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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  
 
 

ZAHTEVO ZA RAZVELJAVITEV DOKONČNE ODLOČBE O ODMERI NADOMESTILA 
IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA IN IZPLAČILO USKLAJENEGA ZNESKA 
NADOMESTILA IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA ODMERJENEGA PO 
PREDPISIH, KI SO SE UPORABLJALI DO 31. DECEMBRA 2002 
 
Podpisani sem bil po predpisih, ki so se uporabljali do 31. decembra 2002, delovni invalid 

II. oz. III. kategorije invalidnosti s pravico do razporeditve oziroma zaposlitve na drugem 

ustreznem delu oz. pravico do dela s skrajšanim delovnim časom, uživalec 
 

□ nadomestila plače za čas čakanja na razporeditev oziroma zaposlitev na drugem 

ustreznem delu. 

□ nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu. 

□ nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom.  

 
Zaradi poslabšanja že ugotovljene invalidnosti oz. nastanka nove invalidnosti, sem dne 

_________________ pridobil pravice iz invalidskega zavarovanja po  
 

□ Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se je uporabljal do 31.12.2012 

(ZPIZ-1). 

□ Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se uporablja od 1.1.2013 dalje 

(ZPIZ-2). 
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Na podlagi novo pridobljenih pravic iz invalidskega zavarovanja sem z odločbo Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. _____________________ z dne 

_____________ pridobil tudi pravico do 
 

□ nadomestila za invalidnost, 

□ delne invalidske pokojnine oz. delnega nadomestila, 
 

ki se mi izplačuje v nižjem znesku od zneska prej priznanega nadomestila iz invalidskega 

zavarovanja, odmerjenega po predpisih, ki so se uporabljali do 31. decembra 2002.  

 
Iz navedenih razlogov na podlagi določbe tretjega odstavka 121. člena ZPIZ-2G podajam 

zahtevo za razveljavitev dokončne odločbe o odmeri nadomestila iz invalidskega 

zavarovanja in izplačilo usklajenega zneska nadomestila iz invalidskega zavarovanja, 

odmerjenega na podlagi pravic, pridobljenih po predpisih, ki so se uporabljali do 31. 

decembra 2002.  

 
Opombe:  

 

 

 
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: ____________________ 
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