
Zahtevek za registracijo uporabnika, ki je lahko hkrati 
ponudnik in naročnik v informacijskem sistemu e-JN 

Uporabnik, ki lahko zaradi statusne oblike organizacije v kateri je zaposlen nastopa hkrati v vlogi ponudnika in 
naročnika v informacijskem sistemu e-JN, je oseba, ki ima za isto organizacijo pravice kreiranja javnih naročil kot 
naročnik in/ali oddaje ponudbe/prijave na javna naročila kot ponudnik. 
  
Zahtevek za registracijo izpolni oseba, ki je zaposlena pri tej organizaciji in predstojnik organizacije ali s strani 
predstojnika pooblaščena oseba organizacije in s tem spodaj navedenega zaposlenega pooblasti za uporabniške 
pravice.  

Podpisan in izpolnjen zahtevek naročnik posreduje Ministrstvu za javno upravo na e-naslov gp.mju@gov.si s 
sklicem na zadevo 430-5/2020. 

Prosimo, da zahtevek izpolnite s tiskanimi črkami.

Naročnik:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:

 *npr. minister, generalni sekretar, načelnik upravne enote, župan, direktor občinske uprave, ravnatelj, direktor,... 
 **S svojim podpisom jamčim, da sem seznanjen(a) in da se strinjam s Pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN. S podpisom jamčim za    resničnost 
podatkov iz tega zahtevka in se obvezujem, da bom vsako spremembo podatkov sporočil(a) Ministrstvu za javno upravo v roku 8 dni od nastanka 
spremembe.

Podatki o predstojniku naročnika ali z njegove strani pooblaščene osebe

Ime in priimek:

E-naslov:

Funkcija*:

Kraj in datum: Podpis predstojnika ali  
z njegove strani pooblaščene osebe**:

Podatki o uporabniku, ki bo hkrati ponudnik in naročnik v informacijskem sistem e-JN

Ime in priimek:

E-naslov:

Telefon:

Uporabniške pravice:
Pripravljavec javnih naročil oz. član komisije

SkrbnikPodpisnik

Pravica omogoča izvedbo vseh faz postopka javnega 
naročila. 
Pravica podpisnika omogoča vnos, podpis in oddajo ponudbe.
Pravica skrbnika omogoča vnos ponudb, ne omogoča pa podpisa in 
oddaje ponudbe. 
 

Podpis uporabnika**:

ver 0.3


Zahtevek za registracijo uporabnika, ki je lahko hkrati ponudnik in naročnik v informacijskem sistemu e-JN 
Uporabnik, ki lahko zaradi statusne oblike organizacije v kateri je zaposlen nastopa hkrati v vlogi ponudnika in naročnika v informacijskem sistemu e-JN, je oseba, ki ima za isto organizacijo pravice kreiranja javnih naročil kot naročnik in/ali oddaje ponudbe/prijave na javna naročila kot ponudnik.
 
Zahtevek za registracijo izpolni oseba, ki je zaposlena pri tej organizaciji in predstojnik organizacije ali s strani predstojnika pooblaščena oseba organizacije in s tem spodaj navedenega zaposlenega pooblasti za uporabniške pravice. 
Podpisan in izpolnjen zahtevek naročnik posreduje Ministrstvu za javno upravo na e-naslov gp.mju@gov.si s sklicem na zadevo 430-5/2020.
Prosimo, da zahtevek izpolnite s tiskanimi črkami.
Naročnik:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
 *npr. minister, generalni sekretar, načelnik upravne enote, župan, direktor občinske uprave, ravnatelj, direktor,...
 **S svojim podpisom jamčim, da sem seznanjen(a) in da se strinjam s Pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN. S podpisom jamčim za    resničnost podatkov iz tega zahtevka in se obvezujem, da bom vsako spremembo podatkov sporočil(a) Ministrstvu za javno upravo v roku 8 dni od nastanka spremembe.
Podatki o predstojniku naročnika ali z njegove strani pooblaščene osebe
Ime in priimek:
E-naslov:
Funkcija*:
Podpis predstojnika ali 
z njegove strani pooblaščene osebe**:
Podatki o uporabniku, ki bo hkrati ponudnik in naročnik v informacijskem sistem e-JN
Ime in priimek:
E-naslov:
Telefon:
Uporabniške pravice:
Pravica omogoča izvedbo vseh faz postopka javnega naročila.
 
Pravica podpisnika omogoča vnos, podpis in oddajo ponudbe.Pravica skrbnika omogoča vnos ponudb, ne omogoča pa podpisa in oddaje ponudbe.
 
Podpis uporabnika**:
ver 0.3
8.0.1291.1.339988.308172
	TextField4: 
	TextField7: 
	: 



