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1 UVOD 

Od 1. 2. 2020 dalje se v skladu z zakonodajo začnejo uporabljati novi M-obrazci za prijavo podatkov 

o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševstvo in 

zavarovanju za primer brezposelnosti (UL RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019). V sistemu KADRIS 4 

smo v skladu s tem spremenili/dodali/odstranili posamezna polja oz. poimenovanja polj na M-

obrazcih v modulu e-Vem (SPOT). 

 

2 NAMEN 

V dokumentu so opisane spremembe na področju M-obrazcev in oddaje teh preko portala e-VEM. 

Pravilnik se nahaja na povezavi: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2495/pravilnik-o-obrazcih-prijav-

podatkov-o-pokojninskem-in-invalidskem-ter-zdravstvenem-zavarovanju-zavarovanju-za-

starsevsko-varstvo-in-zavarovanju-za-primer-brezposelnosti. 

3 OPIS 

 

3.1 Sprememba šifranta izobrazb Klasius-P 

S 1. 12. 2019 je v veljavo stopila sprememba šifranta Klasius-P v Klasius P-16. 

Obstoječi šifranti izobrazbe so dopolnjeni z novimi šifranti Klasius-P v Klasius P-16. 

Dopolnjeni so šifranti: 

  programa vrste izobrazbe, 

  področja izobrazbe, 

  vrste izobrazbe. 

Nove šifre se od obstoječih razlikujejo po strukturi in vsebini podatkov, ki so vezani na 

posamezno šifro. 

Šifrant izobrazb se uporablja: 

  v modulu Kadrovski vmesnik e-Vem za vnos podatkov na M-obrazcih, 

  v Kadrovskem portalu pri definiranju izobrazbe zaposlenega, 

  v modulu Zaposlovanje pri definiranju podatkov/pogojev na razpisu. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2495/pravilnik-o-obrazcih-prijav-podatkov-o-pokojninskem-in-invalidskem-ter-zdravstvenem-zavarovanju-zavarovanju-za-starsevsko-varstvo-in-zavarovanju-za-primer-brezposelnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2495/pravilnik-o-obrazcih-prijav-podatkov-o-pokojninskem-in-invalidskem-ter-zdravstvenem-zavarovanju-zavarovanju-za-starsevsko-varstvo-in-zavarovanju-za-primer-brezposelnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2495/pravilnik-o-obrazcih-prijav-podatkov-o-pokojninskem-in-invalidskem-ter-zdravstvenem-zavarovanju-zavarovanju-za-starsevsko-varstvo-in-zavarovanju-za-primer-brezposelnosti
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Obstoječe šifrante izobrazbe smo dopolnili z novimi zaradi zakonske spremembe šifranta 

Klasius-P v Klasius P-16. Zaradi zagotavljanja veljavnosti in zgodovine obstoječih 

podatkov ni bil možen prepis šifranta z novimi vrednostmi, ampak smo dopolnili obstoječe 

z vsemi vrednostmi, ki veljajo od 1. 12. 2019 (torej se je število šifrantov izobrazbe v 

aplikaciji približno podvojilo). 

Dopolnjeni so šifranti: 

 programa izobrazbe, 

 področja izobrazbe, 

 vrste izobrazbe. 

Nove šifre se od obstoječih razlikujejo po strukturi in vsebini podatkov, ki so vezani na 

posamezno šifro. 

Kot je navedeno zgoraj, sprememba šifer v šifrantu izobrazbe Klasius P-16 vpliva tudi na 

oddajo M-obrazcev iz aplikacije KADRIS 4. 

 

3.2 Spremembe na področju M-obrazcev 

Novi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 

zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti določa 

spremembe podatkov na M-obrazcih. 

Spremembe vsebine M-obrazcev so naslednje. 

M-1 

 Nova polja: Reg. št. prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela; Številka enotnega 

dovoljenja; Iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto); Prostovoljno pokojninsko zavarovanje. 

- Sprememba naziva polja Področje izobrazbe (KLASIUS-P) v rubriki Področje izobrazbe 

(KLASIUS-P-16). 

M-2 

- Polja: Državljanstvo, Matična številka enota poslovnega subjekta se ne uporabljajo. 

M-3 

- Nova polja: Številka enotnega dovoljenja; Iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto). 

- Sprememba naziva polja Matična številka enota poslovnega subjekta v Matična številka 

enote poslovnega subjekta. 
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- Sprememba naziva polja Področje izobrazbe (KLASIUS-P) v Področje izobrazbe (KLASIUS-

P-16). 

- Polje: Poslan v državo se ne uporablja. 

Vse zgoraj navedene spremembe so zagotovljene v zadnji verzije aplikacije KADRIS 4 

4754.20.07.02. 

Pogoji za pridobitev novosti so navedeni v točki 4. 

Z uveljavitvijo teh sprememb bo dopolnjen postopek za elektronsko vlaganje prijav na portalu SPOT 

(e-VEM), ki ga zagotavlja Ministrstvo za javno upravo. Zavezanci, ki za elektronsko vlaganje 

uporabljajo kadrovski vmesnik eHRS sistema SPOT, morajo pravočasno prilagoditi svoje 

informacijske rešitve, da bodo elektronske vloge pripravili, kot je določeno v tehnični dokumentaciji, 

objavljeni na spletni strani http://evem.gov.si/info/koticek-za-razvijalce/ v sklopu Kadrovski vmesnik 

eHRS. 

4 POGOJI ZA UPORABO 

 

 

Dopolnitve so omogočene v zadnji verzije aplikacije KADRIS 4. 

Pogoji za uporabo so naslednji: 

- uvedeni modul KADRIS 4:e-VEM, 

- zadnja verzija aplikacije KADRIS 4 (najmanj 4754.20.02.2). 

Podrobni opisi se nahajajo na povezavi: 

KADRIS 4: KIS – modul eVEM: Pogoji za uporabo M obrazcev po spremembi zakonodaje    

Slika 1: Proces komunikacije aplikacije KADRIS 4 in SPOT 

http://evem.gov.si/info/koticek-za-razvijalce/
https://www.cetrtapot.si/doc/kadris_4_pogoji_za_uporabo_m_obrazcev_po_spremembi_zakonodaje_februar_2020.pdf
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5 OBVESTILA SPOTA 

5.1 Obvestilo o uporabi novega šifranta 

 

S 1. 2. 2020 velja, da ob oddaji M-obrazcev sistem upošteva novi šifrant izobrazbe KLASIUS P-16. 

Po 1. 3. 2020 pa bodo vgrajene tudi nove kontrole, kot je opisano na sliki. 

 

5.2 Kaj storiti, če naročnik še ne uporablja modula KADRIS 4:e-VEM in 
ga želi uvesti? 

 
Po odločitvi za nakup modula KADRIS 4: e-VEM sledijo aktivnosti s pridobivanjem certifikatov in 

prijava na MJU. 

Podrobnejše informacije so na povezavi: 

http://evem.gov.si/info/koticek-za-razvijalce/ 

v razdelku SPLOŠNO O KADROVSKEM VMESNIKU. 

Slika 2: Seznam kontrol pri oddaji M-obrazcev 

http://evem.gov.si/info/koticek-za-razvijalce/

