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1. MOBILNA BANKA mDBS 
 
Z mobilno banko mDBS imate vse informacije o vašem računu na vaši dlani, enostavno, hitro 
in varno. 
 
Da bi vam olajšali začetne korake v mobilni banki, smo za vas pripravili nekaj enostavnih 
korakov o uporabi mDBS. 
 
Za uporabo storitve mDBS potrebujete pametno mobilno napravo (z operacijskim sistemom 
iOS 6 ali višji in Android 4 ali višji), spletno banko DBS NET ali DBS PRONET in Rekono račun, 
ki si ga ustvarite pri prvi prijavi v spletno banko. 
 
Uporabniško ime in pooblastila na računih se prenesejo iz spletne banke. 
 

2. NAMESTITEV IN AKTIVACIJA mDBS 
 
1. Aplikacijo mDBS brezplačno prenesite iz trgovine vašega ponudnika mobilnih aplikacij.  
 
Uporabniki mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android uporabite trgovino Google Play, 
dosegljivo na namizju vaše mobilne naprave (ikona spodaj): 
 

 
 

Uporabniki mobilnih naprav z operacijskim sistemom iOS (uporabniki iPhonov in iPadov) 
uporabite trgovino App Store, dosegljivo na namizju vaše mobilne naprave (ikona spodaj): 
 

 
 
Uporabniki Huawei naprav uporabite trgovino AppGallery, ki je dosegljiva na namizju vaše 
mobilne naprave (ikona spodaj): 
 

 
 
 

2. Aktivacijo mobilne banke za uporabo na vaši mobilni napravi (mobilnem telefonu ali tablici) 
naredite preko vaše spletne banke DBS NET ali DBS PRONET, v rubriki 
»Nastavitve/Aktivacija mobilne banke«. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=dbs.mobileBankingProd
https://itunes.apple.com/us/app/mdbs/id1031152508?mt=8
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a. Za aktivacijo mobilne banke na vaši mobilni napravi morate zahtevati »Novo aktivacijsko 

kodo«. 
 

 
 

b. Vnesite ime naprave (poljubni opis). 
 

 
 

c. Kodo za aktivacijo mobilne naprave si prepišite in jo vnesite ob aktivaciji aplikacije mobilne 
banke mDBS na vaši mobilni napravi (ob prvi prijavi). Koda je veljavna 10 minut. 
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d. Na mobilni napravi izberite aplikacijo mDBS in kliknite na gumb »Prijava«. Vpišite 
elektronski naslov in geslo, ki ste si ga določili pri kreiranju Rekono profila ter kliknite na 
gumb »Prijava«. 

 

 
 

e. Med naborom možnosti dvo-faktorske prijave izberite eno izmed možnosti, in sicer: Pošlji 
SMS, Enkratna koda, DBS kalkulator ali Onepass prijava. Načini dvo-faktorske prijave so 
podrobneje opisani v uporabniških navodilih za elektronsko banko.  
 
V primeru izbora »Pošlji SMS« je potrebno v polje »Enkratna koda« vnesti kodo ter klikniti 
na gumb »Naprej«. 
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f. S klikom na gumb »Dovolim« omogočite storitvi mDBS dostop do vaših podatkov, ki ste 

jih vnesli v vaš uporabniški profil Rekono. Ta korak izvedete samo ob prvi prijavi v mobilno 
banko. V polje »Aktivacijska koda« vnesite 8-mestno kodo, ki ste jo prejeli v spletni banki. 
 
 

 
V kolikor so prijavni podatki pravilni, ste usmerjeni v Mobilno banko. Aktiviranih imate lahko 
več mobilnih naprav, pri čemer je potrebno za vsako posebej zahtevati aktivacijsko kodo. V ta 
namen ponovite korake, opisane v točki 2. 
 

3. NAVODILA ZA UPORABO mDBS 
 

3.1. VSTOP in NASTAVITVE 
 

3.1.1. PRIKAZ UPORABE mDBS 

 
Pred pričetkom uporabe mDBS si lahko ogledate primer uporabe mobilne banke v kratkih 
navodilih, ki so dosegljiva na prijavni strani mDBS. 
 

