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1. PRIJAVA V AZN PORTAL 
 
AZN portal se nahaja na spodnjem naslovu: 
 
https://portal.a-zn.si/ 
 
 

 REGISTRACIJA NOVEGA UPORABNIKA 
 
Uporabnik, ki portala še ni uporabljal, se mora registrirati na AZN portalu, ki se nahaja na spodnjem 
naslovu. 
 
https://portal.a-zn.si/Account/Registration 
 
Registracijo opravi s pritiskom na gumb Registracija, ki se nahaja desno zgoraj: 
 
 
 

 
Uporabnik na svoj elektronski naslov prejme geslo, ki ga lahko spremeni takoj po prvi prijavi v sistem. 
 
Po preverjanju upravičenosti dostopa je možnost oddaje poročil in dostop uporabniku praviloma 
omogočen v roku 1-2 delovnih dni. 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.a-zn.si/
https://portal.a-zn.si/Account/Registration


 

5/15 

 

 PRIJAVA V AZN PORTAL 
 
Za prijavo v AZN portal je potrebno klikniti na gumb Prijava, ki se nahaja desno zgoraj. V okno za prijavo 
je potrebno vnesti elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral na AZN portal ter nastavljeno 
geslo. 
 

 
 

 
 

 
 

 SPREMEMBA GESLA 
 
V primeru, da uporabnik želi spremeniti svoje geslo, to naredi tako, da klikne gumb s svojim 
elektronskim naslovom, ki se nahaja desno zgoraj, poleg gumba Odjava, nato klikne na gumb 
Sprememba gesla ter vnese novo geslo. 
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2. ROČNI VNOS (KREIRANJE) S1 OBRAZCA, IZVOZ V EXCEL 
 

 VNOS OBRAZCA 
 
Zavarovalnice, ki nimajo na voljo lastne programske rešitve za kreiranje XML datotek lahko XML 
datoteke kreirajo na  AZN Portalu. V primeru, da zavarovalnica  kreira XML datoteke s pomočjo  lastne 
programske rešitve, to poglavje preskoči. 
 
 
Na vnos obrazcev se pride s klikom na gumb XML Sheme, ki se nahaja na levi strani. Nato se klikne na 
enega od obrazcev, ki se nahaja na seznamu Sheme XML in pomožne datoteke. OP – Posredniki je 
obrazec, namenjen posredniškim družbam. 
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Odpre se nov meni, kjer je potrebno klikniti na Vmesnik za ustvarjanje datoteke XML. 

 
Odprl se bo obrazec, kamor je potrebno najprej vnesti leto (in četrtletje, če gre za četrtletne obrazce), 
za katerega boste vnesli podatke ter izbrati Subjekt nadzora – ime vaše zavarovalnice. Nato je potrebno 
izbrati še ustrezen zavihek, v katerega se bo vnašalo podatke. Primer za KUS-PD Izkaz kapitalske 
ustreznosti na dan: 
 

 
 
Primer vnašanja podatkov za obrazec S-18 – Zavarovanje pomoči: 
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 SHRANJEVANJE OBRAZCA, POPRAVLJANJE OBRAZCA, IZVOZ V EXCEL 
 
Po koncu vnosa vseh podatkov je obrazce obvezno potrebno shraniti. V nasprotnem primeru vneseni 
podatki niso shranjeni in jih bo potrebno ponovno vnašati. Vsi obrazci se shranijo na vaš lokalni 
računalnik s pritiskom na gumb Izvoz v XML (obrazci se shranijo v XML datoteki). Nato je potrebno 
izbrati lokacijo na vašem lokalnem računalniku, kamor se naj XML datoteka shrani.  Spremeni se lahko 
tudi ime XML datoteke, ki se predefinirano imenuje Imeobrazca.XML v npr. 
CET_STA_TEST_201701.XML.  
 

 
 
Ko je XML datoteka shranjena na vašem lokalnem računalnik jo lahko posredujete na AZN, kot je 
opisano v naslednjem, tretjem poglavju - ODDAJA OBRAZCA, lahko pa jo pred pošiljanjem tudi 
popravljate ali dopolnjujete, kar storite s pritiskom na gumb Uvoz XML, ter poiščete predhodno 
shranjeno XML datoteko na vašem računalniku. 
 
