični prikaz vključene sheme M4Obrazec 
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5.2.6. XSD shema sporočila M4Paket 

5.2.6.1. XSD shema sporočila M4Paket (M4PaketUpload.xsd) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- M4Paket – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije --> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ob="http://data.si.snt.eu" xmlns:ns1="http://paket.data.si.snt.eu" targetNamespace="http://paket.data.si.snt.eu" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:import namespace="http://data.si.snt.eu" schemaLocation="M4Obrazec.xsd"/> 
 <xs:element name="Paket"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Glava"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="posiljatelj"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:minLength value="1"/> 
          <xs:maxLength value="22"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="prejemnik"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:minLength value="1"/> 
          <xs:maxLength value="22"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="DatumCasPrejema" minOccurs="0"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element name="datum" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="cas" type="xs:time"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="paketID" minOccurs="0"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:minLength value="1"/> 
          <xs:maxLength value="20"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="paketIDUpo"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:minLength value="1"/> 
          <xs:maxLength value="20"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element ref="ob:Obrazec" maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element name="stObrazcev" type="xs:integer"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

XSD shema M4Paket 
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5.2.6.2.  XSD shema vključenega sporočila M4Obrazec 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- M4Obrazec – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije --> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="http://data.si.snt.eu" 
targetNamespace="http://data.si.snt.eu" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="Obrazec"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Korenski element </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="ZavezanecZavarovanec"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Rubrika A – podatki o zavezancu in zavarovancu</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="datumVnosaPodatkov" type="xs:date" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Datum vnosa podatkov</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="letoPodatkov" type="xs:short"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Leto za katero se sporočajo podatki</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="sifraPrijave" type="xs:byte"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Šifra prijave podatkov</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="registrskaStDajalca" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Registrska številka dajalca</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="registrskaStZavezanca" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Registrska številka zavezanca</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="tedenskiSkladUr" type="xs:short"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Tedenski sklad ur zavezanca</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="letniSkladUr" type="xs:short"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Letni sklad ur zavezanca</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="emso" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Enotna matična številka občana (zavarovanca)</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="PlacaOsnovaPlacaniPrispevki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Rubrika B - Podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za katero so prispevki za 
PIZ plačani </xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="obdobjeOd" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Prvi dan (datum) obdobja zavarovanja, za katero so prispevki za PIZ 
plačani, v koledarskem letu, za katero se posredujejo podatki</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="obdobjeDo" type="xs:date"> 
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        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>zadnji dan (datum) obdobja zavarovanja, za katero so prispevki za PIZ 
plačani, v koledarskem letu, za katero se posredujejo podatki</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="stUrRednoDelo" type="xs:short"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Število ur rednega dela</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="stNadur" type="xs:short" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Število nadur</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="znesekPlacaOsnova" type="xs:decimal"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Znesek plače oz. osnove (EUR) od katere so prispevki 
plačani</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="znesekPrispevek" type="xs:decimal"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Znesek prispevka (EUR)</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NadomestiloPlacaniPrispevki" minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Rubrika C - podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="stUrNadomestilo1" type="xs:short" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Število ur nadomestila 1 </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="letoNadomestilo1" type="xs:short" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Leto osnove nadomestila 1</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="stUrNadomestilo2" type="xs:short" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Število ur nadomestila 2</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="letoNadomestilo2" type="xs:short" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Leto osnove nadomestila 2</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="DobaPovecanjeSezonsko" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Rubrika D - podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali o sezonskem delu, ko so 
prispevki za PIZ plačani</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="obdobjeOd" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Datum, od katerega se v koledarskem letu zavarovalna doba šteje s 
povečanjem</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="obdobjeDo" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Datum s katerim se preneha štetje zavarovalne dobe s 
povečanjem</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="trajanjeDobe" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Trajanje zavarovalne dobe s povečanjem oz.preračunano trajanje dobe 
pri sezonskem delu </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="sifraDobe" type="xs:string"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Šifra dobe </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="znesekPrispevkaPovecanje" type="xs:decimal" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Znesek plačanega prispevka za zavarovalno dobo s povečanjem 
</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ObdobjeNeplacaniPrispevki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Rubrika E - Podatki o obdobju, za katero prispevki za PIZ niso 
plačani</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="obdobjeOd" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Prvi dan obdobja, ko prispevki za PIZ niso plačani</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="obdobjeDo" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Zadnji dan obdobja, ko prispevki za PIZ niso 
plačani</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="stUrRednoDeloNeplacani" type="xs:short"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Število ur rednega delovnega časa, ki ustreza obdobju zavarovanja, za 
katero prispevki za PIZ niso bili plačani</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="stUrNadomestilaNeplacani" type="xs:short"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Število ur nadomestila, ko prispevki za PIZ niso bili 
plačani</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="Id" type="xs:int" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Atribut elementa Obrazec – se ne izpolnjuje</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="obrazecId" type="xs:int" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Atribut elementa Obrazec – zaporedna številka obrazca v paketu</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

