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IZPIS O OBDOBJIH ZAVAROVANJA V REPUBLIKI
SLOVENIJI PO 1. 1. 2009

OPOMBA:
Prosimo, da zahtevane podatke vpiete v celoti, toèno in èitljivo.

Datum:

Podpis:

OBRNITE STRAN ZA POJASNILO:

Obr. ZPIZ 325-01/1 Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS po 1.1.2009

POJASNILO:
Od 29. 11. 2007 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A,
Uradni list RS t. 103/07), ki med drugim s 1. 1. 2009 ukinja delovno knjiico v fizièni obliki.
Po 1. 1. 2009 bo delovna knjiica v hrambi pri delodajalcih do prenehanja veljavnosti pogodbe o
zaposlitvi. Na izrecno zahtevo delavca mu mora delodajalec delovno knjiico izroèiti proti podpisu
kadarkoli po 1. 1. 2009. Ko zavarovancu preneha veljati pogodba o zaposlitvi, pa mu mora delodajalec
proti potrdilu o prejemu vrniti delovno knjiico in od tedaj dalje jo hrani delavec sam. Èe je delodajalec
ne more izroèiti delavcu, mora delovno knjiico oddati v hrambo upravni enoti, na obmoèju katere
ima delavec stalno prebivalièe.
Delovne knjiice, izdane do vkljuèno 31.12.2008, bodo v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznih
socialnih zavarovanj ohranile dokazno vrednost kot javna listina, na enak naèin kot do sedaj. Veljavni
bodo vsi vpisi, ki so izvedeni do vkljuèno 31.12.2008 v skladu s predpisi, ki so glede delovnih knjiic
do tedaj veljali.
Zavarovanci, ki bodo prviè stopili v zavarovanje po 1. 1. 2009 oziroma zavarovanci, ki se bodo po
1. 1. 2009, ponovno zaposlili ali zaèeli opravljati dejavnost, bodo dokazovali obdobja zavarovanja,
dopolnjena po 1.1.2009, brez delovne knjiice in sicer samo na podlagi podatkov, ki so iz prijav in
odjav pokojninskega in invalidskega zavarovanja vpisani v matièni evidenci zavarovancev Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
Zavod tako od 1. 1. 2009 dalje na zahtevo zavarovanca izdaja izpise zadnjega obdobja zavarovanja
(od zadnje prijave v zavarovanje pred 1.1.2009 do prenehanja zavarovanja po tem datumu) oziroma
izpis zavarovanj po 1. 1. 2009. Izpis dokazuje obdobje zavarovanja (statusa) in ne velja za potrdilo
o doseeni zavarovalni dobi, ker ne vkljuèuje preverjanja plaèila prispevkov.
Zahtevo lahko zavarovanci vloijo osebno ali po poti pri katerikoli obmoèni enoti Zavoda oziroma
z vlogo, ki je dostopna na spletni strani Zavoda.
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