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1.1 M4 obrazec 

1.1.1 Splošno o izdelavi M4/M8 obrazca 

Za izdelavo obrazca se uporablja Navadni izpisi obračun » Tisk v datoteko in sicer izpis X21 M4 XML 
datoteka. Če izpisa ne najdete na seznamu izpisov, ga dodajte z Alt-N. 
 
Način tiska v datoteko in priprave obrazca je enak kot za REK obrazce, zato si za dodatna pojasnila o pripravi 
XML datoteke preberite poglavje Elektronski REK obrazci v XML obliki. 
 
Prav tako se pripravljena datoteka nahaja na istem mestu kot REK obrazci. Lokacija je določena z nastavitvijo 
Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve pod šifro 0092. Nastavitev se imenuje Lokacija izhodnih datotek.  
 
Tik pred kreiranjem M4 XML datoteke oz. obrazce se odpre pred ekran v katerem vnesete (če niso že vnešeni) 
naslednje podatke: 
§ šifra prijave podatkov: ustrezno šifro izberite iz šifranta preko tipke F3. V veliki večini primerov ustreza 

šifra 0 
§ zaporedna številka paketa: v primeru, da bi v okviru istega dne oddajali več paketov (v vsakem paketu 

je lahko del delavcev), morate za vsak naslednji paket povečati zaporedno številko. Začetna številka 
prvega paketa je 1 

§ datum oddaje: vnese se datum, na katerega boste uvažali obrazec na portal ZPIZ 
 
Poleg izpisa X21 so vam na voljo še nekateri drugi izpisi v povezavi z M4, ki jih lahko uporabljate za kontrolo 
oziroma za izpisovanje na papir. Ti izpisi so: 
§ izpis 061 Tabela podatkov za M4, ki na urejen način izpiše vse potrebne podatke v zvezi z M4 
§ izpis 060 Rekapit. preko večih mesecev., ki za posameznega delavca prikaže rekapitulirane podatke v 

okviru nastavljenega obsega tiskanja 
 
Izpise tiskate tako, da najprej nastavite globalni obseg tiskanja na Izpisi » Globalni obseg tiska na obdobje, ki 
ga zajema poročanje preko M4 obrazca, nato pa izpise natisnete na običajni način. 
 
Izpisi upoštevajo samo tiste delavce, za katere v obdobju obsega tiskanja obstajajo obračunani zneski. 
Posamezni obračuni se dodatno filtrirajo tudi preko datuma izstopa iz podjetja, ki se vnaša v kadrovski evidenci. 
Zneski obračunov (če sploh obstajajo – načeloma naj obračuni z obračunanimi zneski po izstopu iz podjetja ne 
bi smeli obstajati), ki so bili opravljeni po podanem mesecu izstopa iz podjetja, se na M4 obrazcu ne upoštevajo. 
Po drugi strani datum vstopa v podjetje oziroma začetka dela ne filtrira morebitnih obračunov, ki so bili 
opravljeni za posameznega delavca pred njegovim začetkom dela.  

1.1.2 Več obrazcev za posameznega delavca 
V splošnem se za vsakega delavca izdela en M4 obrazec na leto. 
 
V primeru, da pa je delavec vmes spremenil prijavo v zavarovanje (npr., da je zapustil podjetje in se je v istem 
letu spet vrnil nazaj v podjetje, ali pa da je prešel iz 40 urnega delovnika na 20 urni delovnik in podobno), pa je 
potrebno za delavca izdelati 2 ločena obrazca. 
Predpogoj za to je, da se takšnega delavca v kadrovski evidenci že v osnovi vodi pod dvema šiframa (torej kot 
dve ločeni osebi), za vsako spremembo zavarovanja torej svojo šifro v kadrovski evidenci. Za vsakega od teh 
primerov se v kadrovski evidenci vpiše pravilni datum pričetka dela in datum izstopa iz podjetja. Več o tem si 
preberite tudi v poglavju Določanje obdobja zaposlitve pri zavezancu. 
Ker boste na podlagi tako vnešene kadrovske evidence nato med letom tudi ločeno obračunavali plače za vsak 
mesec za vsako delavčevo šifro posebej, se bodo nato tudi ločeno generirali posamezni M4 obrazci za vsako 
zavarovalno obdobje posebej.  

1.1.3 Vsebina M4 obrazca 
 
V naslednji tabeli so na kratko razloženi podatki, ki jih program izpisuje v posameznih stolpcih M4 obrazca. Ker 
so v določenih točkah navodila za izdelavo M4 obrazca s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

http://www.moj-racunovodja.com


  stran 3 od 18 

priprava_M4_obrazca.doc MojRačunovodja  www.moj-racunovodja.com 

zavarovanje (ZPIZ) precej nejasna, prosimo, da v primeru nejasnosti in posebnosti za pridobitev pojasnil 
kontaktirate direktno ZPIZ. 

 
 
Za podatke, ki imajo v koloni Dodatni vnosi vpisan X, je potrebno opraviti še dodatne vnose v program ali pa 
preveriti določene nastavitve. Kje in kako je razloženo v naslednjem poglavju Dodaten vnos podatkov. 
 

