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Pred vami so navodila za uporabo programa Osnovna sredstva.   

 

Po prijavi v program, se odpre osnovno okno programa.  

 
 

 
 

 

Programske  funkcionalnosti  so razdeljene med štiri glavne zavihke : 

    Vnosi in obračuni, 

    Šifranti in nastavitve, 

    Vzdrževanje, 

    O programu.     

 

 

Ko odpremo program, se odpre zavihek  'Vnosi in obračuni', ki ga najpogosteje 

uporabljamo, v navodilih pa bomo dali prednost drugemu zavihku  'Šifranti in nastavitve', 

saj ima vsebino, ki jo je potrebno najprej spoznati. 
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ŠIFRANTI  IN NASTAVITVE   

  

 

Tehnična uporaba šifrantov in nastavitev je zelo preprosta. 

 

Poenotena je uporaba najpogostejših funkcij v tabelah s podatki, kot so Novi vnos, 

Brisanje, Iskanje, Urejanje(Sortiranje), Tiskanje, Prenos v MS Excel. V orodni vrstici nad 

tabelo so nanizane ikone, ki prožijo ustrezne funkcije.  

Za nov vnos uporabimo ikono Dodaj     (po navadi v preprostih šifrantih v tabelah), ki 

odpre novo vrstico v tabeli  ali ikono Novi ,  ki odpre okno za vnos novih podatkov 

(pri vsebinsko obsežnejših šifrantih). 

S klikom ikone V podatke   pridemo v okno za  popravljanje podatkov (pri vsebinsko 

obsežnejših šifrantih). 

Po večjih tabelah podatke iščemo tako, da kliknemo v stolpec, v katerem želimo iskati. V 

polje zraven ikone za  Iskanje   vnesemo podatek, ki ga iščemo. Nato kliknemo ikono 

Iskanje  .  

 

 
 

Urejanje  (Sortiranje) po posamezni koloni dosežemo tako, da kliknemo v glavo kolone. 

Npr. če želimo sortirati po nazivu, kliknemo v glavo tabele v 'Naziv'. Če kliknemo še 

enkrat, se izbor obrne (iz naraščajočih vrednosti v padajoče). 

  

Brisanje zapisa izvedemo s klikom ikone Brisanje  .  

 

Ikona Excel     nudi možnost zapisa podatkov v MS Excel . 

 

Ikona Čitanje-Pisanje  omogoča zaščito podatkov pred naključnim spreminjanjem.  

Ikona ob kliku spremeni obliko. Če je vklopljeno Čitanje  , spreminjanje podatkov v 

tabeli ni možno. Če je vklopljeno Pisanje  , lahko podatke v tabeli popravljamo. 
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Pri vnosu podatkov,  ki so podprti s šifrantom,  lahko šifre izbiramo v spustnem menuju 

(kliknemo puščico ob polju vnosa). Kadar je na voljo mnogo podatkov (npr. pri vnosu 

partnerja)  lahko izbor omejimo,  tako da vnesemo začetek naziva in pritisnemo tipko 

Enter. V izbor se ponudijo ustrezni. 

 

Kadar je ob polju za vnos  gumb  , nas  pripelje v ustrezni šifrant, ki ga lahko 

popravljamo in  dopolnjujemo. 

 

 Ikona Tiskanje nam omogoča izpis  na tiskalnik. 

 

V tabelah je omogočeno tudi filtriranje podatkov. Postavimo se na polje, na katerem 

želimo ostaviti filter  ter pritisnemo desni miškin gumb. Odpre se priročni menu, v 

katerem izberemo'Filter glede na vsebino'. 

 Filter odstranimo tako, da pritisnemo desni gumb miške in izberemo 'Odstrani filter'. 

 

 

Oglejmo si šifrante še z vsebinskega vidika. 
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NASTAVITVE 

 

 

Dovoljeno obdobje 

 

Da se pri vnosu datumov ne zmotimo v letnici ali v mescu, si lahko sami poljubno 

omejujemo dovoljeno datumsko obdobje. Ob vnosu datuma, ki ne ustreza dovoljenemu 

obdobju, nas program na to opozori. Če zares želimo vnesti datum, ki ne ustreza trenutno 

dovoljenemu obdobju, spremenimo dovoljeno datumsko obdobje. 

 

 
 

 

 

Uporabniki 

 
 

Dostop v program je po želji uporabnikov lahko zaščiten z uporabniškim imenom in 

geslom. Dokler v šifrant uporabnikov ne vnesete nobenega uporabnika, je dostop v program 

prost. 

 

Poleg vnosa uporabniškega imena in gesla vnesete tudi nivo. Vsaj en uporabnik mora 

imeti najvišji nivo, to je '00'. Le ta nivo omogoča vnos novih uporabnikov ter spreminjanje gesel.  

 

Ko enkrat v šifrant uporabnikov vnesete uporabniško ime in geslo, vstop v program brez 

njiju ni več  mogoč, zato je zelo pomembno, da si ju zapomnite.  
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POSLOVNI PARTNERJI  
 

 

V Šifrant poslovnih partnerjev vnašamo podatke o kupcih, lahko pa tudi o drugih parterjih 

(dobaviteljih, podizvajalcih, bankah …). Ločimo jih lahko po skupinah, lahko pa imajo vsi enako 

oznako skupine. 