Če želite poslane obrazce pregledovati jih lahko izvozite tudi v Excel s pritiskom na gumb Izvoz v Excel 
(predhodno morate uvoziti vašo shranjeno XML datoteko). 
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3. PREDLOŽITEV POROČILA 
 
Poročila so razdeljena v tri sklope:  

 kvalitativna poročila - poročila v PDF obliki. Lahko tudi v Word ali Excel obliki, če je tako 
predpisano ali dogovorjeno. Od ostalih poročil se ločijo po predponi »PDF«. 

 S1 poročila -  poročila na internih obrazcih, predpisanih z Zakonom ter podzakonskimi akti. Za 
ta poročila je značilno, da se jih predaja v XML obliki. 

 S2 poročila -  poročila, predpisana s strani EIOPA v XBRL obliki 
Seznam vseh trenutno veljavnih poročil dobite s klikom na gumb Seznam poročil. 
 

 
 
Ko je XML, XBRL ali PDF datoteka pripravljena za oddajo (podatki so pravilni in popolni) in shranjena 
na vašem računalniku, je postopek oddaje zelo enostaven. V levem meniju se pritisne na gumb 
Predložitev poročila, nato se izbere ustrezen obrazec v spustnem seznamu, subjekt nadzora, leto in 
kvartal. Nato je potrebno izbrati pripravljeno datoteko ter pritisniti gumb Uvoz. 
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V primeru, da so obrazci pravilno izpolnjeni, bo na elektronski naslov poročevalca prišlo potrdilo, da je 
poročilo uspešno oddano, v nasprotnem primeru pa se na zaslonu izpiše obvestilo o napaki. V primeru 
oddajanja S2 poročil se obvestilo o uspešni oddaji ali napaki prikaže v elektronski pošti, praviloma v 
nekaj minutah, ker se S2 podatki validirajo s trenutno veljavnimi validacijskimi pravili.  
 
 

  



 

11/15 

 

4. VALIDATOR 
 
Modul Validator je namenjen preverjanju XML poročil po dostopnih, delovnih XSD shemah. Najprej je 
potrebno izbrati poročilo iz spustnega seznama, nato se izbere XML shemo (lahko trenutno ali pa 
katero od prejšnjih verzij). Po izbiri ustrezne XSD sheme se lahko uvozi XML dokument in opravi 
preverjanje s pritiskom na gumb „Preveri“. Po končanem preverjanju se izpiše sporočilo z napakami v 
preverjanju ali o tem da je poročilo skladno s shemo. 
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5. KOLEDAR 
 
Koledar prikazuje rok pošiljanja za vsako poročilo. V koledarju je prikazan skrajšani naziv poročila npr. 
CET-STA ter obdobje za katero se poročilo pošlje, npr. 2016-2. 
  
Če se z miško pomakne nad prikazano poročilo, se prikaže zaslon z dodatnimi informacijami za izbrano 
poročilo. 
 
Nad koledarjem je možno menjati mesece, kazalo barv pa je dostopno na desni strani koledarja. 
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6. PREDLOŽENA POROČILA 
 
Ta možnost je namenjena spremljanju vseh poslanih poročil in rezultatov obdelave le-teh s strani 
Agencije. Poleg tega je na modulu možno prevzeti potrdilo o poslanem poročilo in videti podrobnosti, 
kot so rezultati obdelave ali datum in čas predaje in obdelave. Z izbiro gumba plus (+) se dobi širši 
kontekst podrobnosti z izpisom rezultatov preverjanja. 
 
V prihodnosti pa bo možno tu dobiti tudi že poslane XML datoteke. 
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7. SEZNAM POROČIL 
 

 

