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PODPISANI/A: _________________________________________________________ 
                                IME IN PRIIMEK – PRIIMEK OB ROJSTVU 

 

ROJEN/A: ___________________________ 
                      DATUM ROJSTVA 

 

 

EMŠO: 

 

 

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: _______________________________________ 
                                                                                  NASELJE, ULICA, ŠTEVILKA 

___________________________________  ___________________________________ 
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO                                         OBČINA 

 

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA: _____________________________________ 
                                                                            NASELJE, ULICA, ŠTEVILKA 

 

___________________________________  ___________________________________ 
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO                                         OBČINA                   

 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________ E-POŠTA: ___________________ 

 

PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI: 

 

IME IN PRIIMEK/NAZIV:  _______________________________________________ 

 

ROJEN/A: ___________________________________ 
                      DATUM ROJSTVA 

 

EMŠO: 

 

 

TELEFONSKA ŠTEV.: _______________ E-POŠTA: _________________________ 

 

vlagam 

 

ZAHTEVO ZA NOVO ODMERO POKOJNINE  
na podlagi 401.a člena ZPIZ-2 

 

 

Na podlagi 401.a člena ZPIZ-2 se zavarovancem iz 11. člena Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ZPIZ/83), ki so vplačevali prispevke vsaj v enaki višini kot 

zavarovanci iz drugega odstavka 10. člena ZPIZ/83, za obdobja tako plačanih prispevkov 

zagotavljajo enake pravice iz obveznega zavarovanja kot zavarovancem iz drugega 

odstavka 10. člena ZPIZ/83. 

 

 

Sem uživalec pokojnine oziroma dela pokojnine pod številko ______________________. 
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OBVESTILO 

 

V skladu s prehodno določbo v tretjem odstavku 3. člena ZPIZ-2H uživalcu pokojnine in 

zavarovancu, ki se mu izplačuje del pokojnine, iz drugega odstavka 401.a člena zakona, 

ki vloži zahtevo za novo odmero pokojnine oziroma dela pokojnine v šestih mesecih po 

začetku uporabe tega zakona, pripada novo odmerjena pokojnina od začetka uporabe 

tega zakona. Če zahtevo vloži po poteku šestih mesecev od začetka uporabe tega 

zakona, mu novo odmerjena pokojnina oziroma novo odmerjeni sorazmerni del pokojnine 

oziroma izplačilo novo odmerjenega dela pokojnine pripada od prvega dne naslednjega 

meseca po vložitvi zahteve. 

 

 

 

Datum: _____________ Podpis: ___________________________________________ 
                                                 Podpis vlagatelja oziroma pooblaščenca, če vlogo odda pooblaščenec 
 

 
PRILOGE:   Izjava, odločba ali drugo dokazilo o pooblastilu 
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