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1 Pregled značilnosti spletne aplikacije
Spletna aplikacija eAvkcije omogoča nasprotnim strankam, ki so s podpisom pogodbe pristopile k
pravilom za izvajanje denarne politike po Splošnih pogojih o izvajanju okvira denarne politike, ki so
objavljeni na spletni strani Banke Slovenije, pošiljanje protiponudb na operacijah odprtega trga
Evrosistema.

1.1 Osnovne značilnosti
Spletna aplikacija eAvkcije predstavlja moderen avkcijski sistem, ki je enostavno dostopen in
uporabniško prijazen.
Dostop do spletne aplikacije eAvkcije je mogoč preko spletnih strani Banke Slovenije, pri čemer je
potrebna identifikacija s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ustreza varnostnim zahtevam Banke
Slovenije, ter osebnim uporabniškim geslom.

1.2 Tehnične značilnosti
Spletna aplikacija je narejena s pomočjo ASP tehnologije (izhod HTML strani).
Za uporabo spletne aplikacije je potreben standardni računalnik s standardno programsko opremo
(operacijski sistem in brskalnik) in internetno povezavo, ter digitalno potrdilo enega od registriranih
overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji.
Zagotovljena je visoka stopnja zaupnosti in verodostojnosti podatkov ter razpoložljivosti sistema.
Vnos in pošiljanje protiponudb je možen izključno preko brskalnika; izjemoma je ob nedelovanju
aplikacije v veljavi rezervni postopek pošiljanja protiponudb preko telefaksa s potrditvijo po telefonu.
Dodatna navodila glede rezervnega postopka oddajanja protiponudb so skupaj z obrazci objavljena na
spletni aplikaciji eAvkcije https://apl.bsi.si/aplikacije/avkcije oz. https://apl.bsi.si/aplikacije/avkcijetest/ v testnem okolju.

1.3 Stroški
Banka Slovenija krije vse stroške vzdrževanja in delovanja spletne aplikacije eAvkcije.
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2 Dostop do spletne aplikacije
Uporabniki spletne aplikacije so osebe, ki imajo prijavljena kvalificirana digitalna potrdila potrebna
za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije.
Uporabniki lahko zaprosijo za naslednje vrste uporabniških pravic:
1. uporabniško pravico s principom štirih oči,
2. uporabniško pravico s principom dvojih oči in
3. bralno pravico.
Pri prvih dveh oblikah uporabniških pravic so uporabniki spletne aplikacije osebe, ki so pooblaščene
podpisovati dokumentacijo v imenu nasprotne stranke v skladu z internimi organizacijskimi pravili
nasprotne stranke. Nasprotna stranka mora v ta namen Banki Sloveniji tudi predložiti vzorce podpisov
pooblaščenih oseb.
Pri uporabniški pravici s principom štirih oči morata osebno službeno digitalno potrdilo pridobiti
najmanj dva uporabnika, pri uporabniški pravici s principom dvojih oči pa je za uspešno sodelovanje
na operacijah dovolj pridobiti osebno službeno digitalno potrdilo za najmanj enega uporabnika.
Pri bralni pravici uporabniki spletne aplikacije ne potrebujejo pravic podpisovanja dokumentacije v
imenu nasprotne stranke.

2.1 Pridobitev digitalnega potrdila
Potrebne lastnosti izdanih digitalnih potrdil so naslednje:




izdano digitalno potrdilo mora vsebovati podatke o nasprotni stranki (pravni osebi);
digitalno potrdilo mora biti izdano za fizično osebo zaposleno pri nasprotni stranki;
digitalno potrdilo mora biti izdano za namen šifriranja in elektronskega podpisovanja.

Seznam registriranih overiteljev in priznanih digitalnih potrdil, ki ustrezajo varnostnim zahtevam
Banke Slovenije, se nahaja na spletnem portalu Banke Slovenije na naslovu:
https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/ustrezne-vrste-digitalnih-potrdil-za-poslovne-subjekte.

