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Priloga 5: Obrazec M-6 Prijava podatkov in sprememb podatkov o nadomestilih iz
invalidskega zavarovanja z navodilom za izpolnjevanje

Obrazec M-6

PRIJAVA PODATKOV IN SPREMEMB PODATKOV O NADOMESTILIH
IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

PODATKI O PRIJAVI
1. Datum nastanka dokumenta
2. Datum prejema prijave
3. Leto za katero se sporočajo podatki (LLLL)
4. Šifra prijave podatkov

PODATKI O ZAVEZANCU
5. Registrska številka zavezanca
6. Naziv zavezanca

PODATKI O ZAVAROVANCU
7. EMŠO zavarovanca
8. Ime in priimek zavarovanca

NADOMESTILO I
9. Znesek nadomestila

NADOMESTILO II
10. Število ur
11. Znesek nadomestila
Podatki o dokumentu
-

časovni žig

-

kvalificirano digitalno potrdilo vložnika prijave

-

mikrofilmska številka
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Obrazce M-6 izpolnjuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za
uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki se jim čas uživanja teh nadomestil všteva
v pokojninsko dobo.
PODATKI O PRIJAVI
1.

Datum nastanka dokumenta:
Vpiše se sistemski datum nastanka elektronskega obrazca na podlagi prenosa podatkov
iz matične evidence o izplačilih prejemkov v matično evidenco zavarovancev.
2.

Datum prejema prijave
Vpiše se datum prejema obrazca M-6 pri Zavodu v primerih, ko se v skladu z ZMEPIZ-1
vnaša posamični obrazec.
3.

Leto, za katero se sporočajo podatki
Vpisati je treba štirimestno številko koledarskega leta, na katero se nanašajo sporočeni
podatki oziroma spremembe že sporočenih podatkov.
4.

Šifra prijave podatkov
Vpisati je treba šifro vrste prijave. Vpiše se šifra:

0 – za prvo prijavo podatkov za posamezno leto
1 – za nadomestitev že sporočenih podatkov (nadomeščanje predhodnega obrazca M-6
zaradi evidentiranja spremenjenih podatkov z novim obrazcem M-6)
PODATKI O ZAVEZANCU
5.

Registrska številka zavezanca
Do 30. junija 2011 je treba vpisati posebno številko zavezanca za prispevek, ki je za
uživalce invalidskih nadomestil dodeljena posamezni območni enoti.
Od 1. julija 2011 je treba vpisati enotno registrsko številko Zavoda. Ob vpisu registrske št.
zavezanca se programsko izpiše naziv le tega.
6.

Naziv zavezanca
Na podlagi vpisane registrske številke zavezanca se iz matične evidence zavarovancev
izpiše naziv zavezanca. Za podatke, sporočene do 30. junija 2011, se izpiše naziv območne
enote, ki je prijavo vložila in ki je pravico do nadomestila priznala. Za podatke, sporočene od 1.
julija 2011 se izpiše naziv Zavoda.
PODATKI O ZAVAROVANCU
7.

EMŠO zavarovanca
Vpiše se 13-mestna enotna matična številka (EMŠO) zavarovanca.

8.

Ime in priimek zavarovanca
Na podlagi vpisane EMŠO se iz matične evidence zavarovancev izpiše ime in priimek
zavarovanca.
NADOMESTILO I
V to rubriko se vpisujejo naslednja nadomestila:
a)

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 56/92,
5/94, 7/96, 54/98, ZPIZ-92):
-

nadomestilo zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu;
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b) Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05, 69/06 in 10/08, ZPIZ-1):
-