št. polja naziv podatka razlaga dodatni 
vnosi 

RUBRIKA A 
1 datum vnosa vnaša se v ekranu tik pred pripravo XML M4 obrazca X 
2 leto podatkov vnaša se pod dohodninsko leto X 
3 šifra prijave 

podatkov 
vnaša se v ekranu tik pred pripravo XML M4 obrazca X 

4 reg. št. dajalca oz. 
subjekta 

vnaša se v ekranu za vnos podatkov o podjetju (obratovalnici) ali pa 
v okviru stroškovnih mest, če se le ta uporabljajo za označevanje 
poslovnih enot 

X 

5 reg. št. zavezanca uporabi se reg. številka dajalca ali pa se vnaša v okviru stroškovnih 
mest, če se le ta uporabljajo za označevanje poslovnih enot 
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6 tedenski sklad ur 
zavezanca 

število predpisanih delovnih ur na teden (npr. 40). Vnaša se v 
ekranu za vnos podatkov o podjetju (obratovalnici) ali pa v okviru 
stroškovnih mest, če se le ta uporabljajo za označevanje poslovnih 
enot 

X 

7 letni sklad ur 
zavezanca 

Vnaša se v ekranu za vnos podatkov o podjetju (obratovalnici) ali pa 
v okviru stroškovnih mest, če se le ta uporabljajo za označevanje 
poslovnih enot 

X 

8 EMŠO EMŠO delavca v kadrovski evidenci  
RUBRIKA B 

9 zavarovan pri tem 
zavezancu OD 

dan in mesec v obliki dd/mm na podlagi datuma pričetka in konca 
delovnega razmerja iz kadrovske evidence. Če je delal celo leto ali 
če datum pričetka delovnega razmerja ni vnešen, se izpiše 01 01. 
Za širšo razlago glejte Določanje obdobja zaposlitve pri 
zavezamcu. 

 

10 zavarovan pri tem 
zavezancu DO 

dan in mesec v obliki dd/mm na podlagi konca delovnega razmerja 
iz iz kadrovske evidence. Če je delal celo leto ali če datum konca 
delovnega razmerja ni vnešen, se izpiše 31 12. 
Za širšo razlago glej Določanje obdobja zaposlitve pri 
zavezamcu. 

 

11 število ur rednega 
delovnega časa 
(stolpec 6) 

upoštevajo se vse ure razen: nadur,  nadomestil bolniške (do 30 dni 
in nad 30 dni), invalidnin,  to je ur, ki se prikazujejo v poljih 12 in 15. 
V to polje bi se morala šteti tudi nadomestila plače za darovanje 
krvi, vendar program odsotnosti za darovanje krvi ne podpira. 

 

12 število ur preko 
polnega delovnega 
časa 
(stolpec 7) 

upoštevajo se nadure, nočne nadure in presežno delo     

13 znesek 
(stolpec 8) 

upošteva se bruto znesek plače za redno delo ter za ure preko 
polnega delovnega časa, torej za vse ure v poljih 11 in 12.  
Za zasebnike se vpisuje zavarovalna osnova od katere so bili 
plačani prispevki. 
 
Od vključno leta 2013 naprej se vštevajo dodatno še druge bruto 
osnove od katerih se obračunavajo prispevki. To so zneski od 
katerih se obračunavajo prispevki nad uredbo vlade (dodatki na 
neto nad uredbo vlade, regres nad uredbo vlade, dodatno 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje nad mejnim zneskom), 
bonitete izplačane in neizplačane od katerih se obračunavajo 
prispevki, vštevajo se tudi dodatna plačila oziroma poračuni ne 
glede na njihovo naravo (ni razlike ali gre za božičnico ali za del 
plače). 
 
Zneski ne vključujejo boleznin do in nad 30 dni in invalidnin.  
Vključujejo pa minulo delo, stimulacijo v znesku, procentualno 
stimulacijo na upoštevane vrste dela in razliko (torej ne na boleznine 
do in nad 30 dni in invalidnine).  
 
Pomembno! 
Glede na pojasnilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
pa obstaja izjema in sicer se nadomestilo plače, ki je izplačano 
delavcu za dan, ko je prostovoljno daroval kri in je bilo izplačano v 
breme ZZZS, vpisuje v polje 13 - plača v bruto znesku. 
Ker program ne podpira razlikovanje refundiranih nadomestil (v 
okviru katerih se tipično vodijo krvodajalske odsotnosti) na 
tista, ki se upoštevajo na M4 v polju 13 in na tista, ki se ne 
upoštevajo, morajo uporabniki, katerih delavci so se 
udeleževali krvodajalskih akcij v tem primeru napraviti ustrezne 
popravke "na roke". 

 

14 plačan prispevek upoštevajo se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje IZ X 
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(stolpec 9) in OD dohodka.  
 
Upoštevajo se vsi prispevki za PIZ plačani od zneskov v polju 13 in 
polju 15 (torej tudi od bolniških refundiranih in nerefundiranih in 
prisilnega dopusta), kakor tudi prispevki tistih invalidnin, ki niso bili 
plačani (primer delavcev s.p.-ja in prispevkov OD dohodka).  
 