2.2 Prijava digitalnega potrdila
Za pridobitev pravice dostopa do spletne aplikacije eAvkcije je potrebna prijava digitalnega potrdila
preko elektronskega obrazca na spletni strani Banke Slovenije:



testno okolje – https://data-test.bsi.si/certifikati
produkcijsko okolje – https://data.bsi.si/certifikati

Za prijavo sledite Navodilom za izpolnjevanje elektronskega obrazca za prijavo in preklic digitalnih
potrdil, ki so objavljena na spletnem portalu Banke Slovenije na naslovu:
https://www.bsi.si/porocanje/pogoji-za-elektronsko-poslovanje-z-banko-slovenije/izmenjavadigitalnih-potrdil.
Ime področja, za katero prijavljate digitalno potrdilo, je eAvkcije (AVK). Iz spustnega seznama
izberite nivo pravic digitalnega potrdila (uporabniške oz. bralne pravice).
Po uspešni prijavi digitalnega potrdila bo Banka Slovenije uporabniku dodelila dostop do spletne
aplikacije in ga o tem obvestila po elektronski pošti.
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2.3 Preklic digitalnega potrdila
Za preklic digitalnega potrdila je potrebno izpolniti vlogo za preklic digitalnega potrdila preko
elektronskega obrazca na spletni strani Banke Slovenije, ki se nahaja na https://data.bsi.si/certifikati
za produkcijsko okolje oz. na https://data-test.bsi.si/certifikati za testno okolje.

2.4 Prijava v spletno aplikacijo eAvkcije
Spletna aplikacija je dosegljiva preko spletnih strani Banke Slovenije in se nahaja na naslednji spletni
povezavi
(URL):
https://apl.bsi.si/aplikacije/avkcije
v
produkcijskem
okolju
oz.
https://apl.bsi.si/aplikacije/avkcije-test/ v testnem okolju.
Ob prijavi je potrebno izbrati prijavljeno kvalificirano digitalno potrdilo ter vpisati geslo (glej
poglavje 2.5 Osebno uporabniško geslo). Ob uspešni prijavi uporabnik vstopi na prvo stran spletne
aplikacije Pregled operacij.

2.5 Osebno uporabniško geslo
2.5.1

Prva prijava v aplikacijo

Ko se uporabnik prvič prijavlja v aplikacijo, aplikacija ponudi izbor poljubnega uporabniškega gesla.
Aplikacija zahteva najmanj 8 mest dolgo geslo s kombinacijo črk in številk. Možen je izbor velikih in
malih črk. Ob prvi prijavi je potrebno geslo vpisati dvakrat. Veljavnost gesla ni omejena.
2.5.2

Sprememba gesla

Kasnejša sprememba gesla je mogoča po vstopu v spletno aplikacijo na obrazcu Sprememba gesla za
dostop do eAvkcij na prvi strani Pregled operacij.
2.5.3

Izguba gesla

V primeru izgube osebnega uporabniškega gesla kontaktirajte kontaktne osebe v Banki Slovenije.
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3 Navodila za uporabnike spletne aplikacije
3.1 Vrste uporabniških pravic
Izbira uporabniške pravice je možna pri prijavi digitalnega potrdila preko elektronskega obrazca (glej
poglavje 2.2 Prijava digitalnega potrdila).
3.1.1

Dostop z uporabniško pravico principa štirih oči

Vnos in potrjevanje protiponudb potekata po principu štirih oči. Za uspešno sodelovanje na operaciji
je potrebno sodelovanje najmanj dveh pooblaščenih uporabnikov. Vsi uporabniki pridobijo enake
pravice uporabe spletne aplikacije eAvkcije. Vsem uporabnikom sta dodeljeni pravica vnašalca in
pravica potrjevalca, vendar se obe pravici ne moreta koristiti hkrati na isti operaciji.
Uporabniki imajo dostop do vseh strani aplikacije.
3.1.2

Dostop z uporabniško pravico principa dvojih oči

Uporabniku je v tem primeru omogočeno hkratno vnašanje in potrjevanje protiponudb. Dodeljeni
pravici vnašalca in potrjevalca se lahko koristita hkrati na isti operaciji. Uporabnik ima tudi pravico
preklicati protiponudbe statusa Protiponudbe oddane, ki sta jih predhodno vnesla/potrdila/oddala
uporabnika z uporabniško pravico štirih oči oziroma jih je predhodno vnesel/potrdil/oddal uporabnik z
uporabniško pravico dvojih oči.
Kljub temu sta še vedno omogočena vnos in potrjevanje protiponudb po principu štirih oči.
Uporabniki imajo dostop do vseh strani aplikacije.
3.1.3

Dostop z bralno pravico

Uporabniku je dodeljena pravica branja. Pravici vnašalca in potrjevalca uporabniku nista omogočeni.
Uporabniki imajo dostop le do naslednjih strani na aplikaciji: Pregled operacij, Rezultati operacij in
Seznam aktivnosti.
V nadaljevanju dokumenta so vse aktivnosti sodelovanja na operaciji opisane z vidika dostopa z
uporabniško pravico principa štirih oči. Aktivnosti smiselno veljajo tudi za ostale vrste uporabniških
pravic.