XSD shema M4Obrazec  
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5.2.7. Primer XML sporočila 

Spodaj je prikazan primer paketa z enim obrazcem M-4.  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns1:Paket xsi:schemaLocation="http://paket.data.si.snt.eu M4PaketUpload.xsd" xmlns:ob="http://data.si.snt.eu" 
xmlns:ns1="http://paket.data.si.snt.eu" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <ns1:Glava> 
  <ns1:posiljatelj>1234567890</ns1:posiljatelj> 
  <ns1:prejemnik>SI85876500000 </ns1:prejemnik> 
  <ns1:DatumCasPrejema> 
   <ns1:datum>2009-04-12</ns1:datum> 
   <ns1:cas>14:20:00</ns1:cas> 
  </ns1:DatumCasPrejema> 
  <ns1:paketIDUpo>12345678902009041201</ns1:paketIDUpo> 
 </ns1:Glava> 
 <ob:Obrazec obrazecId="1"> 
  <ob:ZavezanecZavarovanec> 
   <ob:letoPodatkov>2008</ob:letoPodatkov> 
   <ob:sifraPrijave>1</ob:sifraPrijave> 
   <ob:registrskaStDajalca>1234567890</ob:registrskaStDajalca> 
   <ob:registrskaStZavezanca>2345678901</ob:registrskaStZavezanca> 
   <ob:tedenskiSkladUr>40</ob:tedenskiSkladUr> 
   <ob:letniSkladUr>2088</ob:letniSkladUr> 
   <ob:emso>0101970500111</ob:emso> 
  </ob:ZavezanecZavarovanec> 
  <ob:PlacaOsnovaPlacaniPrispevki> 
   <ob:obdobjeOd>2008-01-01</ob:obdobjeOd> 
   <ob:obdobjeDo>2008-11-30</ob:obdobjeDo> 
   <ob:stUrRednoDelo>1858</ob:stUrRednoDelo> 
   <ob:stNadur>80</ob:stNadur> 
   <ob:znesekPlacaOsnova>12345.67</ob:znesekPlacaOsnova> 
   <ob:znesekPrispevek>1234.56</ob:znesekPrispevek> 
  </ob:PlacaOsnovaPlacaniPrispevki> 
  <ob:NadomestiloPlacaniPrispevki> 
   <ob:stUrNadomestilo1>24</ob:stUrNadomestilo1> 
   <ob:letoNadomestilo1>2007</ob:letoNadomestilo1> 
   <ob:stUrNadomestilo2>32</ob:stUrNadomestilo2> 
   <ob:letoNadomestilo2>2006</ob:letoNadomestilo2> 
  </ob:NadomestiloPlacaniPrispevki> 
  <ob:DobaPovecanjeSezonsko> 
   <ob:obdobjeOd>2008-01-01</ob:obdobjeOd> 
   <ob:obdobjeDo>2008-03-31</ob:obdobjeDo> 
   <ob:trajanjeDobe>0300</ob:trajanjeDobe> 
   <ob:sifraDobe>1801</ob:sifraDobe> 
   <ob:znesekPrispevkaPovecanje>345.67</ob:znesekPrispevkaPovecanje> 
  </ob:DobaPovecanjeSezonsko> 
  <ob:ObdobjeNeplacaniPrispevki> 
   <ob:obdobjeOd>2008-12-01</ob:obdobjeOd> 
   <ob:obdobjeDo>2008-12-31</ob:obdobjeDo> 
   <ob:stUrRednoDeloNeplacani>134</ob:stUrRednoDeloNeplacani> 
   <ob:stUrNadomestilaNeplacani>40</ob:stUrNadomestilaNeplacani> 
  </ob:ObdobjeNeplacaniPrispevki> 
 </ob:Obrazec> 
 <ns1:stObrazcev>1</ns1:stObrazcev> 
</ns1:Paket> 
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5.3. PREHOD IZ PREDHODNEGA RAČUNALNIŠKEGA OBRAZCA M-

