
 
 

 
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                   
 

Prosim za 
 

PREDHODNO PISNO INFORMACIJO O DATUMU IZPOLNITVE 
POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO: 
(USTREZNO OZNAČITE IN DOPOLNITE) 
 

 STAROSTNE POKOJNINE po ZPIZ-2 

 PREDČASNE POKOJNINE 
 
Predlagam, da se mi poleg pokojninske dobe, dopolnjene v Republiki Sloveniji, pri 
izračunu upošteva tudi 
 
1.  Pokojninska doba, dopolnjena v tujini 

 
od _________________ do __________________      v _______________________ 

                NAVEDITE DRŽAVO 

 

od _________________ do __________________      v _______________________ 
                NAVEDITE DRŽAVO 
 

od _________________ do __________________      v _______________________ 
                NAVEDITE DRŽAVO 

 
2.  Dodana doba za čas v katerem sem bil vključen v poklicno zavarovanje (obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje)  od _____________ do _____________ . 
 
Dodana doba se upošteva le za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne 
pokojnine, ne pa za odmero pokojnine. 
 

Pri izračunu pogojev za priznanje pravice do starostne pokojnine, naj se mi upošteva 
znižanje starostne meje zaradi:  

 



1. služenja obveznega vojaškega roka 

od ______________ do _______________ 

V navedenem obdobju sem imel stalno prebivališče prijavljeno v/na 
 __________________________________________________________________________________ . 

 NAVEDITE TOČEN NASLOV 

 

 

2. zaposlitve pred dopolnjenim 18. letom starosti  

od _________________ do __________________ 

 
 

V PRIMERU, DA ŽELITE PREDHODNO PISNO INFORMACIJO O DATUMU 
IZPOLNITVE POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO STAROSTNE 
POKOJNINE PO ZPIZ-1, VELJAVNEM DO 31.12.2012, IZPOLNITE TUDI 
NASLEDNJE RUBRIKE 
 
Pri izračunu pogojev za priznanje pravice do starostne pokojnine, naj se mi upošteva:  
 
Dodana doba za čas  
 
I.  Zaključenega študija na dodiplomskem in podiplomskem šolanju od _____________   
   do _____________ na ________________________________. 
                                              NAZIV IN KRAJ IZOBRAŽEVALNE USTANOVE  
 
II. Služenja obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne službe, osnovnega      
usposabljanja za rezervni sestav policije od ______________ do ______________. 
 
V navedenem obdobju sem imel stalno prebivališče prijavljeno v/na 
________________________________. 
            NAVEDITE NASLOV IN KRAJ 

 
III.  Prijave pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ali brezposelna oseba  
   od _____________ do _____________, v/na ______________________________.  
                                                                                      NAVEDITE KRAJ  

 

ČE UVELJAVLJATE ZNIŽANJE STAROSTNE MEJE ZARADI OTROK, ZA 
KATERE STE SKRBELI V PRVEM LETU NJIHOVE STAROSTI (po ZPIZ-2) 
OZIROMA ZA KATERE  STE SKRBELI IN JIH VZGAJALI VSAJ PET LET (po 
ZPIZ-1), IZPOLNITE TUDI NASLEDNJE RUBRIKE 

   
otrok  _______________________________________________________________ 
                                           IME IN PRIIMEK – PRIIMEK OB ROJSTVU 

 _____________________________________     _________________________ 
                      DATUM IN KRAJ ROJSTVA                                                             EMŠO                 
 

otrok  ______________________________________________________________ 
                                     IME IN PRIIMEK – PRIIMEK OB ROJSTVU 

 _____________________________________     _________________________ 
                         DATUM IN KRAJ ROJSTVA                                                             EMŠO                
 
otrok  _____________________________________________________________ 
                                   IME IN PRIIMEK – PRIIMEK OB ROJSTVU 

 _____________________________________     _________________________ 
                              DATUM IN KRAJ ROJSTVA                                                              EMŠO                 
 
otrok ______________________________________________________________ 
                                   IME IN PRIIMEK – PRIIMEK OB ROJSTVU 



 _____________________________________     _________________________ 
                              DATUM IN KRAJ ROJSTVA                                                              EMŠO                 
 
V primeru ugotavljanja izpolnjevanja pogojev po ZPIZ-2, se starostna meja za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine zniža za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki ima državljanstvo Republike Slovenije oziroma 
državljanstvo države članice evropskega gospodarskega prostora. Do znižanja starostne meje je upravičena 
ženska, razen če je pravico do denarnega nadomestila iz naslova starševstva užival moški.  
 
V primeru ugotavljanja izpolnjevanja pogojev po ZPIZ-1, se starostna meja za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine in za znižanje polne starosti (moški), zniža za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki ima 
državljanstvo Republike Slovenije oziroma državljanstvo države članice evropskega gospodarskega prostora, za 
katerega je zavarovanec skrbel in ga vzgajal vsaj pet let. Starša se o tem, kdo od njiju uveljavlja znižanje 
starostne meje za vsakega posameznega otroka, sporazumno dogovorita. Če do sporazuma ne pride, je do 
znižanja starostne meje upravičen tisti od staršev, ki je v pretežnem delu uveljavil pravico do starševskega 
dopusta. Če nobeden od staršev ni bil na starševskem dopustu ali sta uveljavila pravico do starševskega dopusta 
v enakem delu, je do znižanja starostne meje upravičena ženska. 
 
 
Zahtevane podatke vpišite v celoti in čitljivo. 
 
S podpisom potrjujem resničnost navedb in zanje materialno odgovarjam. 
 
 
Predhodna pisna informacija bo izdana na podlagi razpoložljivih podatkov iz matične 
evidence zavarovancev, vaših navedb in predloženih dokazil ter je zgolj informativne 
narave. 
 
 
Datum:                                                                   Podpis: ____________________ 
 
 
 

PRILOGE:   
 
1.  Delovna knjižica in morebitna dokazila (odločba o priznanju pokojninske dobe) 
2.  Potrdilo o zavarovalni dobi, ki se šteje s povečanjem 
3.  Dokazilo o služenju vojaškega roka 
4.  Dokazilo o vključenosti v poklicno (obvezno dodatno pokojninsko) zavarovanje 
5.  Dokazila o zaposlitvi v tujini 
6.  Dokazilo o zaključenem dodiplomskem ali podiplomskem šolanju 
7.  Dokazilo o prijavi pri zavodu za zaposlovanje 
8.  Dokazilo o vključitvi v obvezno dodatno zavarovanje 
9.  Dokazilo o rojstvu in državljanstvu otrok v času skrbi in vzgoje 