3.2 Splošni pregled
Na vseh straneh aplikacije je v zgornjem desnem delu stolpca vidna vrstica spletne aplikacije, ki
vsebuje informacijo o trenutno prijavljenem uporabniku, prikaz trenutnega datuma in sistemskega
časa Banke Slovenije. Nad vrstico sta na vseh straneh aplikacije vidna tudi gumb za tiskanje strani in
gumb odjave.
Desni stolpec, ki je viden na vseh straneh aplikacije, vsebuje povezavo na:




dokumente s področja izvajanja denarne politike Evrosistema in uporabniški priročnik za
uporabo spletne aplikacije eAvkcije;
obrazce v primeru izvedbe rezervnih postopkov in povezavo na obrazec za spremembo
osebnega uporabniškega gesla za dostop do aplikacije;
ter kontaktne podatke Banke Slovenije.

Levi stolpec, ki je viden na vseh straneh aplikacije, vsebuje povezave na posamezne strani spletne
aplikacije.
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3.3 Pregled operacij
Stran prikazuje vse najavljene operacije Evrosistema, za katere je mogoč vnos protiponudb, t.j. vse
tiste operacije, ki se nahajajo v statusu Operacija odprta. Operacije so prikazane v naraščajočem
vrstnem redu referenčne številke. Uporabnik vidi le tiste odprte operacije, za katere nasprotna stranka
izpolnjuje splošna merila primernosti za posamezne vrste operacij odprtega trga (v skladu s Splošnimi
pogoji o izvajanju okvira denarne politike).
Za vsako operacijo so v eni vrstici prikazane naslednje značilnosti operacije:






referenčna številka operacije in vrsta operacije odprtega trga;
urnik izvedbe operacije (datum sklenitve, poravnave in dospelosti, z rokom za oddajo
protiponudb);
status operacije (odprta);
status protiponudb (vnesene, stornirane, zavrnjene, potrjene, izbrisane, oddane, preklicane);
ime uporabnika, ki je zadnji spremenil status protiponudb.

V primeru ponovne najave že odprte operacije Evrosistema se poleg referenčne številke operacije
pojavi klicaj. Opis razloga ponovne najave operacije se prikaže, če se s kazalnikom postavimo na
referenčno številko ponovno najavljene avkcije.
Klik na izbrano referenčno številko odprte operacije uporabnika prestavi na stran Vnos protiponudb.

3.4 Vnos protiponudb
Ko na odprti operaciji še ni vnesenih protiponudb ali pa se protiponudbe nahajajo v statusih1, ko je
mogoč ponovni vnos oziroma popravljanje protiponudb, je vstop na stran Vnos protiponudb mogoč s
klikom na izbrano referenčno številko odprte operacije na strani Pregled operacij. Dostop je mogoč
tudi neposredno s klikom na stran Vnos protiponudb, kjer uporabnik v spustnem seznamu izbere
ustrezno referenčno številko operacije.
Protiponudb ni mogoče vnašati, če je potekel rok za oddajo protiponudb (glej podpoglavje 3.6.1
Sistemski čas).
3.4.1

Opozorila o napakah pri vnosu protiponudb

Pogoji operacije so prikazani nad vrsticami za vnos protiponudb. Kontrole glede pravilnosti
protiponudb, ki so opredeljene v Splošnih pogojih o izvajanju okvira denarne politike, se izvajajo v
fazi vnosa protiponudb. Opozorilo se prikaže ob vnosu (pred pomikom na naslednje vnosno polje)
oziroma ob kliku na ukaz Shrani.
Aplikacija javi opozorilo v naslednjih primerih:





pri nepravilni uporabi decimalnih ločil;
pri nepravilnem znesku protiponudbe (najnižji znesek, preseganje v mnogokratnikih);
pri nepravilni obrestni meri/ceni;
pri previsokem skupnem znesku protiponudb.