4/M-8  

Poglavje prikazuje primerjavo med podatki in strukturo zapisa za obrazec M-4/M-8, veljaven 

od 1.6.2005 do 5.8.2008 (uporablja se za podatke za leta od 2002 do 2007), in podatki ter 

strukturo zapisa za elektronski obrazec M-4, veljaven od 6.8.2008, ki se uporablja od 1.1.2009 

dalje za podatke za leto 2008. 

5.3.1. Struktura predhodnega računalniškega obrazca M-4/M-

8 

5.3.1.1. Izgled predhodno veljavnega stavka datoteke M-4/M-8 
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5.3.1.2. XML struktura novega obrazca M-4 

 

Struktura novega obrazca M-4 je predstavljena v razdelkih 5.2.5.2 (v tabelarični obliki) in 

5.2.6.2 (XSD shema).  

5.3.1.3. Izgled novega obrazca M-4 

 

Obrazec M-4 

 

 
RUBRIKA A – podatki o zavezancu in zavarovancu 

1. Datum vnosa podatkov  
2. Leto, za katero se sporočajo podatki (LLLL)  
3. Šifra prijave podatkov  
4. Registrska št. dajalca  
5. Registrska št. zavezanca   
6. Tedenski sklad  ur zavezanca   
7. Letni sklad ur zavezanca  
8. EMŠO zavarovanca  

 
RUBRIKA B – podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za katero so prispevki za PIZ plačani 

9. Obdobje od 10. Obdobje do 

DD MM DD MM 

11. Število ur 

rednega dela 

12. Število 

nadur 

13. Znesek plače oz. 

osnove (EUR) 

14. Znesek prispevka 

(EUR) 

        

        

 
RUBRIKA C – podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so prispevki za PIZ plačani  

15. Število ur nadomestila 1 16. Leto osnove 1 17. Število ur nadomestila 2 18. Leto osnove 2 

    

 
RUBRIKA D – podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali sezonskem delu, ko so prispevki za 

PIZ plačani  

19. Obdobje od 20. Obdobje do 
21. Trajanje 

zavarovalne dobe 

DD MM DD MM MM DD 

22. Šifra 

dobe  

23. Znesek prispevka za zav. dobo s 

povečanjem (EUR) 

        

        

 

RUBRIKA E – podatki o obdobju, za katero prispevki za PIZ niso plačani 
24. Obdobje od 25. Obdobje do 

DD MM DD MM 

26. Št. ur 

rednega dela 

27. Število ur 

nadomestila 

      

      

 

PRIJAVA PODATKOV IN SPREMEMB PODATKOV O PLAČI OZIROMA OSNOVI, 

NADOMESTILIH, PLAČANEM PRISPEVKU IN OBDOBJIH ZAVAROVANJA 

 



ZPIZ TEHNIČNA NAVODILA ZA ELEKTRONSKO  POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4  

 

06.02.2012 STRAN 55  OD 60 VERZIJA 2.2 

 

5.3.2. Povezava na novi paket obrazcev M4 (M4Paket) 

RUBRIKA A – podatki o zavezancu in zavarovancu 

XML SPREMENLJIVKA 

in 

POLJE NA NOVEM 
OBRAZCU 

FORMAT 

in 

DOLŢINA XML 
SPREMEN-

LJIVKE 

POLJE V STAVKU  

M-4/M-8 (VP-447, 487) 

 

(STARI OBRAZEC) 

ali vrednost 

DOLŢINA 

in 

LOKACIJA V STAVKU 

Obrazec.ZavezanecZavar
ovanec.datumVnosaPodat
kov 

 

1. Datum vnosa podatkov 

se ne vpisuje 

DATE 

(LLLL-MM-DD) 

 

Npr. 2008-01-15 

V stavku ni podatka V stavku ni podatka 

Obrazec.ZavezanecZavar
ovanec.letoPodatkov 

 

2. Leto, za katero se 
sporočajo podatki  

SHORT 

4 

(LLLL) 

 