Vključene so tudi v nadaljevanju naštete oprostitve prispevkov PIZ: 
§ prva zaposlitev oseb za nedoločen čas mlajših oseb od 26 let in 

mladih mater 
§ starejši delavci od 60 let 
§ izpolnjeni pogoji za predčasno upokojitev 
§ oprostitev prispevkov pri prvem odprtju s.p. 
§ zaposlitev oseb mlajših od 30 let s pogoji 
 
Upoštevajo se tudi prispevki plačani od prejemkov kot so regres 
(nad mejo), božičnice, poračuni, bonitete, nagrade, odpravnine..., 
prispevki iz razlike do min. plače in iz neplačanih odsotnosti, 
prispevki iz dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, 
neplačani prispevki v primeru invalidskih podjetij in prispevki iz 
invalidnin, skratka vsi prispevki. 

RUBRIKA C 
15 število ur 

nadomestila 1 
(stolpec 10) 

upoštevajo se boleznine do 30 dni in nad 30 dni, invalidnine.   

16 leto iz katerega je 
vzeta osnova 1 
(stolpec 11) 

Leto osnove se vnaša v kadrovski evidenci. Izpisuje pa se samo, če 
je polje 15 izpolnjeno. Če leto v kadrovski evidenci ni vnešeno, 
potem se vzame za osnovo leto pred letom, za katerega se izdeluje 
M4. 

X 

17 število ur 
nadomestila 2 
(stolpec 10) 

ni podprto v programu  

18 leto iz katerega je 
vzeta osnova 2 
(stolpec 11) 

ni podprto v programu  

RUBRIKA D 
19 do 

23 
zav. doba s 
povečanjem ali 
sezonsko delo 

ni podprto v programu  

RUBRIKA E 
24 do 

27 
obdobje za katero 
prispevki za PIZ 
niso bili plačani 

ni podprto v programu  

 

1.1.4 Določanje obdobja zaposlitve pri zavezancu 

Na obrazcu se poroča tudi obdobje v katerem je delavec zavarovan pri dajalcu podatkov. 
V odvisnosti od nastavitve s šifro 0179 Začetek delovnega razmerja predstavlja datum podpisa pogodbe na 
Sistem -> Nastavitve -> Ostale nastavitve se v kadrovski evidenci vnašajo naslednji datumi, ki so pomembni 
za določanje obdobja zavarovanja: 
A) če je nastavitev nastavljena (vpisan X) 

§ datum pogodbe: vnaša se datum zadnjega podaljšanja pogodbe 
§ konec dela: vnaša se datum, ko je delavec zapustil podjetje, če ga še ni, se pusti prazno 
§ prihod v podjetje: vnaša se datum, ko se je delavec prvič zaposlil v podjetje 
Datuma prihoda v podjetje in pogodbe morata biti oba vnešena. Za začetek zavarovanja program upošteva 
datum prihoda v podjetje, če je le ta prazen, pa datum pogodbe. 
Za konec zavarovanja upošteva program datum konca dela (če je vnešen), oziroma 31.12. leta napovedi, 
če je datum nevnešen. 

B) če nastavitev ni nastavljena 
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§ začetek dela 
§ konec dela 
Za začetek zavarovanja program upošteva datum začetka dela. Za konec zavarovanja upošteva program 
datum konca dela (če je vnešen), oziroma 31.12. leta napovedi, če je datum nevnešen. 

1.1.5 Dodaten vnos podatkov 

Za potrebe izpisovanja M4 obrazcev je potrebno vnesti nekatere podatke: 

1.1.5.1 Leto napovedi M4 

Se določi z dohodninskim letom v nastavitvah Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve pod šifro 0024. 

1.1.5.2 Leto za osnove boleznin 

Za vsakega delavca, ki je imel v tekočem letu boleznine, je potrebno določiti iz katerega leta je bila upoštevana 
osnova za izračun teh boleznin. Običajno je to osnova prejšnjega leta. Leto osnove se vnese v kadrovsko 
evidenco Delavci, partnerji » Kadrovska evidenca v polje Leto za osnovo boleznin M4. 

1.1.5.3 Registrska številka dajalca in registrska številka zavezanca 

Vnese se v ekranu s podatki o podjetju oziroma obratovalnici. Delavci, partnerji » Podatki o podjetju 
(Obratovalnici) v polje registrska št. prijave.  
 
Registrska številka dajalca je samo ena v okviru podjetja in se dodeljuje glede na sedež poslovnega subjekta. 
ZPIZ jo je sporočil v začetku leta skupaj z avtentikacijsko kodo za dostop do ZPIZ portala. 
V primeru, da ima podjetje več poslovnih enot, se lahko vsaki poslovni enoti dodeli svoja registrska številka 
zavezanca. Registrska številka zavezanca je razvidna iz obrazca M-1 (prijava zavarovanca, delavca v 
zavarovanje). Registrska številka zavezanca pa se vnaša v okviru šifranta stroškovnih mest preko F3 na 
menuju, nato na seznamu šifrantov izberete stroškovna mesta. Pri tem predpostavljamo, da so v primeru 
poslovnih enot, le te opredeljene s stroškovnimi mesti. 
 
