
 
 

 

 

Poročevalcem podatkov KRD, BST, SKV in DVP 

 

 

  

Datum:    12.07.2017 

 

 

 

 

 

Zadeva:   Dostop in uporaba testne in produkcijske aplikacije za poročanje iBSReport2 

 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da bosta na voljo testna in produkcijska aplikacija za poročanje iBSReport2. 

Namestitev programa je mogoča preko povezave.  

 

Testna aplikacija iBSReport2 bo od 17. 7. 2017 omogočala kreiranje in pošiljanje KRD in BST 

poročil, ki se nanašajo na februar 2017 in dalje. Prosimo vas, da v čim večji meri testirate pošiljanje 

poročil preko testne aplikacije in s tem spoznate novo spletno aplikacijo iBSReport2.  

 

Produkcijska aplikacija iBSReport2 bo od 16. 8. 2017 omogočala le vpogled/prijavo 

poročevalca/pošiljatelja poročil KRD/BST v zavihku Poročila SMO (BST, KRD, SN)  Poročevalci. 

Od 1. 9. 2017 pa bo omogočeno tudi pošiljanje poročil KRD/BST za mesec avgust 2017 in dalje. 

Rok oddaje poročil KRD/BST za mesec avgust 2017 je 20. 9. 2017. 
 

Prijava digitalnega potrdila za aplikacijo iBSReport2: 

 

1. Za uporabo aplikacije iBSReport2 mora imeti uporabnik (pošiljatelj poročil) veljavno digitalno 

potrdilo, ki ga mora predhodno prijaviti pri Banki Slovenije. Prijavo izvede preko spletne 

povezave Banke Slovenije  Poročanje BS  Elektronski obrazec za prijavo digitalnega 

potrdila za poslovanje z Banko Slovenije, za področje: Poročila ekonomskih odnosov s tujino 

(KRD, BST, SN). Digitalno potrdilo lahko prijavite z administratorskimi ali uporabniškimi 

pravicami. Administratorske pravice ne omogočajo priprave poročil, pač pa omogočajo 

upravljanje pravic v aplikaciji iBSReport2, kar bodo večinoma potrebovali uporabniki, ki 

poročajo za več poročevalcev. Uporabniške pravice digitalnega potrdila pa omogočajo 

generiranje in pošiljanje poročil.  

  

- Za testno okolje iBSReport2 je potrebna elektronska prijava digitalnega potrdila preko 

spletne povezave https://data-test.bsi.si/certifikati?podrocje=SMO2 (navodilo za 

izpolnjevanje elektronskega obrazca za prijavo in preklic digitalnih potrdil). Oddaja pisne 

vloge za potrditev digitalnega potrdila za testno okolje ni potrebna.  

 

- Za produkcijsko okolje iBSReport2 je potrebna elektronska prijava digitalnega potrdila 

preko spletne povezave https://data.bsi.si/certifikati?podrocje=SMO2 (navodilo za 

izpolnjevanje elektronskega obrazca za prijavo in preklic digitalnih potrdil). Po uspešno 
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opravljeni elektronski prijavi pošiljatelj prejme po e-pošti izpolnjeno vlogo  za prijavo 

digitalnega potrdila, ki jo je potrebno, opremljeno z žigom in podpisom poslati Banki 

Slovenije po pošti. Prosimo vas, da čim prej oddate elektronsko in pisno vlogo za prijavo 

digitalnega potrdila z uporabniškimi pravicami. V kolikor v roku 21-ih dni ne pošljete 

pisne vloge Banki Slovenije, se  vloga samodejno zavrne. 

 

2. Za tehnične informacije glede prijave digitalnega potrdila lahko pokličete Help desk Banke 

Slovenije na telefonsko številko (01) 47 19 111 oziroma pošljete elektronsko pošto na naslov 

helpdesk@bsi.si. Dodatne informacije so na voljo tudi na spletni strani Banke Slovenije  

Poročanje BS. 

 

 

Prijava pooblastila za aplikacijo iBSReport2: 

 

1. V kolikor pošiljatelj poročil poroča podatke KRD/BST za svojega pooblastitelja oz. obveznika 

poročanja KRD/BST in že ima veljavno pooblastilo (torej ima v obstoječem programu že 

potrjeno vlogo za prijavo PGP ključa/pooblastila), bo obveznik poročanja samodejno prijavljen in 

potrjen v programu iBSReport2. Tako ni potrebna (ponovna) oddaja elektronske in pisne prijave 

pooblastila Banki Slovenije. Ob prvi prijavi v program iBSReport2 je potrebno preveriti in 

dopolniti manjkajoče kontaktne podatke o poročevalcu. 

 

2. V kolikor pošiljatelj poročil poroča podatke KRD/BST za novo vključenega obveznika poročanja 

KRD/BST in nima veljavnega pooblastila oziroma to v zadnjem letu ni bilo uporabljeno, mora v 

aplikaciji iBSReport2 prijaviti obveznika (poročevalca), za katerega želi poročati. Po uspešno 

opravljeni elektronski prijavi se izpiše pooblastilo, ki ga je potrebno za produkcijsko okolje 

iBSReport2 podpisati in poslati v Banko Slovenije. Za testno okolje oddaja pisne vloge za prijavo 

pooblastila ni potrebna.  

 

3. Za informacije glede prijave pooblastila lahko pošljete elektronsko pošto na naslov EOT@bsi.si.  

 

 

Tehnična navodila iBSReport2 za poročanje poročil KRD in BST bodo na voljo na spletni strani. 

Trenutno  si lahko pomagate s tehničnimi navodili za poročanje podatkov o vrednostnih papirjih, saj 

gre za isti program: http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1943. Tehnična vprašanja za novo 

aplikacijo naslovite na elektronski naslov podpora@infrax.si ali telefonsko številko (05) 37 34 184.  

 

Vsebinska navodila za poročanje KRD in BST poročil so na voljo na spletni strani Banke Slovenije 

http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=984 in http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=986, 

vprašanja pa lahko pošljete na elektronski naslov EOT@bsi.si. 
 

 

 Lep pozdrav 

 

 

   Eva Senčar Svetina         Matjaž Noč 

                     Finančna statistika 
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