S klikom na  se vam odpre več informacij o funkcionalnosti posamezne ekranske slike. 
 
Med ekranskimi prikazi uporabe storitve mDBS prehajate z desno ali levo puščico, ki se 
nahajata na sredini ekrana. 
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3.1.2. PRIJAVA V mDBS 

Vsako nadaljnjo prijavo v mDBS izvajate na način, da na mobilni napravi izberite aplikacijo 
mDBS in kliknite na gumb »Prijava«. Vpišite elektronski naslov in geslo, ki ste si ga določili pri 
kreiranju Rekono profila ter kliknite na gumb »Prijava«. 
 

 
Med naborom možnosti dvo-faktorske prijave izberite eno izmed možnosti, in sicer: Pošlji SMS, 
Enkratna koda ali Onepass prijava. Načini dvo-faktorske prijave so podrobneje opisani v 
uporabniških navodilih za elektronsko banko. 
 
V primeru izbora »Pošlji SMS« je potrebno v polje »Enkratna koda« vnesti kodo ter klikniti na 
gumb »Naprej«. 

 
V kolikor so prijavni podatki pravilni, ste usmerjeni v Mobilno banko. 
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3.2. FUNKCIONALNOSTI V OKVIRU IZBRANEGA RAČUNA 
 
V okviru mDBS lahko opravljate številne storitve: 

 spremljate stanje in promet na računu,  

 pregledujete promet in podrobnosti po kartici z odloženim plačilom Mastercard, 

 izvajate domače in čezmejne plačilne transakcije, 

 izvajate menjavo valut na računu, 

 pregledujete sklenjene vezave sredstev in stanja kreditov, 

 prejemate in plačujete e-račune, 

 prejemate obvestila banke, 

 naročate različne storitve, 

 ločen prikaz lokacij bankomatov in poslovalnic imate na razpolago v stranskem meniju pred 
prijavo v mDBS. 

 

3.2.1. PREGLED RAČUNA 
 
Na pregledu računa lahko spremljate stanje računa v domači valuti in tujih valutah ter 
dostopate do storitev, ki so na voljo na izbranem računu.  
 

 
Številki pri storitvi 'Nalogi' dajeta uporabniku mDBS hiter vpogled v število uspešno oz. 
neuspešno obdelanih plačilnih nalogov, številka pri storitvah 'E-račun' in 'Kartice' pa omogoča 
uporabniku hiter vpogled v število prejetih e-računov oz. število kartic na izbranem računu. 
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3.2.2. PLAČILA IN PRENOSI 
 
Vse funkcionalnosti plačil so združene v rubriko »Plačila in prenosi«, kjer lahko uporabniki 
mDBS izvedejo plačilo naloga preko QR kode, naredijo ročni vnos novega plačila v Slovenijo 
oz. tujino ali izvedejo menjavo valut. 
 

a. Slikaj in plačaj 
 
V okviru možnosti »Slikaj in plačaj« lahko plačilni nalog naredite z zajemom podatkov preko 
QR kode: 
 Z vašo mobilno napravo naredite zajem QR kode iz papirnega obrazca (vašega papirnega 

plačila). 
 Podatke preverite in jih potrdite ali ponovite branje. 
 Po potrditvi se na pripravljen nalog prenesejo vsi podatki, katere lahko po potrebi popravite 

in plačilo potrdite.  
 

 
 

b. Novo plačilo  
 
»Novo plačilo« predstavlja obrazec za vnos plačila. Možnost »Novo plačilo« uporabite, kadar 
plačilo vnašate prvič. 
 
Preko obrazca lahko dostopate tudi do predlog plačil, ki so shranjene v vašem imeniku plačil 
v spletni banki DBS NET/DBS PRONET, in do nedavnih plačil, ki ste jih vnesli v obdobju 
zadnjih treh mesecev. 
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Vnos podatkov v obrazec »Novo plačilo«: 
 Podatke v obrazec prepišite iz papirnega obrazca (vašega papirnega plačila).  
 Za vnos dodatnih podatkov plačila izberite gumb »Razširjeni vnos«, kjer izpolnite naslednji 

polji: 
 nujno plačilo in 
 BIC kodo (samodejno se izpolni za domača plačila in čezmejna plačila). 