Obe registrski številki se poročata, sta pa enaki, če poslovni subjekt nima poslovnih enot oziroma, če le te 
nimajo svojih registrskih številk. 
 
Pri izpisu se reg. št. zavezanca podaja po posameznem delavcu. Algoritem uporabe je naslednji: 
§ program preveri, če je v okviru delavčevega stroškovnega mesta vnešena reg. številka zavezanca. Če 

je, potem jo uporabi. 
§ če pa ni, potem uporabi kar reg. št. dajalca oziroma številko vnešeno na nivoju podjetja 

1.1.5.4 Število letnega fonda ur 

Vnese se v ekranu s podatki o podjetju oziroma obratovalnici. Delavci, partnerji » Podatki o podjetju 
(Obratovalnici) v polje letni sklad ur. Če pa uporabljate stroškovna mesta kot poslovne enote, pa se letni 
sklad ur vnaša v okviru stroškovnih mest. 

1.1.5.5 Redni delovni čas na teden (število ur) 

Vnese se v ekranu s podatki o podjetju oziroma obratovalnici. Delavci, partnerji » Podatki o podjetju 
(Obratovalnici) v polje tedenski sklad ur. Če pa uporabljate stroškovna mesta kot poslovne enote, pa se letni 
sklad ur vnaša v okviru stroškovnih mest. 

1.1.5.6 Zaporedna številka prispevkov za PIZ 

Ker se v izpisu M4 prikazujejo samo prispevki za PIZ, je potrebno določiti, kateri po vrsti so ti prispevki definirani 
v postavkah. Vrstni red prispevkov preverite tako, da na seznamu za vnos prispevkov Parametri obračuna » 
Vnos prispevkov ugotovite vrstni red prispevkov za PIZ. Vrstni red štejete v okviru posamezne vrste 
prispevkov in ne v okviru celotnega seznama. 
 
Privzete nastavitve vrstnega reda so naslednje: 
§ prispevki iz dohodka PIZ za delavce in zasebnike pod zaporedno številko 2 prispevkov iz dohodka 
§ prispevki od dohodka za PIZ za delavce pod zaporedno številko 2  prispevkov od dohodka 
§ prispevki od dohodka za PIZ za zasebnike pod zaporedno številko 1 prispevkov od dohodka zasebnika 
§ prispevki iz dohodka PIZ iz minimalne plače pod 5 prispevkov iz dohodka 
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§ prispevki iz dohodka PIZ iz neplačane odsotnosti z dela pod 6 prispevkov iz dohodka 
 
V večini primerov se morajo te zaporedne številke ujemati z vrstnim redom prispevkov v vašem 
seznamu. Vrstni red ste verjetno tudi že kontrolirali zaradi izdelave REK obrazcev. Če se ujemajo, dodatne 
nastavitve niso potrebne! Uporabniki, ki ste program plače kupili v zadnjih dveh letih, pa imate vrstni red 
prispevkov tako in tako že pravilno nastavljen. 
 
Če se katera od zaporednih številk slučajno ne ujema, morate za prispevek, kjer je uporabljena druga 
zaporedna številka, vpisati vašo zaporedno številko pod ustrezno nastavitev prikazano v naslednji tabeli. 
Nastavitve vpisujete pod Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve, kjer v erkanu vnesete ustrezno šifro 
nastavitve. 
 

šifra 
nastavitve 

opis nastavitve privzeta 
vrednost 

nastavitve 
0056 zap. številka prispevkov iz dohodka PIZ za delavce in zasebnike 2 
0057 zap. številka prispevkov od dohodka za PIZ za delavce 2 
0058 zap. številka prispevkov od dohodka za PIZ za zasebnike 1 
0059 zap. številka prispevkov iz dohodka PIZ iz minimalne plače 5 
0060 zap. številka prispevkov iz dohodka PIZ iz neplačane odsotnosti z dela 6 

1.1.6 Obveščanje delavcev 

Poleg obveznosti delodajalca, da sporoča podatke na ZPIZ, mora delodajalec kopijo podatkov posredovati tudi 
delavcu. 
Izpis, ki ga delodajalec pošlje delavcu mora vsebovati naslednje podatke: 

§ identifikacija delavca in delodajalca 
§ znesek plačanega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (skupno prispevek zavarovanca in 

delodajalca) 
§ obdobje za katerega se plačani prispevek nanaša 

 
Izpis za omenjene potrebe se nahaja na menuju Izpisi » Navadni izpisi obračun » Tisk v datoteko (ali na 
tiskalnik) pod zaporedno številko 064 - Obvestila delavcem za M4. Če izpisa ni na seznamu, ga dodajte 
tako, da na seznamu  pritisnete kombinacijo tipk Alt-N, poiščete omenjeni izpis, ga odkljukate s tipko Enter in 
nastavitev potrdite z Alt-P. 

