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Izvoz podatkov o osnovnih sredstvih v xml formatu 

za oddajo preko spletne aplikacije UJPnet 

V skladu z Navodilom za izpolnjevanje obrazca »Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za 

sredstva v upravljanju, na dan 31.12.2017« objavljenega na spletni strani Ministrstva za finance: 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_racunovodstvo/gradiva/, je potrebno k obrazcu priložiti 

izpise iz analitičnih evidenc osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2017 v elektronski obliki, in sicer v 

xml formatu preko spletne aplikacije UJPnet.  

 

Datoteko xml formata, ki je potrebna za oddajo na UJPnet, lahko pripravimo v modulu Osnovna sredstva 

/ Osnovna sredstva in drobni inventar / gumb Izvoz podatkov / Izvoz za UJPnet.  

 

 
 

Odpre se nam naslednje okno: 

 

 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_racunovodstvo/gradiva/
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Podatki za izpolnitev s strani uporabnika programa: 

• Na dan – program predlaga datum glede na zadnji obračun amortizacije – v našem primeru 

31.12.2017; 

• Šifra posrednega proračunskega uporabnika – vpišemo šifro posrednega proračunskega 

uporabnika, ki je obvezen podatek; 

• Šifra stranke uporabnika – vpišemo šifro uporabnika ali jo izberemo iz šifranta strank; ta podatek 

je obvezen podatek;  

• Šifra neposrednega proračunskega uporabnika – vpišemo šifro neposrednega proračunskega 

uporabnika, kateremu pripada posredni proračunski uporabnik in predstavlja obvezen podatek za 

pripravo datoteke; 

• Osnovna sredstva, DI – izbiramo med izpisom vseh sredstev (Osnovna sredstva in drobni inventar) 

ali izpisom samo osnovnih sredstev (Osnovna sredstva) ali izpisom samo drobnega inventarja 

(Drobni inventar); 

• Osnovno sredstvo  – možnost izbire osnovnih sredstev iz registra; v kolikor pustimo prazno, bo 

program izpisal oz. pripravil xml datoteko za vsa sredstva iz registra po stanju na dan, ki smo ga 

izbrali npr. 31.12.2017  

• Dograditve prišteje osnovni šifri – kljukico damo v primeru, ko želimo, da je dograditev združena 

z osnovno inventarno številko, kar pomeni, da v izpisu ne bo posebej prikazana; 

• Konto – vpišemo šifro konta ali jo izberemo iz šifranta. V kolikor pustimo prazno, bo program 

izpisal oz. pripravil datoteko stanja za vsa sredstva iz registra na izbrani dan, pri tem opozarjamo, 

da je konto v xml datoteki obvezen podatek in je potrebno, da so sredstva opremljena s 

kontom nabave; 

• Mesto datoteke  –Na dnu okna izberemo mapo kamor se bo shranila xml datoteka. 

 

Na dnu preglednice se nahajata gumba : 

• Gumb  – pripravi se preglednica s podatki, ki se bodo prenašali v xml datoteko. 

Zapisi brez konta se obarvajo rdeče in v xml datoteko ti zapisi ne bodo vključeni. 
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Glede na to, da se podatki na tak način poročajo prvič, bodite posebej pozorni na vsebino podatkov. 

 

Za kontrolo pripravljenih podatkov in primerjavo z registrom lahko podatke filtrirate npr. po kontu. Na 

dnu tabele so kontrolni seštevki, in sicer znesek aktivnih sredstev na določen dan (npr. 31.12.2017) in 

znesek sredstev, ki so med letom izločena skupaj z nabavno vrednostjo in skupaj s popravkom vrednosti 

do vključno meseca izločitve. Rezultat bi se moral ujemati s stanjem v registru OS za izbrano trimestno 

skupino kontov. 
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• Gumb  – program pripravi xml datoteko. 

 

 

 

 

Če ločeno vodite register osnovnih sredstev in register drobnega inventarja je potrebno izvoziti najprej 

en register in nato še drugega. V takem primeru datoteki pripravite v 2 ločeni mapi. Če pa se odločite za 

isto mapo je potrebno prvo datoteko preimenovati, preden pripravite drugo datoteko. 
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Pred uvozom na UJPnet je potrebno datoteko stisniti (zazipati). Na UJP-u izberemo uvoz datotek / 

Osnovna sredstva. Izberemo šifro PU posredni, datoteko in kliknemo pošlji datoteko na UJPnet. 

 

 

 

 

 

 

 

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.04.003, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila 

lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-

razlicic in http://podpora.saop.si/ . 

 

 

Šempeter pri Gorici, 03.04.2018             SAOP d.o.o. 

 


