
Priloga

PRILOGA 1 
UGOTOVITEV REZIDENTSKEGA STATUSA 

PO 4. TO KI PRVEGA ODSTAVKA 7. LENA ZDoh-2                 

1. Identifikacija posameznika 
Osebno ime: Davčna številka: Davčno leto: 

Naslov prebivališča v Republiki Sloveniji: Telefon: 

Ali želite na zgornji naslov v Republiki Sloveniji prejemati uradno pošto 
(ustrezno označite ())?                                   Da               Ne 

Državljanstvo: 

Datum prihoda v Republiko Slovenijo (dd.mm.LLLL):  Datum rojstva (dd.mm.LLLL): 

2. Splošno 
Ali ste prišli v Republiko Slovenijo izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak (ustrezno označite ())?
                                                                                                                                                   Da              Ne 
Ali ste bili davčni rezident Republike Slovenije v kateremkoli času petih let pred prihodom v Republiko Slovenijo  
(ustrezno označite ())?                                                                                                            Da              Ne 

Ali imate v lasti nepremičnino v Sloveniji (ustrezno označite ())?                                           Da              Ne 
Ali boste bivali v Republiki Sloveniji skupno manj kot 365 dni v tekočem in naslednjem davčnem letu (ustrezno 
označite ())?                                                                                                                            Da              Ne 

3. Podatki o zaposlitvi v Republiki Sloveniji 
Naziv in naslov delodajalca v Republiki Sloveniji: 

Delovno mesto v Republiki Sloveniji (opis): 

Opis strokovnega dela (poklic), ki ga bo posameznik opravljal pri delodajalcu v Republiki Sloveniji: 

Visokošolska ali univerzitetna izobrazba (ustrezno označite ())?                                            Da              Ne 
Če je odgovor da, vpišite vrsto izobrazbe in institucijo, pri kateri je dosežena: 

Ustrezno označite ():
 Posameznik je tuji učitelj, profesor ali lektor v izobraževalni, kulturni ali znanstveni ustanovi v Republiki 

Sloveniji, 
 Posameznik je tuji raziskovalec ali znanstvenik v znanstveno raziskovalni ustanovi v Republiki Sloveniji, 
 Posameznik je tuji strokovnjak v jedrskih objektih ali drugih ustanovah za jedrsko energijo v Republiki 

Sloveniji, ali 
 Posameznik je druge vrste tuji strokovnjak v Republiki Sloveniji. 

Obdobje opravljanja dela pri delodajalcu v Republiki Sloveniji (od dd.mm.LLLL do dd.mm.LLLL): 

Ali je posameznik prišel v Republiko Slovenijo na usposabljanje in izpopolnjevanje (ustrezno označite ())?
 Da              Ne 

4. IZPOLNI DELODAJALEC V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Potrjujem, da bo posameznik, naveden v 1. točki, na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi opravljal delo, 
opisano v 3. točki in da so drugi podatki, navedeni na obrazcu, po podatkih s katerimi razpolagam, točni in 
pravilni. 

V _______________, dne ____________________                                   __________________________ 
                                                                                                                             Podpis odgovorne osebe 
                                  Žig                                 

MF-DURS obr. REZID ST 



5. IZPOLNI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Potrjujemo, da: 

a) v regiji, področju dejavnosti, poklicu, kjer oziroma v katerem se bo posameznik zaposlil, ni prepovedi 
zaposlovanja tujcev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, 

b) i) posamezniku iz 1. točke ni bilo izdano delovno dovoljenje v zadnjih petih letih 
ii) je bilo posamezniku iz 1. točke izdano delovno dovoljenje v zadnjih petih letih in sicer v obdobju od 
....................................do .......................................... 

V _______________, dne ____________________                                   __________________________ 
                                                                                                                             Podpis odgovorne osebe 
                                   Žig                                 

      

V/Na…………………….., dne……………….           .................................................................................................     
                                                                    (podpis zavezanca/ke oz. pooblaščenca/ke)

Priloge:                                                         
  izpolnjen vprašalnik  »Ugotovitev rezidentskega statusa (prihod v Republiko Slovenijo)« 
  fotokopija veljavnega dovoljenja za zaposlitev ali fotokopija Prijave-odjave zaposlitve delavca iz EU (obr. 

TUJ/EU-zap.) 
  potrdilo o stopnji, vrsti izobrazbe in instituciji, pri kateri je izobrazba dosežena 
  pooblastilo 

MF-DURS obr. REZID ST 