Npr: 2008 

LETO 2  

(lokaciji 14,15) 

(LL) 

 

Npr: 08 (za leto 2008) 

Obrazec.ZavezanecZavar
ovanec.sifraPrijave 

 

3. Šifra prijave podatkov 

 

(glej opombo 1) 

BYTE 

1 

 

VRSTA POSLA 

 

3 

(lokacije 1 – 3) 

Obrazec.ZavezanecZavar
ovanec.registrskaStDajalc
a 

 

4. Registrska številka 
dajalca (RŠD) 

STRING 

10 

Registrska številka 
dajalca 

10 

(ni iz stavka) 

Obrazec.ZavezanecZavar
ovanec.registrskaStZavez
anca 

 

5. Registrska številka 
zavezanca (RŠZ) 

STRING 

10 

REGISTRSKA 
ŠTEVILKA 

ZAVEZANCA 

10 

(lokacije 4 – 13) 

Obrazec.ZavezanecZavar
ovanec.tedenskiSkladUr 

 

6. Tedenski sklad  ur 
zavezanca 

SHORT 

2 

REDNI DELOVNI ČAS 

- UR NA TEDEN 

2 

(lokaciji 37, 38) 

Obrazec.ZavezanecZavar
ovanec.letniSkladUr 

 

7. Letni sklad ur 
zavezanca 

SHORT 

4 

LETNI SKLAD UR 
ZAVEZANCA 

4 

(lokacije 39 – 42) 

Obrazec.ZavezanecZavar
ovanec.emso 

 

8. EMŠO zavarovanca 

STRING 

13 

EMŠO 13 

(lokacije 24 – 36) 

 

OPOMBA 1 k rubriki A:  

V XML spremenljivko »Obrazec.ZavezanecZavarovanec.sifraPrijave« (novi obrazec) se vsebina polja 
»VRSTA POSLA« iz stavka M4/M8 preslika po sledečem pravilu: 
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Novi obrazec Stari obrazec 

XML spremenljivka 
»Obrazec.ZavezanecZavarovanec.sifraPrijave« 

Polje v stavku 
M4/M8 »VRSTA 

POSLA« 

Polje v stavku 
M4/M8 »Vrsta 
Spremembe« 

0 447 / 

1 487 1, 3, 4, 5 

2 487 2 

4 / / 

7 / / 

8 / / 

 

Primer 1: V XML spremenljivko »Obrazec.ZavezanecZavarovanec.sifraPrijave« (novi obrazec) 
zapišemo vrednost 0, če je vrednost v polju »VRSTA POSLA« v stavku M4/M8 (stari obrazec) 447, polje 
»V. SP.« v stavku M4/M8 (stari obrazec) pa je prazno.  

Primer 2: V XML spremenljivko »Obrazec.ZavezanecZavarovanec.sifraPrijave« (novi obrazec) 
zapišemo vrednost 1, če je vrednost v polju »VRSTA POSLA« v stavku M4/M8 (stari obrazec) 487, polje 
»V. SP.« v stavku M4/M8 (stari obrazec) pa je 1 ali 3 ali 4 ali 5.  

Primer 3: V XML spremenljivko »Obrazec.ZavezanecZavarovanec.sifraPrijave« (novi obrazec) 
zapišemo vrednost 2, če je vrednost v polju »VRSTA POSLA« v stavku M4/M8 (stari obrazec) 487 in 
vrednost v polju »V. SP.« v stavku M4/M8 (stari obrazec) 2. 

 

 

RUBRIKA B – podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za katero so prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje plačani (rubrika se lahko ponavlja) 

XML SPREMENLJIVKA 

in 

POLJE NA NOVEM 
OBRAZCU 

FORMAT 

in 

DOLŢINA XML 
SPREMEN-

LJIVKE 

POLJE V STAVKU  

M-4/M-8 (VP-447, 
487) 

 

(STARI OBRAZEC) 

ali vrednost 

DOLŢINA 

in 

LOKACIJA V 
STAVKU 

Obrazec.PlacaOsnovaPlaca
niPrispevki.obdobjeOd 

 

9. Obdobje od 

 

(glej opombo 2) 

DATE 

(LLLL-MM-DD) 

 

LETO 2 

(lokacije 14,15) 

(LL) 

ZAVAROVAN PRI 
TEM ZAVEZANCU 

- OD 

4 

(lokacije 43 – 46) 