1.1.7 Nastavitev ur in zneskov, ki se upoštevajo na M4 obrazcu 
POMEMBNO: 
Glede na spremembe z letom 2013, ko se v polju 13 M4 obrazca upoštevajo vsi zneski oziroma osnove od 
katerih se plačujejo prispevki, nastavljanje zneskov ni več potrebno in nima več vpliva na vsebino M4 
obrazca. Nastavitve ur pa se še vedno uporabljajo, saj preko njih določate ali se ure določene vrste dela štejejo 
v navadne ure ali v nadure. 
 
Za posamezne vrste dela in za različne dodatke lahko nastavite, katere ure se bodo upoštevale kot redne ure in 
katere kot nadure na M4 obrazcu. 
 
Te nastavitve se vnašajo na Sistem » Nastavitve » Opisi del vsa podjetja, če želite nastavitve nastaviti enako 
za vsa podjetja naenkrat, ali pa preko Sistem » Nastavitve » Opisi del po podjetju, če želite imeti  pri 
posameznem podjetju nastavitve malo drugačne. 
 
POZOR: 
V naslednjih tabelah so prikazane privzete nastavitve, to so nastavitve, ki jih bo program upošteval, če jih sami 
ne boste spreminjali. Za večino uporabnikov so te nastavitve že v redu. Uporabniki, ki pa ste različno nastavljali 
posamezne vrste dela (to so predvsem javni sektorji, ki različne dodatke različno obravnavajo v povezavi z M4), 
pa morajo te nastavitve pregledati in jih po potrebi spremeniti. 
  
§ Polje, katerega pripadajoča vsebina se pri izdelavi M4 izpisov upošteva, je označeno z X. Označbo X 

lahko spreminjate (dodajate ali odvzemate) sami in tako določate ali se bo vsebina upoštevala ali ne. 
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§ Polja, ki od vključno leta 2013 naprej ne vplivajo več na vsebino M4 obrazca so označena s temno sivo 
barvo in oznako ukinjeno. 

§ Polja, ki jih ne morete spreminjati, so označena z zvezdico *. Ta polja so nastavljena s strani programa 
fiksno in se njihova pripadajoča vsebina ne upošteva pri izdelavi M4 obrazca. Pri tem pa se svetlo siva 
polja razlikujejo od temno sivih polj: v svetlo siva polja se namreč lahko vnašajo nastavitve v primeru, 
da je za vrsto dela oziroma dodatka nastavljena uporaba ur. Ali se bodo pri posameznem dodatku 
uporabljale ure ali ne, pa nastavljate z nastavitvijo Sistem » Nastavitve » Vnos ur za % dodatke. 

 
Primer razlage za vrsto dela Redno delo: 

šifra 
vrste 
dela 

privzeti opis vrste dela 
ali dodatka 

namen uporabe redne ure 
M4 

(polje 11) 

nadure 
M4 

(polje 12) 

bruto 
osnova 

M4 
(polje 13) 

V001  Redno delo           splošna uporaba x  ukinjeno 
Ure opravljene v okviru rednega dela se na M4 obrazcu upoštevajo kot redne ure (polje 11), bruto znesek 
rednega dela pa se prišteva k bruto znesku na M4 obrazcu (polje 13). 
 

šifra 
vrste 
dela 

privzeti opis vrste dela 
ali dodatka 

namen uporabe redne ure 
M4 

(polje 11) 

nadure 
M4 

(polje 12) 

bruto 
osnova 

M4 
(polje 13) 

V001  Redno delo           splošna uporaba x  ukinjeno 
V002  Nadurno delo         splošna uporaba  x ukinjeno 
V003  Nadurno nočno delo   splošna uporaba  x ukinjeno 
V004  Nedeljsko nočno delo splošna uporaba x  ukinjeno 
V005  Delo na praznike     splošna uporaba x  ukinjeno 
V006  Redni dopust         nerefund. nadomestila x  ukinjeno 
V007  Izredni dopust       nerefund. nadomestila x  ukinjeno 
V008  Izmensko delo        splošna uporaba x  ukinjeno 
V009  Nočno delo           splošna uporaba x  ukinjeno 
V010  Nedeljsko delo       splošna uporaba x  ukinjeno 
V011  Presežno delo        presežno delo  x ukinjeno 
V012  Državni prazniki     nerefund. nadomestila x  ukinjeno 
V013  Prisilni dopust      nerefund. nadomestila * * ukinjeno 
V014  Invalidnine          refundirane invalidnine * * ukinjeno 
V015  Bolez. do 30 dni 1   nerefund. boleznine * * ukinjeno 
V016  Bolez. do 30 dni 2   nerefund. boleznine * * ukinjeno 
V017  Bolez. do 30 dni 3   nerefund. boleznine * * ukinjeno 
V018  Bolez. nad 30 dni 1  refundirane boleznine * * ukinjeno 
V019  Bolez. nad 30 dni 2  refundirane boleznine * * ukinjeno 
V020  Bolez. nad 30 dni 3 refundirane boleznine * * ukinjeno 
V021  Neplačana odsotnost  neplačana odsotnost x  ukinjeno 
V022  Dodatek po 65a členu količnik k sistematizaciji * * ukinjeno 
V023  Dodatek po 66. členu količnik k sistematizaciji * * ukinjeno 
V024  Dodatek po 78c členu količnik k sistematizaciji * * ukinjeno 
V025  Dodatek po 78d členu količnik k sistematizaciji * * ukinjeno 
V026  Količnik 5           količnik k sistematizaciji * * ukinjeno 
V027  Te`ji delovni pogoji procentualni dodatek * * ukinjeno 
V028  Vskok v predstavo    procentualni dodatek * * ukinjeno 
V029  Znanje jezika skup.  procentualni dodatek * * ukinjeno 
V030  Proc. dodatek 4      procentualni dodatek * * ukinjeno 
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V031  Proc. dodatek 5      procentualni dodatek * * ukinjeno 
V032  Stimulacije v %      % stimulacija * * ukinjeno 
V033  Stimulacije v znesku stimulacija v znesku * * ukinjeno 
V034  Boniteta izplačana   boniteta izplačana * * ukinjeno 
V035  Uporaba vozila       boniteta neizplačana * * ukinjeno 
V036  Razlika              bruto dodatek k plači * * ukinjeno 
V037  Nastanitev           boniteta neizplačana * * ukinjeno 
V038  Posoj. brez obresti  boniteta neizplačana * * ukinjeno 
V039  Popust pri prodaji   boniteta neizplačana * * ukinjeno 
V040  Izobraževanje        boniteta neizplačana * * ukinjeno 
V041  Zavarovalne premije  boniteta neizplačana * * ukinjeno 
V042  Darila               boniteta neizplačana * * ukinjeno 
V043  Prav. nakupa delnic  boniteta neizplačana * * ukinjeno 
V044  Druge bonitete       boniteta neizplačana * * ukinjeno 
V045  Delovna doba         splošna uporaba * * ukinjeno 