Shranjevanje protiponudb ni možno, dokler niso odpravljene napake pri vnosu protiponudb.
Kontrola glede maksimalnega števila protiponudb je vključena preko števila vrstic, ki so uporabniku
na razpolago za vnos pri posamezni operaciji. Opozorilo se prikaže tudi pri vnosu protiponudb z
enakimi obrestnimi merami/cenami pri operacijah z variabilno obrestno mero, vendar v tem primeru
shranjevanje ni onemogočeno.

1

Protiponudba zavrnjena, Protiponudba stornirana, Protiponudba izbrisana in Protiponudba preklicana.
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3.4.2

Shranjevanje

Protiponudbe lahko vnaša katerikoli uporabnik. Hkrati lahko protiponudbe vnaša več uporabnikov,
vendar jih lahko shrani samo en uporabnik, in sicer tisti, ki to stori prvi. S klikom na gumb Shrani se
shranijo vse protiponudbe na ekranu, ki se prestavijo v status Protiponudbe vnesene. Drugemu
uporabniku, ki hkrati vnaša protiponudbe ob kliku na gumb Shrani, aplikacija javi obvestilo, da je
prišlo do vnosa s strani drugega uporabnika, ter da vnos ni mogoč, saj obstajajo protiponudbe s
statusom Protiponudbe vnesene.
3.4.3

Prekinitev

Uporabnik lahko v fazi vnosa protiponudb prekine protiponudbe, ki so že bile shranjene. S klikom na
gumb Prekini se status protiponudb prestavi v status Protiponudbe stornirane. Vrstice za vnos
protiponudb se počistijo, s čimer je uporabnikom omogočen ponovni vnos protiponudb.

3.5 Potrditev protiponudb
Ko na odprti operaciji obstajajo protiponudbe s statusom Protiponudbe vnesene, je vstop na stran
Potrditev protiponudb mogoč s klikom na izbrano referenčno številko odprte operacije na strani
Pregled operacij. Dostop je mogoč tudi neposredno s klikom na stran Potrditev protiponudb, kjer
uporabnik v spustnem seznamu izbere ustrezno referenčno številko operacije.
Protiponudb ni mogoče potrjevati, če je potekel rok za oddajo protiponudb (glej podpoglavje 3.6.1
Sistemski čas).
3.5.1

Potrditev

Protiponudbe lahko potrdi katerikoli uporabnik, razen tistega, ki je vnesel protiponudbe na strani
Vnos protiponudb. Hkrati lahko več uporabnikov potrjuje protiponudbe za različne operacije, vendar
pa lahko protiponudbe na eni operaciji potrdi le en uporabnik, in sicer tisti, ki to stori prvi. S klikom
na gumb Potrdi se status protiponudb prestavi v status Protiponudbe potrjene.
3.5.2

Zavrnitev

Ko se protiponudbe nahajajo v statusu Protiponudbe potrjene, je v roku za oddajo protiponudb
omogočeno popravljanje protiponudb. Katerikoli uporabnik, razen tistega, ki jih je shranil, lahko
protiponudbe, ki se nahajajo v statusu Protiponudbe potrjene, zavrne. S klikom na gumb Zavrni se
status protiponudb prestavi v status Protiponudbe zavrnjene. Na strani Vnos protiponudb se prikažejo
vrstice za vnos protiponudb, ki vsebujejo zavrnjene protiponudbe.
3.5.3

Popravljanje zavrnjenih protiponudb

Popravljanje zavrnjenih protiponudb je mogoče na strani Vnos protiponudb. Hkrati lahko več
uporabnikov popravlja zavrnjene protiponudbe, vendar jih lahko shrani le en uporabnik, in sicer tisti,
ki to stori prvi. S klikom na gumb Shrani se status popravljenih protiponudb prestavi v status
Protiponudbe vnesene. Potrebna je nadaljnja potrditev protiponudb s strani kateregakoli uporabnika,
razen tistega, ki je shranil popravljene protiponudbe.

