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POTRDILO O ŽIVETJU / POTVRDA O ŽIVOTU   
VËRTETIMI SE PERSONI ËSHTË GJALLË                     

        Številka upravičenca:  

             Numri i pensionistit: / Broj penzionera: 

 

S tem potrjujemo, da uživalec(ka) pokojnine / Me këtë vërtetojmë: / Ovim potvrđujemo: 

______________________________________   ______________________________ 
               ime in priimek / emri dhe mbiemri/ ime i prezime                          očetovo ime / emri i babës /  ime oca 

 

rojen(a)__________________________________ v ______________________________________________________________,  

i,e lindur/ rođ          datum / me datë /  datum         në/ u          kraj rojstva / vendi i lindjes/   mesto rođenja                                      

 

državljan(ka) ______________________________, 

shtetësia / državljanin(ka) 

 

stanujoč__________________________________________________________________________________________________ 
adresa                      kraj, ulica, hišna številka, pošta, številka pošte, občina / vendi,rruga, numri i shtëpisë, posta,numri i postës,komuna/ 

sa prebivalištem u                                                                                              mesto, ulica, kućni broj, pošta, broj pošte, opština 

 

 

še živi/ është gjallë / još živi. 

 

Podatki so ugotovljeni na podlagi osebne izkaznice oz. potnega lista številka ___________________________________________ 
Të dhënat janë verifikuar në bazë të letërnjoftimit ose pasaportës me numër:/Podaci su utvrđeni na osnovi osobne iskaznice oz. putovnice broj 

 

izdane-ga v _______________________________ dne ______________________, veljavne-ga do ________________________ 

lëshuar në                më            vlen deri më  

izdane u                                dana            koji vrijedi do 

 

Kraj in datum ___________________________ 

Vendi dhe data/Mjesto i datum  

 

 

 

 

 

Žig in podpis organa državne uprave      Žig Apostille pristojnega organa 

la dhe nënshkrimi i organit të administratës shtetërore                                                    Vula Apostille e organit kompetent                                

Pečat i potpis organa državne uprave               Pečat Apostille nadležnog organa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IZJAVA UPOKOJENCA / IZJAVA PENZIONERA / DEKLARATA E PENSIONISTIT 
 

Podpisani           _____________________________________________________________     izjavljam, da    

I nënshkruari /  Dole potpisani         priimek in ime / mbiemri dhe emri / prezime i ime               deklaroj se / Izjavljujem da  

 

 prejemam tudi pokojnino iz države / marr edhe pensionin nga shteti / primam penziju i iz druge države ____________________  

       (vpišite državo / shëno shtetin/ upisati državu) 

 sem / jam / sam                      nisem / nuk jam / nisam  zaposlen (-a) / i punësuar / zaposlen(a). 

 opravljam / kryej / obavljam  ne opravljam / nuk kryej/ ne obavljam  samostojno(e) dejavnost(i) / veprimtari të pavarur/ 

samostalnu(e) delatnost(i). 

 

Soglašam, da uveljavljam ugodnosti po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja od uveljavitve dalje. 

Deklaroj se i përfitoj lehtësitë e kontratës ndëkombëtare për evitimin e taksës së dyfishtë nga dita e hyrjes në fuqi. 

Izjavljujem da koristim povlastice prema međunarodnom ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. 

 

 

Kraj in datum____________________   _______________________________________________________ 

Vendi dhe data/Mjesto i datum                podpis upokojenca ali zakonitega zastopnika ali skrbnika 

                                                                                                           nënshkrimi i pensionistit apo përfaqësuesit të tij ligjor 

                                                                                                                   potpis penzionera ili zakonskog zastupnika 

            



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILO UPOKOJENCU / LAJMËRIM / OBAVEŠTENJE 

 

Potrdilo o živetju in izjavo je potrebno izpolnjeno in overjeno vrniti na zgoraj navedeni naslov Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije najkasneje do _________________________. Če potrdila o živetju in izjave ne bomo 

prejeli do navedenega roka, vam bo Zavod ustavil izplačevanje pokojnine (3.odst. 120. čl. ZPIZ-2, Ur.l. RS, št 96/12). 

Obveščamo vas, da overitve z žigom Apostille opravlja Oddelek za konzularne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve 

Republike Kosovo in Agencija za civilno registracijo Ministrstva za notranje zadeve Republike Kosovo. 

 

Vërtetimin se personi është gjallë dhe deklaratën e pensionistit të plotësuar dhe të vërtetuar duhet ta dërgoni në adresën e  Entit 

për sigurimin e pensioneve dhe invaliditetit në Slloveni deri  ________________________. Në qoftë se Vërtetimin se personi është 

gjallë dhe deklaratën nuk do ta marrim deri në afatin e përmendur, Enti do ta ndërpresë pagesën e pensionit (paragrafi 3  i nenit 

120. të ZPIZ-2, Ur. l. RS nr. 96/12).  

Ju njoftojmë se vërtetimi me vulën Apostille bëhet në Departamentin për Çështje Konsullore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të 

Republikës së Kosovës dhe në Agjencinë për Regjistrim Civil në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës. 

 

Potvrdu o životu i izjavu treba popunjene i overene vratiti na gore navedenu adresu Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 

Slovenije najkasnije do ________________________. Ukoliko potvrdu o životu i izjavu ne primimo do navedenog roka, Zavod će 

vam obustaviti isplatu penzije (stav 3. čl. 120. ZPIZ-2, Sl. l. RS, br. 96/12). 

Obaveštavamo vas da overe pečatom Apostille vrši Odeljenje konzularnih poslova Ministarstva spoljnih poslova Republike 

Kosovo i Agencija za civilnu registraciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Kosovo. 

 