(DDMM) 

Obrazec.PlacaOsnovaPlaca
niPrispevki.obdobjeDo 

 

10. Obdobje do 

DATE 

(LLLL-MM-DD) 

LETO 2 

(lokacije 14,15) 

(LL) 

ZAVAROVAN PRI 
TEM ZAVEZANCU 

- DO 

4 

(lokacije 47 – 50) 

(DDMM) 

Obrazec.PlacaOsnovaPlaca
niPrispevki.stUrRednoDelo 

 

11. Št. ur rednega dela 

SHORT 

4 

PLAČA 

- ŠTEVILO UR 
REDNEGA 

DELOVNEGA ČASA 

4  

(lokacije 51 – 54) 

Obrazec.PlacaOsnovaPlaca
niPrispevki.stNadur 

 

12. Število nadur 

SHORT 

3 

PLAČA 

- ŠTEVILO UR ZA 
DELO PREKO 

POLNEGA 
DELOVNEGA ČASA 

4  

(lokacije 55 – 58) 

Obrazec.PlacaOsnovaPlaca
niPrispevki.znesekPlacaOsn
ova 

DECIMAL 

13,2 

PLAČA 

- EUR 

10,2 

(lokacije 59 – 68) 
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13. Znesek plače oziroma 
osnove (EUR)  

Obrazec.PlacaOsnovaPlaca
niPrispevki.znesekPrispevek 

 

14. Znesek prispevka (EUR) 

DECIMAL 

13,2 

PLAČAN 
PRISPEVEK 

- EUR 

 

(brez prispevka za 
zavarovalno dobo s 

povečanjem) 

10,2 

(lokacije 69 – 78) 

 

OPOMBA 2 k rubriki B: 

V XML spremenljivko »Obrazec.PlacaOsnovaPlacaniPrispevki.obdobjeOd« (novi obrazec) zapišemo 
datum v zgoraj navedenem formatu (LLLL-MM-DD) tako, da zdruţimo vsebino polj »LETO« in 
»ZAVAROVAN PRI TEM ZAVEZANCU - OD« iz stavka M4/M8 (stari obrazec). 

Enako velja za ostale spremenljivke: Obrazec.PlacaOsnovaPlacaniPrispevki.obdobjeDo, 
Obrazec.DobaPovecanjeSezonsko.obdobjeOd, Obrazec.DobaPovecanjeSezonsko.obdobjeDo, 
Obrazec.ObdobjeNeplacaniPrispevki.obdobjeOd, Obrazec.ObdobjeNeplacaniPrispevki.obdobjeDo.  

 

 

RUBRIKA C – podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje plačani 

XML SPREMENLJIVKA 

in 

POLJE NA NOVEM 
OBRAZCU 

FORMAT 

in 

DOLŢINA XML 
SPREMEN-

LJIVKE 

POLJE V STAVKU  

M-4/M-8 (VP-447, 
487) 

 

(STARI OBRAZEC) 

ali vrednost 

DOLŢINA 

in 

LOKACIJA V STAV 

Obrazec.NadomestiloPlacan
iPrispevki.stUrNadomestilo1 

 

15. Število ur nadomestila 1 

SHORT 

4 

NADOMESTILO 
PLAČE ZA VES ČAS 

ZADRŢANOSTI Z 
DELA 

- SKUPNO ŠTEVILO 
UR, ZA KATERE JE 
BILO IZPLAČANO 
NADOMESTILO 

PLAČE 

4  

(lokacije 79 – 82) 

Obrazec.NadomestiloPlacan
iPrispevki.letoNadomestilo1 

 

16. Leto osnove 1 

SHORT 

4 

NADOMESTILO 
PLAČE ZA VES ČAS 

ZADRŢANOSTI Z 
DELA 

- LETO IZ 
KATEREGA JE 

VZETA OSNOVA 

2  

(lokaciji 83, 84) 

Obrazec.NadomestiloPlacan
iPrispevki.stUrNadomestilo2 

 

17. Število ur nadomestila 2 

 

 

(glej opombo 3) 

SHORT 

4 

NADOMESTILO 
PLAČE ZA VES ČAS 

ZADRŢANOSTI Z 
DELA 

- SKUPNO ŠTEVILO 
UR, ZA KATERE JE 
BILO IZPLAČANO 
NADOMESTILO 

PLAČE 

4  

(lokacije 79 – 82) 