3.6 Oddaja protiponudb
Ko na odprti operaciji obstajajo protiponudbe s statusom Protiponudbe potrjene, je vstop na stran
Oddaja protiponudb mogoč s klikom na izbrano referenčno številko odprte operacije na strani Pregled
operacij. Dostop je mogoč tudi neposredno s klikom na stran Oddaja protiponudb, kjer uporabnik v
spustnem seznamu izbere ustrezno referenčno številko operacije.
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Protiponudb ni mogoče oddajati, če je potekel rok za oddajo protiponudb.
3.6.1

Sistemski čas

Čas, ki se izpisuje na ekranu, je sistemski čas, ki se periodično prenaša s strežnika Banke Slovenije.
Protiponudbe se lahko oddajajo do roka za oddajo protiponudb, ki je naveden ob najavi operacije.
Protiponudbe oddane po preteku roka bodo zavrnjene s strani spletne aplikacije.
Uradni čas za oddajo protiponudb je sistemski čas Banke Slovenije. Ker zaradi oddajnega časa lahko
prihaja do razhajanj med sistemskim časom Banke Slovenije in časom, ki je prikazan na strani
uporabnika, je pri oddaji protiponudb potrebno upoštevati časovni zamik. Protiponudbe so sprejete, ko
strežnik Banke Slovenije javi prevzem oddanih protiponudb.
3.6.2

Oddaja protiponudb v roku in prevzem s strani BS

Protiponudbe lahko oddata le uporabnika, ki sta vnesla in potrdila protiponudbe. Dva uporabnika
hkrati lahko oddata potrjene protiponudbe za dve različni operaciji.
S klikom na gumb Oddaj se status protiponudb prestavi v status Protiponudbe oddane. S tem je
aktivnost nasprotne stranke pri pošiljanju protiponudb zaključena (razen v primeru, da želi
protiponudbe popraviti ali odpoklicati).
V nekaj minutah po preteku roka za oddajo protiponudb strežnik Banke Slovenije javi prevzem
oddanih protiponudb, s čimer se status oddanih protiponudb prestavi v status Prevzem oddanih
protiponudb.
3.6.3

Opozorilo o neoddanih protiponudbah

V primeru, da za določeno operacijo obstajajo neoddane protiponudbe, ki se lahko nahajajo v
kateremkoli statusu od vnosa do potrditve, spletna aplikacija javi opozorilo, da za določeno operacijo
obstajajo neoddane protiponudbe. Opozorilo se pojavi 15 minut pred rokom za oddajo protiponudb, je
rdeče obarvano in je vidno na vseh straneh aplikacije pod glavno vrstico aplikacije.
3.6.4

Oddaja protiponudb po izteku roka

Po izteku roka za oddajo protiponudb oddaja ni več mogoča, saj je operacija vidna le še na strani
rezultati operacij. Če se je uporabnik pred iztekom roka za oddajo protiponudb nahajal na strani
Oddaja protiponudb, spletna aplikacija ob kliku na ukaz Oddaj javi obvestilo, da je rok za oddajo
protiponudb pretekel. Status protiponudb ostane v statusu Protiponudbe potrjene, protiponudbe pa ne
bodo prevzete s strani Banke Slovenije.
3.6.5

Brisanje protiponudb

Protiponudbe lahko brišeta le uporabnika, ki sta vnesla in potrdila protiponudbe. S klikom na gumb
Briši se status protiponudb prestavi v status Protiponudbe izbrisane. Brisane protiponudbe niso vidne
na strani Vnos protiponudb. V primeru ponovnega pošiljanja morata uporabnika ponovno vnesti in
oddati protiponudbe do izteka roka za oddajo protiponudb.

3.7 Preklic protiponudb
Ko na odprti operaciji obstajajo protiponudbe s statusom Protiponudbe oddane, je vstop na stran
Preklic protiponudb mogoč s klikom na izbrano referenčno številko odprte operacije na strani Pregled
operacij. Dostop je mogoč tudi neposredno s klikom na stran Preklic protiponudb, kjer uporabnik v
spustnem seznamu izbere ustrezno referenčno številko operacije.
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Protiponudb ni mogoče preklicati, če je potekel rok za oddajo protiponudb (glej podpoglavje 3.6.1
Sistemski čas).
Preklic že oddanih protiponudb je možen do izteka roka za oddajo protiponudb. Protiponudbe lahko
prekličeta le uporabnika, ki sta vnesla, potrdila ter oddala protiponudbe.
S klikom na gumb Prekliči aplikacija javi opozorilo: "Ali res želite preklicati že oddane
protiponudbe?". S potrditvijo se status protiponudb prestavi v status Protiponudbe preklicane.
Preklicane protiponudbe so ponovno vidne na strani Vnos protiponudb, kjer je do izteka roka za
oddajo protiponudb mogoče ponoviti postopek vnosa. Pri ponovnem shranjevanju se status
popravljenih protiponudb prestavi v status Protiponudbe vnesene. Potrebno je opraviti še postopek
potrditve in oddaje protiponudb.

