
PODPISANI/A: ____________________________________ , _______________________________________
                                          IME IN PRIIMEK       PRIIMEK OB ROJSTVU

ROJEN/A:  _______________________ 
                                DATUM ROJSTVA    

EMŠO:
ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA

DAVČNA ŠTEVILKA: 

TELEFONSKA ŠTEVILKA (podatek ni obvezen):  ____________________________________________

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA:  ______________________________________________________
                                                                         NASELJE, ULICA, ŠTEVILKA

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

____________________________________________________  _____________________________________
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO                                                                                                              OBČINA         

vlagam

Obr. ZPIZ 10330-1-1 Zahteva - pravica iz invalidskega zavarovanja po 397. členu ZPIZ - 2

ZAHTEVO ZA PRIZNANJE PRAVICE IZ INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA PO 397. ČLENU ZPIZ-2

Z odločbo (S sodbo) _____________________________________________ št. _________________ 

z dne __________________   mi je bila po 60. členu v povezavi s tretjim odstavkom (drugim odstavkom) 

66. člena Zakona  o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 

124/00,  109/01, 108/02, 135/03, 72/05 in 69/06) zavrnjena zahteva za priznanje   pravic iz invalidskega 

zavarovanja.                               

V skladu s prvim odstavkom 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 96/12 in 39/13) zahtevam priznanje pravice iz invalidskega zavarovanja.  

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, razen v primeru, če podatkov ni možno pridobiti v Republiki Sloveniji.

Zahtevane podatke vpišite v celoti in čitljivo.

S podpisom potrjujem resničnost navedb, ki jih podajam pod kazensko in odškodninsko 
odgovornostjo. V primeru napačnih podatkov lahko Zavod zoper mene ali moje dediče uveljavlja 
povrnitev škode. 

Datum: ____________________________                                    Podpis: ____________________________



PRILOGE:  

1.  Dokazila o pokojninski dobi (delovna knjižica, potrdilo o zavarovalni dobi, ki se šteje s povečanjem 
      ipd.).
2.   Potrdilo o plačanih prispevkih in obseg zavarovanja.
3.   Medicinska dokumentacija o zdravljenju po zadnji oceni senata invalidske komisije.
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