Obrazec.NadomestiloPlacan
iPrispevki.letoNadomestilo2 

 

18. Leto osnove  2 

 

SHORT 

4 

NADOMESTILO 
PLAČE ZA VES ČAS 

ZADRŢANOSTI Z 
DELA 

- LETO IZ 

2  

(lokaciji 83, 84) 
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(glej opombo 3) KATEREGA JE 
VZETA OSNOVA 

 

OPOMBA 3 k rubriki C: 

V XML spremenljivko »Obrazec.NadomestiloPlacaniPrispevki.stUrNadomestilo2« (novi obrazec) se 
vsebina polja »SKUPNO ŠTEVILO UR, ZA KATERE JE BILO IZPLAČANO NADOMESTILO PLAČE« v 
stavku M4/M8 preslika le v primeru, ko gre za stavek za posebne primere (osnova nadomestila iz dveh 
let). Sicer ostane XML spremenljivka »Obrazec.NadomestiloPlacaniPrispevki.stUrNadomestilo2« (novi 
obrazec) prazna. 

Enako pravilo velja za XML spremenljivko »Obrazec.NadomestiloPlacaniPrispevki.letoNadomestilo2«. 

 

 

RUBRIKA D (glej opombo 4) – podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali sezonskem delu, ko so 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani (rubrika se lahko ponavlja) 

XML SPREMENLJIVKA 

in 

POLJE NA NOVEM 
OBRAZCU 

FORMAT 

in 

DOLŢINA XML 
SPREMEN-

LJIVKE 

POLJE V STAVKU  

M-4/M-8 (VP-447, 
487) 

 

(STARI OBRAZEC) 

ali vrednost 

DOLŢINA 

in 

LOKACIJA V 
STAVKU 

Obrazec.DobaPovecanjeSe
zonsko.obdobjeOd 

 

19. Obdobje od 

DATE 

(LLLL-MM-DD) 

LETO 2 

(lokacije 14,15) 

(LL) 

ZAVAROVAN PRI 
TEM ZAVEZANCU 

- OD 

4 

(lokacije 43 – 46) 

(DDMM) 

Obrazec.DobaPovecanjeSe
zonsko.obdobjeDo 

 

20. Obdobje do 

DATE 

(LLLL-MM-DD) 

 

LETO 2 

(lokacije 14,15) 

(LL) 

ZAVAROVAN PRI 
TEM ZAVEZANCU 

- DO 

4 

(lokacije 47 – 50) 

(DDMM) 

Obrazec.DobaPovecanjeSe
zonsko.trajanjeDobe 

 

21. Trajanje zav. dobe  

STRING 

4 

 

ZAVAROVALNA 
DOBA, KI SE ŠTEJE 

S POVEČANJEM 

- DEJANSKO 
TRAJANJE  

4  

(lokacije 85 – 88) 

(MMDD) 

Obrazec.DobaPovecanjeSe
zonsko.sifraDobe 

 

22. Šifra dobe 

STRING 

4 

ZAVAROVALNA 
DOBA, KI SE ŠTEJE 

S POVEČANJEM 

- ŠIFRA 

4  

(lokacije 89 – 92) 

Obrazec.DobaPovecanjeSe
zonsko.znesekPrispevkaPov
ecanje 

 

23. Znesek prispevka za 
zavarovalno dobo s 
povečanjem (EUR) 

 

(glej opombo 5) 

DECIMAL 

13,2 

PLAČAN 
PRISPEVEK 

- EUR 

 

(le del zneska v polju 
PLAČAN 

PRISPEVEK 
(zavarovalna doba s 
povečanjem) – tisti 
del, za katerega je 

zmanjšana vrednost 
v polju PLAČAN 

PRISPEVEK v rubriki 
B) 

10,2 

(lokacije 69 – 78) 
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/ 

 

(če je v polju 
ZAVAROVALNA 

DOBA, KI SE ŠTEJE 
S POVEČANJEM – 

ŠIFRA vsebina 0065, 
potem mora biti XML 

spremenljivka 
Obrazec.DobaPovec
anjeSezonsko.znese
kPrispevkaPovecanj

e prazna) 

/ 

 

OPOMBA 4 k rubriki D: 

XML spremenljivke rubrike D se polnijo le v primeru, ko sta izpolnjeni polji »ZAVAROVALNA DOBA, KI 
SE ŠTEJE S POVEČANJEM – DEJANSKO TRAJANJE« in »ZAVAROVALNA DOBA, KI SE ŠTEJE S 
POVEČANJEM – ŠIFRA« v stavku M4/M8. 