  
V primeru, da imate nastavljeno nastavitev Sistem » Nastavitve » Dodatni % dodatki se lahko nastavljajo tudi 
naslednji procentualni dodatki: 

V046  Pouč. v komb. odd. 2 procentualni dodatek * * ukinjeno 
V047  Pouč. v komb. odd. 3 procentualni dodatek * * ukinjeno 
V048  Delo v bol. oddelkih procentualni dodatek * * ukinjeno 
V049  Prilagojeni pr. C210 procentualni dodatek * * ukinjeno 
V050  Prilagojeni pr. C211 procentualni dodatek * * ukinjeno 
V051  Prilagojeni pr. C212 procentualni dodatek * * ukinjeno 
V052  Prilagojeni pr. C213 procentualni dodatek * * ukinjeno 
V053  Prilagojeni pr. C214 procentualni dodatek * * ukinjeno 
V054  Izmensko delo        procentualni dodatek * * ukinjeno 
V055  Deljen delovni čas   procentualni dodatek * * ukinjeno 
V056  Delo ponoči          procentualni dodatek * * ukinjeno 
V057  Delo na prost dan 1  procentualni dodatek * * ukinjeno 
V058  Delo na prost dan 2  procentualni dodatek * * ukinjeno 
V059  Nadurno delo         procentualni dodatek * * ukinjeno 
V060  Usposobljenost pred. procentualni dodatek * * ukinjeno 
V061  Razredništvo C205    procentualni dodatek * * ukinjeno 
V062  Razredništvo C206    procentualni dodatek * * ukinjeno 
V063  Mentor. pripravniku  procentualni dodatek * * ukinjeno 
V064  Dodatni dodatek 1    procentualni dodatek * * ukinjeno 
V065  Dodatni dodatek 2    procentualni dodatek * * ukinjeno 

      
V primeru, da imate nastavljeno nastavitev Sistem » Nastavitve » Dodatki v znesku se lahko nastavljajo tudi 
naslednji dodatki v bruto znesku: 

V066  Znesek bruto dod. 1 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V067  Znesek bruto dod. 2 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V068  Znesek bruto dod. 3 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V069  Znesek bruto dod. 4 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V070 Znesek bruto dod. 5 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V071  Znesek bruto dod. 6 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V072  Znesek bruto dod. 7 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
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V073  Znesek bruto dod. 8 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V074  Znesek bruto dod. 9 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V075  Znesek bruto dod. 10 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V076  Znesek bruto dod. 11 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V077  Znesek bruto dod. 12 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V078  Znesek bruto dod. 13 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V079  Znesek bruto dod. 14 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V080  Znesek bruto dod. 15 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V081  Znesek bruto dod. 16 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V082  Znesek bruto dod. 17 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V083  Znesek bruto dod. 18 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V084  Znesek bruto dod. 19 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 
V085  Znesek bruto dod. 20 bruto dodatek v znesku * * ukinjeno 

      
Dodatki in odbitki na neto so sicer vedno prikazani, vendar se na M4 nikoli ne prikazujejo. 

