Navodila za izpolnjevanje in posredovanje obrazca
Zahtevek za dodelitev pravic – Z8 za dostop do
aplikacije e-Dolg (aplikacija za poročanje o javnem dolgu)
(Obrazec Z8 naj bo izpolnjen s tiskanimi črkami)

Namen obrazca Z8
Obrazec Zahtevek za dodelitev pravic - Z8 (v nadaljevanju Z8) je namenjen posredovanju informacij v
zvezi z upravljanjem uporabnikov aplikacije e-Dolg Ministrstvu za finance.
Kdo izpolni obrazec Z8?
Obrazec Z8 izpolni pristojna odgovorna oseba v instituciji. Odgovorna oseba v instituciji lahko
pooblasti koordinatorja uporabnikov za aplikacijo e-Dolg. V tem primeru obrazec Z8 lahko izpolni tudi
koordinator uporabnikov v instituciji.
Hranjenje obrazca Z8
Za lastne potrebe hrani kopijo obrazca Z8 institucija uporabnika aplikacije e-Dolg.
Kako se izpolnjuje obrazec Z8?
Koordinator uporabnikov oz. pristojna odgovorna oseba izpolni za vsakega uporabnika posebej
obrazec Z8. Na obrazcu Z8 sporoča vključevanje novega uporabnika, spremembo pravic, ukinitev
uporabnika in spremembo gesla.
__________________________________________________________________________
Številka:
Vpiše se zaporedna številka obrazca v okviru institucije uporabnika.
Vrsta zahtevka:
Označi se ena izmed opcij:
- nov uporabnik: kadar gre za vključevanje novega uporabnika,
- ukinitev uporabnika: kadar gre za ukinitev določenega uporabnika,
- sprememba pravice: kadar gre za spremembo pravice ogleda podatkov,
- sprememba gesla: kadar je potrebna sprememba gesla, ker uporabnik geslo pozabi ali geslo iz
kakršnega koli drugega razloga ne deluje.
Matična številka in naziv pravne osebe:
Vpiše se matična številka in celoten (popoln) naziv pravne osebe (firme) iz sodnega registra.
Vpiše se naziv pravne osebe, ki je v skladu z veljavnimi predpisi zavezana poročati o zadolženosti.
Pravna oseba je proračunski uporabnik:
Če je pravna oseba, ki je v skladu z veljavnimi predpisi zavezana poročati o zadolženosti, posredni
proračunski uporabnik, to ustrezno označite.
Naslov:
Vpiše se naslov (sedež) pravne osebe, ki je v skladu z veljavnimi predpisi zavezana poročati o
zadolženosti.
Ime in priimek uporabnika:
Vpišeta se ime in priimek uporabnika aplikacije e-Dolg, ki bo pošiljal podatke o zadolženosti pravne
osebe, ki je v skladu z veljavnimi predpisi zavezana poročati o zadolženosti.
Funkcija:
Vpiše se funkcija na delovnem mestu uporabnika aplikacije e-Dolg.
Telefon:
Vpiše se telefonska številka uporabnika aplikacije e-Dolg.

Telefaks:
Vpiše se številka telefaksa uporabnika aplikacije e-Dolg.
Elektronski naslov:
Vpiše se elektronski naslov uporabnika aplikacije e-Dolg.
Lokacija:
Vpiše se naslov delovnega mesta uporabnika - to polje se izpolni samo v primeru, kadar naslov
pravne osebe (sedež pravne osebe) ni enak naslovu uporabnikovega delovnega mesta.
Naziv in naslov pravne osebe, ki po pogodbi izvaja storitve poročanja:
Vpiše se naziv in naslov pravne osebe, ki bo poročala o zadolževanju druge pravne osebe, ki je v
skladu s predpisi zavezana poročati o zadolženosti (npr. naziv in naslov računovodskega servisa, ki
bo za posrednega proračunskega uporabnika pošiljal podatke o zadolženosti preko aplikacije e-Dolg).
Geslo poslati na e-naslov:
Geslo za prijavo v aplikacijo e-Dolg vam bo poslano na navedeni elektronski naslov. V primeru, da to
ne želite, ustrezno izbrišite x - v tem primeru vam bo geslo posredovano po pošti.
Specifikacija uporabniških vlog za aplikacijo e-Dolg
Označite eno izmed uporabniških vlog, ki jo bo imel uporabnik aplikacije e-Dolg. V primeru, da bo
uporabnik pripravljal, urejal in dostavljal podatke preko aplikacije e-Dolg označite pisanje. V primeru,
da želite samo vpogled v podatke, pa označite branje.
Odgovorna oseba pri uporabniku (oseba/datum/podpis/žig)
Izpolni odgovorna oseba pri uporabniku ali pooblaščeni koordinator uporabnikov. Vpiše se ime in
priimek odgovorne osebe ali koordinatorja uporabnikov in datum. Odgovorna oseba ali koordinator
uporabnikov se podpiše in da žig.
Rubrika »Izpolni Ministrstvo za finance« se izpolni na Ministrstvu za finance.