-

c)

nadomestilo zaradi poklicne rehabilitacije, ko se zavarovanec usposablja ob delu (2.
odstavek 89. člena – usposabljanje ob delu),
začasno nadomestilo, ki ga prejemajo osebe v delovnem razmerju hkrati s plačo (1.,
4., in 5. odstavek 90. člena)
delna invalidska pokojnina, ki jo med trajanjem pravice pri ZRSZ do plačila prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prejemajo osebe, zavarovane po 22. členu
ZPIZ-1 (6. odstavek 93. člena - brezposelni)
nadomestilo za invalidnost, ki ga med trajanjem pravice pri ZRSZ do plačila
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prejemajo osebe, zavarovane po
22. členu ZPIZ-1 (2. alineja 1. odstavka in 2. alineja 2. odstavka in 2. alineja 3.
odstavka 94. člena – brezposelni);
nadomestilo za invalidnost, ki ga poleg plače prejema invalid II ali III. kategorije,
zaposlen na drugem delovnem mestu (3. in 4 alineja 1. odstavka, 3. alineja 3.
odstavka in 4. alineja 2. odstavka 94. člena – zaposleni);

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. št.
96/12 in 39/13,102/15, 40/17, 65/2017, ZPIZ-2) :
-

-

nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije, ko se zavarovanec usposablja ob delu (2.
odstavek 80. člena – izobraževanje ob delu);
začasno nadomestilo, ki ga prejemajo osebe po zaključku poklicne rehabilitacije do
začetka dela na drugem delu (84. člen);
delno nadomestilo, ki jo med trajanjem pravice pri ZRSZ do plačila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje prejemajo osebe, zavarovane po 1. odstavku
19. členu ZPIZ-2 (6. odstavek 86. člena - brezposelni);
nadomestilo za invalidnost, ki ga med trajanjem pravice pri ZRSZ do plačila
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prejemajo osebe, zavarovane po
1. odstavku 19. členu ZPIZ-2 (2. alineja 1. odstavka., 2. alineja 2. odstavka in 2.
alineja 3. odstavka 85. člena – brezposelni);
nadomestilo za invalidnost, ki ga poleg plače prejema invalid II ali III. kategorije,
zaposlen na drugem delovnem mestu (4. alineja 1. odstavka, 4 alineja 2. odstavka in
4 alineja 3. odstavka 85. člena – zaposleni).

9.

Znesek nadomestila (I)
Vpisati je treba bruto znesek nadomestila. Bruto znesek nadomestila se izračuna tako, da
se neto znesek nadomestila poveča z ustreznim količnikom, ki je izračunan na podlagi
povprečne stopnje davka in prispevkov, ki se plačujejo od plače v Republiki Sloveniji, in je
v posameznem letu veljal za preračun plač po 4. odstavku 35. člena ZPIZ-2. Zneski
nadomestila se vpisujejo v evrih z dvema decimalnima mestoma.
NADOMESTILO II.
V to rubriko se vpisujejo naslednja nadomestila:
a) Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Uradni list RS, št. 56/92,
5/94, 7/96, 54/98, ZPIZ-92):
-

nadomestilo zaradi dela s skrajšanim delovnim časom po 131. in 132. členu;

b) Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05, 69/06 in 10/08, ZPIZ-1):
-

delna invalidska pokojnina po 2. odstavku in po 1. alineji 3. odstavka 93. člena.
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c) Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. št. 96/12
in 39/13, 102/15, 40/17, 65/2017, ZPIZ-2) :
-

delno nadomestilo po 2. odstavku, prvi alineji 3. odstavka in 6. odstavku 86. člena
(razen za zavarovance iz 1. odstavka 19. člena ZPIZ-2)

10. Število ur nadomestila
Vpisati je treba skupno število ur, za katero je bilo izplačano nadomestilo plače zaradi
dela s skrajšanim delovnim časom oziroma delna invalidska pokojnina oziroma delno
nadomestilo. Število ur pri delnem nadomestilu je odvisno od odstotka preostale delovne
zmožnosti po podatkih iz evidenc invalidskega zavarovanja.
11. Znesek nadomestila (II)
Vpisati je treba skupni bruto znesek nadomestila, izplačan za koledarsko leto. Bruto
znesek nadomestila se izračuna tako, da se neto znesek nadomestila poveča z ustreznim
količnikom, ki je izračunan na podlagi povprečne stopnje davka in prispevkov, ki se
plačujejo od plače v Republiki Sloveniji, in je v posameznem letu veljal za preračun plač po
4. odstavku 35. člena ZPIZ-2. Zneski nadomestila se vpisujejo v evrih z dvema decimalnima
mestoma.
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