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PODPISANI/A: __________________________________________ , _______________________________
                             IME IN PRIIMEK                                                                                                              PRIIMEK OB ROJSTVU

ROJEN/A:  _________________________________________
                      DATUM ROJSTVA                                                    
EMŠO: 
             ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA 

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: __________________________________________________
                                                                         NASELJE, ULICA, ŠTEVILKA

____________________________________________________  _____________________________________
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO                                                                   OBČINA                  
NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA: ________________________________________________
                                                                            NASELJE, ULICA, ŠTEVILKA

____________________________________________________  ___________________________________
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO                                                                   OBČINA                  

vlagam

ZAHTEVO ZA DOKUP ZAVAROVALNE DOBE

1. Po določbi 136. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju naj se mi na 
podlagi plačila prispevkov v zavarovalno dobo všteje:

čas v trajanju _________________  _________________________  _______________________
                 LET                  MESECEV                                                DNI

Po določbi 136. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se lahko zavarovalna 
doba dokupi le za izpolnitev pogojev ali za ugodnejšo odmero pokojnine po tem zakonu. Dokupiti je 
mogoče do pet let zavarovalne dobe.

2. Po določbi 408. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju naj se mi na 
podlagi plačila prispevkov v zavarovalno dobo všteje:

čas zaključenega dodiplomskega in podiplomskega študija od _____________ do _____________ 

na ___________________________________________________________________________.
     IME IN KRAJ IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Po določbi 408. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se lahko doba študija 
dokupi v treh letih po uveljavitvi tega zakona. Zavarovanec ima pravico do dokupa dveh let dobe za 
čas zaključenega dodiplomskega in podiplomskega študija, če v tem času ni bil vključen v obvezno 
zavarovanje, pod pogojem da ima ob vložitvi zahtevka dopolnjenih najmanj 38 let pokojninske dobe 
brez dokupa (moški) oziroma 35 let pokojninske dobe brez dokupa (ženske).

Izjavljam, da
(USTREZNO OBKROŽITE IN DOPOLNITE)

V obdobju, ki ga uveljavljam, V Sloveniji nisem/sem bil zavarovan od ____________ do ____________.

V obdobju, ki ga uveljavljam, v tujini sem/nisem bil zaposlen od _______________ do _______________ 

v/na _____________________________________________________________________________.

Vojaški rok sem služil od __________________ do __________________. V navedenem obdobju sem

imel stalno prebivališče prijavljeno v/na _________________________________________________.
                                                                                                             NAVEDITE NATANČEN NASLOV
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OBVESTILO

Na podlagi 12. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Zavod za izvajanje 
obveznega zavarovanja pridobiva potrebne podatke o zavarovancih in uživalcih pravic po 
tem zakonu iz uradnih evidenc brez njihove predhodne pisne privolitve, vključno s podatki, 
ki so davčna tajnost. Glede na to bo potrebne podatke pridobil Zavod, razen v primeru če že 
razpolagate z ustreznim potrdilom, s čimer skrajšate trajanje postopka ali če podatkov ni možno 
pridobiti v Republiki Sloveniji.

Seznanjen sem z določbo 160. in 408. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
ki določa obveznost plačila prispevkov za dokup zavarovalne dobe v roku 15 dni od prejema 
odločbe o odmeri prispevka. Seznanjen sem tudi z obveznostjo plačila stroškov postopka za 
novo odmero prispevka v primeru ponovne uveljavitve dokupa.

S svojim podpisom potrjujem resničnost navedb, podanih v izjavi in zanje materialno odgovarjam.

Datum:  ___________________________                                                   Podpis: ______________________________

PRILOGE: 
Delovna knjižica.
Potrdilo o znesku bruto plače iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup.
Dokazilo o zaključenem študiju v tujini.