ZŠ TIP KRATICA OPIS

1 PDF PDF_FN Finančni načrt (252. člen ZZavar-1)

2 PDF PDF_KLP Konsolidirano letno poročilo (revidirano) (257. člen ZZavar-1)

3 PDF PDF_LPR Letno poročilo (revidirano) (257. člen ZZavar-1)

4 PDF PDF_NKRI Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi (26. člen Sklepa o LP)

5 PDF PDF_NLPKS Nerevidirano letno poročilo KS oziroma SKS DPZ (ZPIZ-2, Sklep o LP)

6 PDF PDF_ORLP Objava revidiranega letnega poročila (260. člen ZZavar-1)

7 PDF PDF_ORSA ORSA - Own Risk and Solvency Assesement

8 PDF PDF_PLP Polletno poročilo (255. člen ZZavar-1)

9 PDF PDF_PLPKS Povzetek letnega poročila KS oziroma SKS DPZ (ZPIZ-2, Sklep o povzetku)

10 PDF PDF_PNAFP Poročilo nosilca aktuarske funkcije (256. člen ZZavar-1)

11 PDF PDF_PNAFZ Poročilo nosilca aktuarske funkcije - življenje (256. člen ZZavar-1)

12 PDF PDF_PNPPD Program načrtovanega pozavarovanja pokojninskih družb (594. člen ZZavar-1)

13 PDF PDF_PNSRLI Poročilo nadzornega sveta o revidiranih letnih izkazih (69. člen Zzava-1, 282. člen ZGD)

14 PDF PDF_PPAPD Poročilo pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe (605. člen ZZavar-1)

15 PDF PDF_PPPD Poročilo o poslovanju s povezanimi družbami (545. člen ZGD, Sklep o LP)

16 PDF PDF_PPPKS Poročilo o pomanjkljivostih v poslovanju KS oz. skupine KS

17 PDF PDF_PRBD Poročilo o razporeditvi bilančnega dobička (26. člen Sklepa o LP)

18 PDF PDF_PRP Pismo revizorja poslovodstvu

19 PDF PDF_PS Poslovna strategija (252. člen ZZavar-1)

20 PDF PDF_PSFP Poročilo o solventnosti in finančem položaju (261. člen ZZavar-1)

21 PDF PDF_PSZS Poročilo o sestavi zavarovalniške skupine

22 PDF PDF_RD Revizorjev dodatek (258. člen ZZavar-1)

23 PDF PDF_RDKS Revizorjev dodatek KS oziroma SKS DPZ (ZPIZ-2, Sklep o revidiranju)

24 PDF PDF_RLPKS Revidirano letno poročilo KS oziroma SKS DPZ (ZPIZ-2, Sklep o LP)

25 PDF PDF_RP Revizorjevo poročilo (257. člen ZZavar-1)

26 PDF PDF_RPN Redno poročilo nadzorniku (304. člen Delegirane uredbe 2015/35)

27 PDF PDF_RPRPD Revizorjevo poročilo o razmerjih s povezanimi družbami (546. člen ZGD, Sklep o LP)

28 PDF PDF_SKUPINA_ORSA Poročilo nadzorniku o lastni oceni tveganja in solventnosti - Skupina (374. člen ZZavar-1)

29 PDF PDF_SKUPINA_PSFP Poročilo o solventnosti in finančem položaju - Skupina (403. člen ZZavar-1)

30 PDF PDF_SKUPINA_RD Revizorjev dodatek - Skupina (258. člen ZZavar-1)*

31 PDF PDF_SKUPINA_RP Revizorjevo poročilo - Skupina (257. člen ZZavar-1)

32 PDF PDF_SKUPINA_RPN Redno poročilo nadzorniku - Skupina

33 S1 CET_STA Četrtletni Statistika

34 S1 CFP Četrtletni Finančna Poročila

35 S1 CFP-ZPIZ Četrtletna Finančna poročila ZPIZ

36 S1 CKU Četrtletni Kapitalska Ustreznost

37 S1 CN Četrtletni Naložbe

38 S1 KD Kvalificiran delež

39 S1 LFP Letni Finančna poročila

40 S1 LFP-ZPIZ Letni Finančna poročila ZPIZ

41 S1 LS Letni Statistika

42 S1 LS-ZPIZ Letna Statistika pokojninskega sklada

43 S1 MMS-ZPIZ Statistika pokojninskega sklada

44 S1 MN-ZPIZ Mesečne naložbe ZPIZ

45 S1 OP Posredniki

46 S1 PP Pisna porocila

47 S1 SPES-ATVP Poročanje VPS

48 S2 AES Annual Solvency II reporting ECB

49 S2 ARG Annual Solvency II reporting Group

50 S2 ARS Annual Solvency II reporting Solo

51 S2 D1G Day 1 Solvency II reporting Group

52 S2 D1S Day 1 Solvency II reporting Solo

53 S2 QES Quarterly Solvency II reporting ECB

54 S2 QRG Quarterly Solvency II reporting Group

55 S2 QRS Quarterly Solvency II reporting Solo
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8. KRATICE 
 
AZN   Agencija za zavarovalni nadzor 
EIOPA  Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority) 
XBRL   Razširljiv jezik za poslovno poročanje (eXtensible Business Reporting Language) 
XSD   Razširljiv jezik za definiranje stilov (eXstensible Style Definition) 
XML   Razširljiv označevalni jezik (eXstensible Markup Language) 
 