3.8 Dodajanje/preklic protiponudb s strani Banke Slovenije
Izjemoma lahko v primeru, da rok za oddajo protiponudb še ni potekel, a bi bilo v predvidenem času
premalo časa za postopek preklica protiponudb in ponovnega vnosa, potrditve in oddaje protiponudb,
nasprotne stranke že oddanim protiponudbam po rezervnih postopkih dodajo nove protiponudbe.
Protiponudbe se v aplikacijo vnesejo s strani Banke Slovenije, njihov status se prestavi v status
Protiponudbe dodane s strani Banke Slovenije. Prav tako lahko nasprotne stranke po rezervnem
postopku prekličejo že oddane protiponudbe. Protiponudbe se v aplikaciji brišejo s strani Banke
Slovenije, njihov status se prestavi v status Protiponudbe brisane s strani Banke Slovenije.

3.9 Rezultati operacij
S klikom na stran Rezultati operacij uporabnik vstopi na stran, kjer je prikazan seznam operacij.
Prikazane so vse odprte, zaključene in preklicane operacije. S klikom na referenčno številko operacije
se pod seznamom operacij prikažejo še dodatni sklopi.
Stran tako vsebuje štiri sklope:





seznam operacij,
najava operacije,
rezultati operacije in
protiponudbe.

Za zaključene operacije so izpolnjeni vsi sklopi. Za odprte operacije je izpolnjen sklop Najava
operacije, sklopa Rezultati operacije in Protiponudbe se polnita tekom izvedbe operacije.
3.9.1

Seznam operacij

Omogočena je možnost izbora časovnega obdobja za prikaz operacij. V seznamu so prikazani glavni
parametri posamezne operacije. Če je nasprotna stranka sodelovala na operaciji z oddajo protiponudb,
so obvestila o sodelovanju na avkciji ob zaključku operacije vidna v zadnjem stolpcu Obvestilo. S
klikom na ikono
se odpre WinZip okno, ki vsebuje stisnjeno Wordovo datoteko in digitalni
podpis Banke Slovenije.
3.9.2

Najava operacije

Sklop se prikaže pod seznamom operacij s klikom na referenčno številko operacije v sklopu Seznam
operacij. Sklop se napolni s podatki, ko BS objavi najavo operacije.
3.9.3

Rezultati operacije

Sklop se prikaže pod seznamom operacij s klikom na referenčno številko operacije v sklopu Seznam
operacij. Sklop se napolni s podatki, ko BS objavi rezultate operacije.
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3.9.4

Protiponudbe

Sklop se prikaže pod seznamom operacij s klikom na referenčno številko operacije v sklopu Seznam
operacij. Prikazane so vse tiste protiponudbe, ki so dosegle status Protiponudbe oddane in/ali
Protiponudbe dodane s strani Banke Slovenije. Po zaključenem uspešnem prevzemu oddanih
protiponudb s strani strežnika BS se status protiponudb spremeni v Protiponudbe prevzete (razen
tistih, ki so bile po zaključku roka za oddajo protiponudb dodane s strani BS). Protiponudbe, ki se
nahajajo v ostalih statusih protiponudb, v tem sklopu niso vidne, so pa vidne na strani Seznam
aktivnosti (glej poglavje 3.11).

3.10

Objava obvestil

Obvestila o sodelovanju pri avkciji so objavljena na strani Rezultati operacij v prvem zgornjem
sklopu Seznam operacij. Obvestila se v obliki stisnjenih Wordovih datotek prikažejo v zadnjem
stolpcu Obvestilo. S klikom na ikono
se odpre WinZip okno, ki vsebuje Wordovo datoteko in
digitalno potrdilo. Obvestila so elektronsko podpisana z digitalnim potrdilom, katerega izdajatelj je
Banka Slovenije.
Objava obvestil predstavlja zadnji korak izvedbe avkcije, ki prestavi status operacije v Operacija
zaključena. Če je nasprotna stranka posredovala protiponudbe, bo prejela tudi obvestilo o
sodelovanju, ne glede na uspešnost sodelovanja.
Pri objavi obvestil je potrebno upoštevati časovni zamik, do katerega prihaja med izpisom in objavo
obvestil, ki je potreben za digitalno podpisovanje obvestil o sodelovanju s strani strežnika Banke
Slovenije. Ko je na strani Banke Slovenije sprožena aktivnost Izpis obvestil, bo uporabnikom, pri
katerih na posamezni operaciji obstajajo prevzete oddane protiponudbe in/ali protiponudbe dodane s
strani BS, posredovano elektronsko obvestilo o objavi rezultatov avkcije.

