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Uporaba digitalnega potrdila 

(uporabniške in administratorske pravice) 
 

 

Za dostop do aplikacije za poročanje poročil s področja SMO (KRD, BST, SN) – iBSReport2 je 

potrebno pri Banki Slovenije prijaviti digitalno potrdilo bodisi z uporabniškimi bodisi z 

administratorskimi pravicami (eno digitalno potrdilo ne more biti prijavljeno za oboje).  

 

Uporabniške pravice so namenjene izdelavi in pošiljanju poročil s programom iBSReport2 in so 

primerne za vse poročevalce. Če podjetje (pošiljatelj) ne želi omejevati pravic svojim sestavljavcem 

poročil, ne potrebuje administratorja. 

 

Administratorske pravice so namenjene upravljanju: (1) uporabniških pravic sestavljavcev poročil 

znotraj aplikacije iBSReport2 in (2) digitalnih potrdil pošiljateljev poročil, prijavljenih pri Banki 

Slovenije. Predvideno je, da ima tovrstne administratorske pravice samo nekaj oseb v 

podjetju/organizaciji (npr. do 3 osebe), ki skrbijo za digitalna potrdila v organizaciji, ali pa opravljajo 

vodstvene naloge. Administrator lahko upravlja pravice imetnikom digitalnih potrdil, ki pripadajo 

istemu subjektu kot on sam (za iste davčne številke iz digitalnih potrdil).  

 

 

V nadaljevanju je podrobnejši opis akcij, ki jih lahko izvaja administrator: 
 

1. Upravljanje pravic v iBSReport2 

 

Uporabnik, ki ima pri Banki Slovenije potrjeno digitalno potrdilo z administratorskimi pravicami (v 

nadaljevanju: administrator), lahko v iBSReport2 določa, kateri uporabnik, ki ima pri BS potrjeno 

digitalno potrdilo z uporabniškimi pravicami (v nadaljevanju: uporabnik), lahko pošilja posamezno 

vrsto poročil (KRD, BST, SN) ter za katere (pooblaščene) poročevalce (npr.: Administrator lahko v 

iBSReport2 določi, da lahko uporabnik/sestavljavec 1 poroča samo KRD za poročevalca 1 in 

poročevalca 2.). Privzeto imajo vsi uporabniki možnost pošiljanja vseh poročil za vse (pooblaščene) 

poročevalce. Čeprav ni primarna funkcija administratorja, da generira in pošilja poročila, mu je to 

omogočeno. 

 

Tehnična navodila za upravljane pravic v iBSReport2 (poglavje 5.3.5) so na voljo na spletni strani na 

naslovu: http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=2230. 

 

 

2. Upravljanje digitalnih potrdil pošiljateljev poročil s področja SMO (KRD, BST, SN) 

 

Administrator lahko prijavi digitalna potrdila za druge osebe iz istega poslovnega subjekta kot mu 

sam pripada, pri čemer ni potrebno pošiljati pisne vloge v Banko Slovenije, saj je tako prijavljeno 

digitalno potrdilo takoj potrjeno in uporabno za poročanje.  

 

Administrator izvede prijavo preko spletne strani v štirih korakih: 

 

1. odpre zavihek "Dodelitev dostopov"; 

2. poišče digitalno potrdilo, ki ga želi prijaviti; 

3. izpolni manjkajoče podatke (uporabnika digitalnega potrdila); 

4. shrani. 

 

S tem je postopek prijave zaključen. Uporabnik prijavljenega digitalnega potrdila lahko le-to prične 

takoj uporabljati (pisna vloga ni potrebna). 

 

Administrator lahko že prijavljeno digitalno potrdilo prekliče, ali spremeni določene podatke 

(označeno z rumeno na spodnji sliki). 

http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=2230
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