OPOMBA 5 k rubriki D: 

V XML spremenljivko »Obrazec.DobaPovecanjeSezonsko.znesekPrispevkaPovecanje« (novi obrazec) 
se  prenese zgoraj omenjeni del vsebine polja »PLAČAN PRISPEVEK - EUR« v stavku M4/M8, vendar 
le v primeru, če vsebina v polju »ZAVAROVALNA DOBA, KI SE ŠTEJE S POVEČANJEM – ŠIFRA« v 
stavku M4/M8 ni enaka 0065. Če je enaka 0065, potem se v XML spremenljivko 
»Obrazec.DobaPovecanjeSezonsko.znesekPrispevkaPovecanje« (novi obrazec) ne prenese nič. 

 

 

RUBRIKA E (glej opombo 6) – podatki o obdobju za katero prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje niso plačani (rubrika se lahko ponavlja) 

XML SPREMENLJIVKA 

in 

POLJE NA NOVEM 
OBRAZCU 

FORMAT 

in 

DOLŢINA XML 
SPREMEN-

LJIVKE 

POLJE V STAVKU  

M-4/M-8 (VP-447, 
487) 

 

(STARI OBRAZEC) 

ali vrednost 

DOLŢINA 

in 

LOKACIJA V 
STAVKU 

Obrazec.ObdobjeNeplacaniP
rispevki.obdobjeOd 

 

24. Obdobje od  

DATE 

(LLLL-MM-DD) 

LETO 2 

(lokacije 14,15) 

(LL) 

ZAVAROVAN PRI 
TEM ZAVEZANCU 

- OD 

4 

(lokacije 43 – 46) 

(DDMM) 

Obrazec.ObdobjeNeplacaniP
rispevki.obdobjeDo 

 

25. Obdobje do 

DATE 

(LLLL-MM-DD) 

LETO 2 

(lokacije 14,15) 

(LL) 

ZAVAROVAN PRI 
TEM ZAVEZANCU 

- DO 

4 

(lokacije 47 – 50) 

(DDMM) 

Obrazec.ObdobjeNeplacaniP
rispevki.stUrRednoDeloNepl
acani 

 

26. Št. ur rednega dela 

 

SHORT 

4 

PLAČA 

- ŠTEVILO UR 
REDNEGA 

DELOVNEGA ČASA 

4  

(lokacije 51 – 54) 

Obrazec.ObdobjeNeplacaniP
rispevki.stUrNadomestilaNep
lacani 

 

SHORT 

4 

NADOMESTILO 
PLAČE ZA VES ČAS 

ZADRŢANOSTI Z 
DELA 

4  

(lokacije 79 – 82) 
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27. Število ur nadomestila - SKUPNO ŠTEVILO 
UR, ZA KATERE JE 
BILO IZPLAČANO 
NADOMESTILO 

PLAČE 

 

OPOMBA 6 k rubriki E: 

XML spremenljivke rubrike E se polnijo le v primeru, ko je v polju »PLAČA - EUR« v stavku M4/M8 
vrednost 0,01 eur.  

 

 

Ostala polja: 

XML SPREMENLJIVKA 

in 

POLJE NA NOVEM 
OBRAZCU 

FORMAT 

in 

DOLŢINA XML 
SPREMEN-

LJIVKE 

POLJE V STAVKU  

M-4/M-8 (VP-447, 
487) 

 

(STARI OBRAZEC) 

ali vrednost 

DOLŢINA 

in 

LOKACIJA V STAVKU 

/ / LIST ŠT. 3  

(lokacije 16 – 18) 

/ / KONTROLNA 
ŠTEVILKA 

1  

(lokacija 19) 

/ / ZAP. ŠT. VPISA 2  

(lokaciji 20, 21) 

/ 

 

(Glej opombo 1 k rubriki A) 

/ V. SP. 1  

(lokacija 110) 

/ / SKUPNO ŠTEVILO 
VPISOV KK  

2  

(lokaciji 22, 23) 

 

 