V900  Prehrana 3           dodatek na neto * * ukinjeno 
V901  Prevoz               dodatek na neto * * ukinjeno 
V902  Dodatek: Dod. prost. dodatek na neto * * ukinjeno 
V903  Dnevnice, ter. dodat dodatek na neto * * ukinjeno 
V904  Vračilo              dodatek na neto * * ukinjeno 
V905  Ostalo               dodatek na neto * * ukinjeno 
V906  Odpravnina           dodatek na neto * * ukinjeno 
V907  Dodatek na neto 08   dodatek na neto * * ukinjeno 
V908  Dodatek na neto 09   dodatek na neto * * ukinjeno 
V909  Dodatek na neto 10   dodatek na neto * * ukinjeno 
V950  Administrativna prep odbitek od neto * * ukinjeno 
V951  Dodatno zdravstveno  odbitek od neto * * ukinjeno 
V952  Akontacija plače     odbitek od neto * * ukinjeno 
V953  Odbitek: Dod. prost. odbitek od neto * * ukinjeno 
V954  Šolske malice in kos odbitek od neto * * ukinjeno 
V955  Ostalo  3            odbitek od neto * * ukinjeno 
V956  Odbitek od neto 07   odbitek od neto * * ukinjeno 
V957  Odbitek od neto 08   odbitek od neto * * ukinjeno 
V958  Odbitek od neto 09   odbitek od neto * * ukinjeno 
V959  Odbitek od neto 10   odbitek od neto * * ukinjeno 

 
 

1.1.8 Oddaja M4 obrazca preko interneta 
Datoteka s podatki za M4 pripravljena v programu Plače se posreduje na ZPIZ neposredno na spletnem 
naslovu https://m4.zpiz.si/m4.  
 
Knjigovodski servisi in tisti, ki oddajajo podatke v imenu drugih, si morajo zagotoviti ustrezna pooblastila. 
Obrazec za pooblastilo je dostopen na spletnem naslovu http://www.zpiz.si/att/m4/m4pooblastilo.pdf. 
 
Zahteva se instalirano digitalno potrdilo enega izmed naslednjih izdajateljev: 
§ SI-CA – overitelj MJU  
§ ACNLB – overitelj NLB  
§ Halcom-CA  
§ Pošta®CA 

http://www.moj-racunovodja.com
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Natančnejša navodila o uporabi ZPIZ spletne aplikacije za uvoz podatkov in za urejanje oziroma vnašanje M4 
podatkov si lahko prenesete s spletnega naslova http://www.zpiz.si/att/m4/m4uporabniskaNavodila.pdf. 
 

1.1.9 Prva prijava na spletno stran za oddajo M4 obrazca 
 
Za prvo prijavo izberete gumb Prva prijava. 
 

 
 
Ob prvi prijavi je potrebno vnesti osebne podatke osebe, ki je pooblaščena za oddajo podatkov ter podatke, ki 
jih je v začetku leta poslal ZPIZ vsem zavezancem za oddajo podatkov: avtentifikacijska koda in RŠ 
(Registrska Številka) dajalca podatkov. 
 

1.1.10 Uvoz datoteke s pripravljenimi podatki 
Uvoz datoteke se izvede na spletnem naslovu https://m4.zpiz.si/m4. Če ste prvo prijavo že opravili, potem po 
potrditvi vašega digitalnega potrdila izberete gumb Vstopi.  
 
Nato na levem menuju izberete Izbira dajalca podatkov. 

http://www.moj-racunovodja.com
http://www.zpiz.si/att/m4/m4uporabniskaNavodila.pdf
https://m4.zpiz.si/m4


  stran 12 od 18 

priprava_M4_obrazca.doc MojRačunovodja  www.moj-racunovodja.com 

 
 
Ko ste izbrali dajalca podatkov, na levem menuju izberete Uvoz obrazcev. 
 

 
 
Preko gumba Browse poiščete na svojem računalniku datoteko s pripravljenimi M4 podatki in nato kliknete 
izbiro Izvedi kontrolo obrazcev in uvozi paket. 
 
Aplikacija ZPIZ nato preveri pravilnost obrazca. Za opis nekaterih napak, ki se lahko pojavijo ob uvozu obrazca, 
preberite poglavje Pogoste napake in njihova obravnava. 
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Če obrazec ne vsebuje napak, ga lahko uvozite s klikom na gumb Uvozi v paket. Obrazec lahko uvozite v 
paket tudi v primeru, če vsebuje opozorila. opozorila preverite in če podatki v zvezi s katerimi je bilo izpisano 
opozorilo ustrezajo dejanskemu stanju, obrazec uvozite s klikom na gumb Uvozi paket kljub opozorilom. 
 

 
 
Po uspešnem uvozu obrazcev v paket, se pojavi naslednje sporočilo. 

 
 

1.1.11 Oddaja, popravljanje in brisanje uvoženih podatkov 
Podatki s tem še niso dokončno oddani. Podatke morate še podpisati in poslati. To napravite preko izbire na 
menuju Pregled paketov. Tu paket lahko podpišete in pošljete, brišete ali pa popravljate uvožene podatke. Še 
celo več, dodajate lahko dodatne podatke za dodatne delavce. 