3.11

Seznam aktivnosti

Vse aktivnosti, ki nastajajo tekom izvedbe posamezne operacije, se sproti beležijo na strani Seznam
aktivnosti. Izbor operacije omogoča spustni seznam. Aktivnosti so prikazane na ravni posamezne
protiponudbe in omogočajo revizijsko sledenje.
Seznam aktivnosti prikazuje naslednje informacije:







datum in uro;
aktivnost (najava/preklic operacije, aktivnosti v zvezi s protiponudbami, prevzem oddanih
protiponudb, dodajanje/brisanje protiponudb s strani BS, objava rezultatov in obvestil, ter
izpis obvestil);
znesek protiponudbe;
valuto protiponudbe;
obrestno mero/ceno protiponudbe,
uporabnika, ki je sprožil določeno aktivnost.

3.11.1 Statusi operacij
Statusi operacije prikazujejo fazo, v kateri se nahaja operacija. Možni so trije različni statusi
operacije, ki so vidni na strani Rezultati operacij.
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Tabela 1: Pregled statusov operacij
Status operacije

Stran

Opis

1

Operacija odprta

Rezultati operacij

Od najave operacije do objave rezultatov.

2

Operacija zaključena

Rezultati operacij

Ob objavi obvestil.

3

Operacija preklicana

Rezultati operacij

Vse aktivnosti na operaciji so onemogočene/izničene.

Operacija je odprta od najave operacije do izpisa obvestil. Odprta operacija je vidna na strani Pregled
operacij do roka za oddajo protiponudb, potem je vidna na strani Rezultati operacij. Ob aktivnosti
objava obvestil se status operacije spremeni v operacija zaključena. V primeru, da pride s strani Banke
Slovenije do preklica operacije, so onemogočene vse nadaljnje aktivnosti na operaciji, prav tako so
izničene vse pretekle aktivnosti na operaciji.
3.11.2 Statusi protiponudb
Statusi protiponudb prikazujejo faze, v katerih se nahajajo protiponudbe. Statusi so enaki za vse
protiponudbe posamezne operacije, kadar je mogoč vnos več kot ene protiponudbe na operaciji (z
izjemo izbrisa in dodajanja v BS).
Tabela 2: Pregled statusov protiponudb
Status protiponudbe

Stran

Gumb

Opis

1

Protiponudba stornirana

Vnos ppon

Prekini

Prvi uporabnik prekine Ppon vnesena. Ppon ni vidna
pri ponovnem vnosu.

2

Protiponudba vnesena

Vnos ppon

Shrani

Prvi uporabnik shrani.

3

Protiponudba zavrnjena

Potrditev ppon

Zavrni

Drugi uporabnik zavrne Ppon vnesena. Ppon je
vidna pri ponovnem vnosu.

4

Protiponudba potrjena

Potrditev ppon

Potrdi

Drugi uporabnik potrdi Ppon vnesena.

5

Protiponudba izbrisana

Oddaja ppon

Briši

Prvi/drugi uporabnik briše Ppon potrjena. Ppon ni
vidna pri ponovnem vnosu.

6

Protiponudba oddana

Oddaja ppon

Oddaj

Prvi/drugi uporabnik odda Ppon potrjena.

7

Protiponudba preklicana

Preklic ppon

Prekliči

8

Izbris protiponudb v BS

Rezervni postopek

9

Dodajanje protiponudb v BS

Rezervni postopek

Prvi/drugi uporabnik prekliče Ppon oddana. Ppon je
vidna pri ponovnem vnosu.
Izbris ppon je BS predložen preko telefaksa z
naknadno potrditvijo po telefonu.
Ppon so BS predložene preko telefaksa in naknadno
potrjene po telefonu.

