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Obr. ZPIZ 409-27-2 Izjava z zahtevo za izplačilo neizplačanih zapadlih denarnih prejemkov dediču 

 

 

Izjava z zahtevo za izplačilo neizplačanih zapadlih denarnih prejemkov dediču  

 
 

Zaradi smrti uživalca(ke) pokojnine oziroma drugih denarnih prejemkov pod  št.  
 
Ime in priimek 
umrlega/e: 

 

Rojen/a:  
 Ime in priimek                                                                                                                                  Datum rojstva 

 
Nazadnje 
stanujoč/a: 

 

                              Naselje, ulica, številka, poštna številka, pošta, občina 

 
 
Umrl/a: 

 

 Datum smrti 

 
Na podlagi šestega odstavka 111. člena ZPIZ-2 podajam izjavo z zahtevo za izplačilo neizplačanih zapadlih denarnih prejemkov 
dediču.  

Dediči po pokojnem smo (ustrezno označi):  na podlagi zakona  po oporoki 
 

Zap. št. Ime in priimek Rojen/a Stanujoč/a 
Sorodstveno 

razmerje 
Vrsta in številka osebnega 

dokumenta 
Podpis 

1. 

      

2. 

      

3. 

      

4. 

      

5. 

   
 

   

 
Vsi popisani dediči oziroma njihovi zastopniki ali skrbniki izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in kazensko in 
materialno odgovarjamo za resničnost podatkov. S to izjavo soglašamo, da se zapadli še neizplačani denarni prejemki 
po umrlem/i uživalcu/ki izplačajo enemu dediču, ki je rezident Republike Slovenije, in sicer: 

 

Ime in priimek:                                                     

                           Stanujoč/a:                                                     

                           Davčna številka:                 
  EMŠO:                           

                           Številka osebnega računa: S I 5 6 

 

                  

 

        

 

      

 
Kot predlagani prejemnik se zavezujem, da bom prejete denarne prejemke s pripadajočimi obrestmi sam izplačal 
naknadno ugotovljenemu upravičencu, če se na podlagi sklepa o dedovanju izkaže, da do njih nisem bil upravičen ali 
da so za dedovanje upravičeni tudi drugi dediči, ki v tej izjavi niso navedeni. 

 
      
Datum: 

 
   Podpis prejemnika:  

 

 
Vrsta in številka osebnega dokumenta: 

 

 
 
Žig in podpis uradne osebe (zavoda, notarja oziroma upravne enote), ki je opravila overovitev vseh oseb, navedenih na 
tej izjavi. 
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