1.1.12 Pogoste napake in njihova obravnava 

1.1.12.1 Kontrola strukture obrazca 

Ob uvozu obrazca ZPIZ aplikacija najprej preveri semantične napake oziroma strukturo obrazca. Pri tem 
lahko zazna napake od katerih so nekatere opisane v nadaljevanju. Napake v strukturi obrazca aplikacija javi 
pod naslovom: 

 

1.1.12.2 Kontrola nad vsebino oddanih podatkov 

Po uspešnem uvozu obrazca pa aplikacija napravi še določene kontrole nad vsebino oddanih podatkov. 
Obvestilo o tovrstnih napakah izgleda takole: 
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S klikom na povezavo Izpis lahko pregledate napake za posameznega delavca, s klikom na gumb Izpiši vse 
napake in opozorila pa vse napake v okviru obrazca, ki ga uvažate. 
 
Te napake pa se izpisujejo v obliki PDF dokumenta, ki se odpre v posebnem oknu internetnega brskalnika. PDF 
dokument vsebuje v glavi podatke o delavcu, nato podatke o napaki, v nadaljevanju pa še vse uvožene podatke 
dotičnega delavca. 

 
 
Tudi nekatere od teh napak so opisane v nadaljevanju. 

1.1.12.3 NAPAKA: Registrska številka subjekta ni vnešena 

Vnesite registrsko število dajalca oziroma subjekta v ekranu Delavci, partnerji -> Podatki o podjetju 
(Obratovalnica) v polje registrska št. subjekta. 
Če pa podjetje uporablja poslovne enote z različnimi registrskimi številkami zavezanca, pa podatke popravljate 
preko šifranta stroškovnih mest za posamezno stroškovno mesto v polju registrska št. zavezanca. 
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1.1.12.4 NAPAKA: Tedenski sklad in letni sklad ur nista vnešena ali pa nista pravilno vnešena 

Vrednosti popravljate v ekranu Delavci, partnerji -> Podatki o podjetju (Obratovalnica) v poljih tedenski in 
letni sklad ur. 
Če pa podjetje uporablja poslovne enote z različnimi registrskimi številkami zavezanca, pa podatke popravljate 
preko šifranta stroškovnih mest za posamezno stroškovno mesto v poljih tedenski in letni sklad ur. 
. 

 

1.1.12.5 NAPAKA: Število ur rednega dela mora biti večje od nič 

Najpogostejši vzrok te napake je, da obrazec vsebuje delavca, ki sploh ni prejemal plače za obdobje poročanja. 
V takem primeru je količina ur enaka 0, prav tako pa tudi bruto zneski. Preverite ali ste pri delavcu za katerega 
se napaka izpiše, pravilno vnesli datum zaključitve delovnega razmerja v kadrovski evidenci Delavci, partnerji -
> Kadrovska evidenca. 
 
Ker pa se na M4 izpisih uporablja samo EMŠO delavca, brez njegovega imena in priimka, potrebujete za 
določitev delavca v kadrovski evidenci podatek o pripadnosti EMŠO posameznemu delavcu. Če spiska 
delavcev z imeni, priimki in EMŠO nimate, si lahko pomagate z izpisom 060 Tabela podatkov za M4. Z 
omenjenim izpisom boste lahko tudi hitro preverili kateri delavci v podanem obdobju niso prejemali plače, 
upoštevani pa so na M4 izpisu. 
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1.1.12.6 NAPAKA: Bruto znesek plače brez ur rednega dela ali nadur 

Če delavec ni opravil ur rednega dela ali nadur, ne sme izkazovati bruto plače in na podlagi tega plačanih 
prispevkov. Preverite delavca, kjer se je pojavila napaka. Za preverjanje podatkov lahko uporabite plačilne liste. 
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1.1.12.7 NAPAKA: Neveljaven EMŠO 

EMŠO popravite v kadrovski evidenci Delavci, partnerji -> Kadrovska evidenca. 

 

1.1.12.8 OPOZORILO: Število ur zavarovanca je premajhno glede na podan letni fond ur 

To je samo opozorilo. Če se oddani podatki ujemajo z dejanskim stanjem ur delavca opozorilo ne zahteva 
nobenega ukrepanja ali popravljanja podatkov, obrazec pa lahko oddate tudi z opozorili. 
Manjše število poročanih ur pa je lahko posledica napačne določitve obsega tiskanja kar pomeni, da lahko 
kakšen mesec ni zajet v obseg tiskanja, čeprav bi ga morali upoštevati. 
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1.1.13 Vnos podatkov, ki so bili obračunani izven programa Plače 
Uporabniki, ki ste začeli program Plače uporabljati med letom in ki želite po elektronski poti oddati kompletne 
podatke za M4, morate vrednosti izračunane v nekem drugem programu dopolniti na roke.  
 
Za vnos omenjenih vrednosti uporabite prvi mesec v katerem ste s programom Plače začeli plače obračunavati. 
Poleg tega je pomembno, da zneske vnašate pod obračunom številka 2 oziroma pod prvim naslednjim 
obračunom v mesecu, ki še ni bil uporabljen. 
 
Vrednosti se vnaša v kumulativni obliki za celotno obdobje, ki je bilo vodeno izven trenutnega programa Plače. 
Zneske vnašate preko ekrana  Delavci, partnerji » Dodatni zneski za M4. 
 
Delavec mora biti pred začetkom vnosa vnešen v kadrovski evidenci. 
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