*Ppon je okrajšava za protiponudbo.
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3.11.3 Aktivnosti Banke Slovenije
Aktivnosti Banke Slovenije se kronološko pripisujejo znotraj faz izvajanja posamezne operacije.
Nekatere aktivnosti se izvajajo ročno s strani uporabnikov BS, druge pa se izvedejo avtomatsko (kot
npr. prevzem oddanih protiponudb in podpisovanje obvestil s strani strežnika BS).
Tabela 3: Pregled aktivnosti
Aktivnost

Stran

1

Najava operacije

Seznam aktivnosti

2

Prevzem oddanih ppon

Seznam aktivnosti

3

Dodajanje ppon v BS

Seznam aktivnosti

4

Izbris ppon v BS

Seznam aktivnosti

5

Objava rezultatov

Seznam aktivnosti

6

Izpis obvestil

Seznam aktivnosti

7

Objava obvestil

Seznam aktivnosti

8

Preklic operacije

Seznam aktivnosti

Opis
Uporabnik BS objavi novo operacijo. Uporabniki prejmejo elektronsko
obvestilo.
Po preteku roka za oddajo ppon aplikacija BS javi prevzem tistih ppon,
ki so dosegle status oddanih ppon.
Dodajanje ppon po rezervnem postopku (telefaks s telefonsko
potrditvijo).
Izbris ppon po rezervnem postopku (telefaks s telefonsko potrditvijo).
Uporabnik BS objavi rezultate operacije. Vidni so na strani Rezultati
operacij.
Uporabnik BS je sprožil izpis obvestil o sodelovanju na operaciji.
Uporabniki, pri katerih obstajajo prevzete oddane ppon in/ali ppon
dodane s strani BS, prejmejo elektronsko obvestilo.
Strežnik BS (APLSRV) objavi in digitalno podpiše obvestila o
sodelovanju na operaciji.
Uporabnik BS objavi preklic operacije. Vse aktivnosti na operaciji so
onemogočene/izničene.

*Ppon je okrajšava za protiponudbo.

3.12

Odjava iz aplikacije

Izberemo ikono za odjavo in zapremo vsa okna brskalnika.
Po 20 minutah neaktivnosti sistem avtomatsko odjavi uporabnika iz aplikacije. V kolikor želi
uporabnik nadaljevati z uporabo aplikacije eAvkcije, se mora ponovno prijaviti z vpisom gesla.
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4 Nedelovanje spletne aplikacije eAvkcije
V primeru nedelovanja spletne aplikacije stopijo v veljavo rezervni postopki pošiljanja protiponudb
po telefaksu/elektronski pošti s telefonsko potrditvijo oz. preko varne izmenjave datotek preko
spletnega mesta Izmenjava BS. Obrazci za pošiljanje protiponudb pri operacijah denarne politike
Evrosistema
v
rezervnih
postopkih
so
objavljeni
na
spletni
aplikaciji
https://apl.bsi.si/aplikacije/avkcije oz. https://apl.bsi.si/aplikacije/avkcije-test/ v testnem okolju.
Če posamezna nasprotna stranka zazna težave pri dostopu do spletne aplikacije eAvkcije, naj o tem
čim prej obvesti kontaktne osebe v Banki Slovenije.
Pogoji uporabe spletnih strani Banke Slovenije so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije:
https://www.bsi.si/pogoji-uporabe.
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5 Kontaktni podatki
Kontaktni naslov za vsebinska in tehnična vprašanja ter postopke izvajanja operacij odprtega trga:
Banka Slovenije
Oddelek Bančne operacije
Odsek Tržne operacije
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
E-naslov: denarna.politika@bsi.si
Telefaks št.: (01) 47 19 723

Telefonske številke:
01/47 19 630
01/47 19 632
01/47 19 634
01/47 19 635
01/47 19 638

***SPLOŠNO OPOZORILO*** Obveščamo Vas, da se vsi telefonski pogovori snemajo, ter da se
zvočni zapisi pogovorov hranijo za obdobje 3 mesecev zaradi dokazovanja vsebine izjav nasprotnih
strank v primeru spora. Banka Slovenije bo zvočne zapise telefonskih pogovorov poslušala le ob
predhodni odobritvi z Vaše strani.
Z dnem uveljavitve tega uporabniškega priročnika preneha veljati Uporabniški priročnik za uporabo
spletne aplikacije eAvkcije z veljavnostjo dne 1. 12. 2017. Ta uporabniški priročnik začne veljati z
dnem podpisa.
BS o vsaki nadaljnji spremembi tega uporabniškega priročnika obvesti nasprotne stranke.
Ljubljana, 15. 12. 2021

mag. Tina Žumer
viceguvernerka
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