 
 

c. Imenik plačil 
 
Pri uporabi predloge plačila iz »Imenika plačil« se vam na obrazec prenesejo vsi podatki o 
posameznem prejemniku plačila, razen reference in zneska plačila. Podatka vpišete in potrdite 
vnos. 
Pri priklicu naloga iz rubrike »imenik« je datum valute plačila privzeto tekoči dan. 

V primeru izvedbe plačila iz imenika plačil, naloga ni potrebno dodatno avtorizirati. 

 

d. Nedavno plačilo 
 

Nedavna plačila so plačila, ki ste jih nazadnje vnašali preko spletne ali mobilne banke. Možnost 

»Nedavno plačilo« izberete v primeru, ko želite vnesti plačilo za istega prejemnika z istimi 

podatki plačila, razen zneska plačila (na nalog se prenese tudi referenca prejemnika).  

Pri priklicu naloga iz rubrike »nedavno« je datum valute plačila privzeto tekoči dan. 

V kolikor se za izbranega prejemnika plačila spreminja referenca, vam svetujemo, da 

uporabite možnost »Imenik plačil«.  
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e. Nakazilo v tujino 
 
Obrazec »Nakazilo v tujino« izberete v primeru vnosa plačilnega naloga izven SEPA 
območja. Tudi v okviru tega obrazca lahko uporabljate možnost »Imenik plačil« in »Nedavno 
plačilo«.   
 
 

f. Menjava valut 
 
V mobilni banki lahko hitro in enostavno naredite tudi menjavo valut. Vpišete le znesek, ki ga 

želite zamenjati v izbrani valuti, ali znesek, ki ga želite prejeti v izbrani valuti in vnos potrdite s 

klikom na gumb »Izvedi menjavo«. Pri vnosu podatkov se menjava izvede po vsakokrat 

veljavnih tečajih, ki so na menjalni listi. 
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3.2.3. PROMET NA RAČUNU  
 

 

 
 

Preko prometa računa spremljate transakcije, opravljene na izbranem računu. Privzeto lahko 
pregledujete transakcije za zadnje tri mesece, za daljše časovno obdobje pa uporabite iskanje 

po datumu od - do. Iskanje vključite s klikom na ikono  . 
 
V okviru pregleda prometa lahko ločeno pregledujete skupni promet, prilive in odlive. 
 

3.2.4. KARTICE 
 
V pregledu kartic izberite kartico, za katero želite v nadaljevanju preveriti promet. 
 

 
 

S klikom na izbrano kartico dostopate do podrobnosti za posamezno plačilno kartico, kjer lahko 
pogledate znesek odobrenega limita, znesek porabe sredstev in znesek razpoložljivih 
sredstev. V nadaljevanju tega pregleda si lahko pogledate promet po izbrani kartici. 
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V okviru pregleda prometa vam je ločeno na voljo pregled zapadlega in nezapadlega prometa. 
Uporabite lahko tudi iskanje za določeno časovno obdobje. 
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3.2.5. E-RAČUN 
 

Z mDBS lahko plačujete prejete e-račune. V pregledu prejetih e-računov so e-računi razvrščeni 
po datumu valute plačila. Uporabite lahko pogleda »za plačilo« (prejeti e-računi, ki še niso bili 
plačani) in »arhiv« (arhiv plačanih ali zavrnjenih e-računov). 
 

 

 
 

S klikom na prejeti e-račun se vam odpre nalog za plačilo. Podatke preverite, potrdite vnos in 
s tem zaključite s plačilom e-računa. 
 
Pripadajoče priloge posameznega e-računa vidite samo v spletni banki. Zaradi povečanega 
prenosa podatkov in dodatnih aplikacij, ki bi jih potrebovali na vaši pametni napravi, prilog v 
mobilni banki ni mogoče prikazovati. 
 

