
Obr. ZPIZ 210-01/3  Zahteva za ugotovitev pokojninske dobe

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 UGOTOVITEV POKOJNINSKE DOBE

Predlagam, da se v postopku ugotovi naslednja moja zavarovalna doba oz. posebna doba:

1. Zaposlitev pri ___________________________________ od______________do _____________.

Zaposlitev pri ___________________________________ od______________do _____________.

2. Čas zunaj delovnega razmerja zaradi ________________ od _____________ do _____________.

3. Posebna doba (vrsta)_____________________________ od _____________ do _____________.

Izjavljam, da
(USTREZNO OBKROŽITE IN DOPOLNITE)

1. V obdobju, ki ga uveljavljam, v Sloveniji – nisem – sem bil zavarovan od _________ do _________. 

2. V obdobju, ki ga uveljavljam, v tujini – nisem – sem bil zaposlen od __________ do ___________ 

v _____________________________________. 
                  NAVEDITE DRŽAVO

3. Na šolanju sem bil od __________ do ___________ na __________________________________
                                                                                               NAZIV IN KRAJ ŠOLE

4. Vojaški rok sem služil od ________________ do ________________.

V navedenem obdobju sem imel stalno prebivališče prijavljeno v/na _____________________________. 
                                                                                                                                  NAVEDITE TOČEN NASLOV

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

Datum:  ________________________________                                          Podpis: __________________________

Priloge:
Delovna knjižica.
Listinski dokazi za obdobja pokojninske dobe, navedena v točkah od 1 do 3.
Dokazilo o zaposlitvi v tujini.
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