
DOSTOPANJE DO APLIKACIJE ZA POSREDOVANJE PODATKOV NA 

OBRAZCIH M-4 Z AVTENTIKACIJSKO KODO 

 

 

Vsi dajalci podatkov, ki so po evidenci Zavoda dolžni 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 sedež dajalca podatkov. Zavod bo 

podatke ustrezno popravil in o popravkih obvestil dajalca, že 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.  

 

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.p

df?MOD=AJPERES 

 

Dajalci podatkov, ki jim je avtentikacijska koda potekla, dajalci podatkov, ki niso prejeli kode 

za prvo posredovanje podatkov na obrazcih M-4 za leto, v katerem je začetek zavezanosti 

zavezanca/dajalca podatkov (prva prijava prvega zavarovanca), dajalci podatkov, ki 

potrebujejo avtentikacijsko kodo za osebo, ki se prvič prijavlja kot uporabnik aplikacije, 

dajalec pa je v aplikaciji že registriran, in dajalci podatkov, ki potrebujejo avtentikacijsko 

kodo za prenos pooblastil na novo kvalificirano digitalno potrdilo za uporabnika aplikacije, ki 

mu je poteklo prejšnje kvalificirano digitalno potrdilo, na Zavod posredujejo vlogo, dostopno 

na spletni strani 

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/e11ccf804a8202d7a16dbb1ee2daa3fe/m4vlogaZaAvtK

odo.pdf?MOD=AJPERES. 

 

Avtentikacijsko kodo za prijavo v aplikacijo za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 boste 

prejeli v roku dveh delovnih dni od sprejema vloge pri Zavodu.  

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na naslednje telefonske številke:  

 

Območna enota Celje 
G. Brane Podgoršek 

Tel. št.: 03/420- 25-55 

Območna enota Koper 
G. Mitja Rižnar 

Tel. št.: 05/610-65-20 

Območna enota Kranj 
Ga. Mojca Klančnik  

Tel. št.: 04/280- 95 90 

Območna enota Ljubljana 
G. Denis Pavlica 

Tel. št.: 01/474-52-33 

Območna enota Maribor 
Ga. Eva Čakš 

Tel. št.: 02/250-71-35 

Območna enota Murska Sobota 
G. Jože Magdič 

Tel. št.:02/530-48-25  
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Območna enota Nova Gorica 
G. Igor Di Bon 

Tel. št.: 05/330-89-13 

Območna enota Novo mesto 
Ga. Lidija Mirtič Štangelj 

Tel. št.: 07/338-15-67 

Območna enota Ravne 
Ga. Ivica Kobovc 

Tel. št.: 02/821-66-16 

 

 

Več informacij o elektronskem posredovanju podatkov na obrazcih M-4 dobite na spletni 

strani Zavoda na povezavi 

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

datkov+m4/navodila+za+elektronski+obrazec+m-4.  

 

Ljubljana, 15.4.2014 
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