3.2.6. KREDITI/DEPOZITI 
 
V kolikor imate z banko sklenjene pogodbe o vezavi sredstev ali kreditu, lahko podrobne 
podatke o vseh pogodbah pogledate tudi v mDBS. 
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3.2.7. NAROČANJE STORITEV 
 
V rubriki »Naročanje storitev« lahko naročite storitve banke, kot so: vklopite obveščanje o 
stanju na računu, oddate spremembo dnevnega limita za dvig na bankomatu, oddate nalog za 
napoved dviga gotovine na enoti, izvedete vezavo sredstev, oddate prijavo/odjavo na e-
račune, oddate zahtevek za pridobitev poslovne kartice z odloženim plačilom Mastercard. 
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3.2.8. OBVESTILA 
 
Obvestila banke lahko spremljate tudi v mobilni aplikaciji. S klikom na posamezno obvestilo 
dostopate do njegove vsebine. 
 

 

Banki lahko pošljete tudi odgovor na posamezno obvestilo s klikom na ikono . 
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3.2.9. BLIŽNJICE 
 

Bližnjice so vam dosegljive v meniju mDBS. Meni odprete s klikom na ikono . 
 

 

 
 
 

3.3. REKONO UPORABNIŠKI RAČUN 
Rekono uporabniški račun ali Rekono je rešitev za zanesljivo in varno preverjanje ter centralno 

upravljanje elektronskega identifikacijskega sredstva posameznika oz. posameznice, s katero lahko 

uporabnik vstopi v spletno banko, saj služi kot elektronska identifikacija uporabnika pri komuniciranju 

prek elektronske in mobilne banke. 

Dodatne informacije glede rešitve Rekono so dosegljive na spletni strani: 

https://www.rekono.si/sl/domov/.  

Vse naknadne spremembe v Rekono uporabniškem računu in dovoljenja za dostop do storitev Rekono 

uporabnik ureja preko prijave v Rekono, na spletni strani: https://www.rekono.si, s klikom na gumb 

»Nadzorna plošča«. Nekatere spremembe, ki jih uporabnik ureja v Rekono uporabniškem računu, so: 

- pozabljeno geslo in sprememba gesla, 

- elektronski naslov,  

- številka mobilnega telefona, 

- osebni podatki,  

- dodajanje in odstranjevanje prijavnih mehanizmov (digitalno potrdilo, Rekono OnePass,…). 

 
 

https://www.rekono.si/sl/domov/
https://www.rekono.si/
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3.4. OBRAZLOŽITEV IKON v mDBS 

 

 - reklamacija transakcije 

 - priprava plačila na podlagi plačilnega naloga plačnika 

 - stranski meni oziroma prikaz bližnjic 

 - nastavitve filtra 

 
 
 
 

3.5. NASVETI ZA UPORABNIKE mDBS 

 
 mDBS uporablja najsodobnejše varnostne mehanizme za varno poslovanje (3DES, AES, 

TLS); 
 vaših prijavnih podatkov ne zaupajte nikomur; 
 svetujemo vam, da imate na vaši pametni napravi nastavljeno geslo za zaklepanje; 
 enako kot na spletni banki ste po 5-minutni neaktivnosti v okviru posamezne seje 

samodejno odjavljeni iz aplikacije; 
 ko zaključite z uporabo mDBS, vam svetujemo, da se odjavite iz aplikacije s klikom na 

izbor »Odjava«; 
 pred odhodom v tujino preverite pri svojem mobilnem operaterju cene storitev in gostovanja 

(roaminga) v omrežju mobilnega operaterja države, v katero potujete; 
 ob primeru menjave pametne naprave vam svetujemo, da staro napravo prekličete v 

spletni banki (preklic opravite v okviru izbire »Nastavitve/Aktivacija mobilne banke«, kjer 
za dotično napravo izberete »Preklic«), in povrnete aparat v tovarniške nastavitve; 

 v primeru kraje oz. izgube vaše pametne naprave obvestite vašega mobilnega operaterja 
in pomoč uporabnikom Deželne banke Slovenije, da vam bomo blokirali uporabo m-banke 
na izgubljeni napravi. Blokado lahko naredite tudi sami v spletni banki. 