 

Če se odločimo za avtomatsko šifriranje partnerjev, pustimo šifro partnerja prazno (program 

izpiše <auto> ). Ko zaključimo z vnosom podatkov poslovnega partnerja, se mu samodejno 

dodeli šifra. To je številka, ki jo program najde v šifrantu 'Skupine partnerjev', povečana za 1.  

Šifre partnerjev  lahko sicer določamo in vnašamo tudi sami. 

 

Pri vnosu partnerjev  so obvezni podatki  samo  'Šifra', 'Skupina', 'Naziv', ostale vnesemo po želji. 

(Običajno je smiseln vnos ulice, kraja,transakcijskega računa pa tudi kontaktne osebe in 

telefonske številke …)  Na dnu je možno vnesti poljubno dolg opis. 

 

 
 

V veliko pomoč pri iskanju in vnosu podatkov poslovnih partnerjev je gumb  , ki ga najdemo 

desno od naziva partnerja. Omogoča avtomatiziran prenos podatkov poslovnega partnerja iz 

AJPES-ovega poslovnega registra IPRS. Potrebujete le dostop do interneta ter pooblaščen 

dostop do strani AJPES (uporabniško ime in geslo, ki ga vnesete ob prvi prijavi v register IPRS). 

 

Podatke nato prenesemo tako, da vnesemo ali točen naziv partnerja, ali njegovo davčno številko 

in kliknemo gumb  .  Podatki se poiščejo v registru ter prikažejo na zaslon, nato kliknemo 

gumb 'Prenesi'. Podatke lahko dopolnimo iz registra tudi za partnerje, ki so  že vneseni v naš 

šifrant. 
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Davčno številko vnašamo skupaj s predpono SI , torej npr. SI99238659 . 

 

 

Skupine partnerjev 
 

Šifro skupine, opis ter zadnjo številko (za avtomatsko številčenje) vnesemo v šifrantu Skupine 

partnerjev. Če vnesemo tudi skupino za številčenje, se bo dodeljevala zadnja številka  vnesene 

skupine. 
 

 
 

 

Poštne številke 
 

V Šifrantu  poštnih številk je že vnesena večina pošt v Sloveniji, če se pojavi kakšna nova,  jo 

lahko sami dodamo.  
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PODJETJE 
 

 

Podatki o podjetju 

 
V ta šifrant vnašamo podatke o podjetju, kot je razvidno iz spodnje slike: 

 

 
 

Šifrant je skupen vsem Miring programom, za program Osnovna sredstva pa je 

pomemben le vnos naziva podjetja v polje 'Naziv' in v polje 'Naslov za izpise'.   

 

Če že uporabljate kak drug Miring program, so podatki najbrž že vnešeni. 

 

 

 

Stroškovni nosilci 
 

Kadar je podjetje organizacijsko razdeljeno na stroškovne nosilce in po njih spremljate 

stroške in prihodke, vnesite šifre in opis stroškovnih nosilcev v šifrant stroškovnih nosilcev. Tudi 

ta šifrant je skupen vsem Miring programom. 
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ŠIFRANTI OSNOVNIH SREDSTEV 

 

 

V tem zavihku so zbrani šifranti, ki se uporabljajo pri vodenju osnovnih sredstev. 

 

 
 

 

Amortizacijske skupine 

 

Šifrant amortizacijskih skupin si oblikujete sami. Določiti je potrebno šifro in opis 

amortizacijske skupine ter  stopnjo letnega  odpisa. Vrsta odpisa 'P' pomeni posamični 

proporcionalni odpis. Možen je še 'F' – funkcionalni odpis, ki se manj uporablja. 
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Skupine sredstev 

 

Osnovna sredstva združimo v skupine, glede na konte, na katere knjižimo nabavno 

vrednost in odpisano vrednost. Primeri so razvidni iz  spodnje slike. 

 

 
 

Poleg šifre skupine, ki jo poljubno določimo in je lahko dolga do 8 mest ter naziva 

skupine, vnesemo  konto nabavne vrednosti ter stran knjiženja na ta konto (B - v breme / 

D - v dobro) ter konto odpisov in stran knjiženja. 

 

Pomembna je tudi oznaka  O/Z/I/N/D (O – osnovna sredstva, Z – zgradbe,I-drobni 

inventar, N –nematerialna sredstva in D-drugo), saj se strošek amortizacije različnih vrst 

sredstev knjiži na različne konte stroškov amortizacije. 

 

Možno je vnesti tudi procent ostanka sedanje vrednosti, ki se ne odpiše, dokler sredstev  

ne izločimo. 

 

 

Nahajališča 

 

V tem šifrantu vnesemo vsa nahajališča osnovnih sredstev (lahko je tudi samo eno). 

Vnesemo do 8 mestno šifro in do 50 mestni opis nahajališča. Pripišemo še odgovorno 

osebo za osnovna sredstva na tem nahajališču. 
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Kontni plan 

 

Vnašamo Konto in Opis konta,  ter odprtost konta za knjiženja  (O – odprt konto za 

knjiženje ali N – ne knjiži se na ta konto). Oznaka 'N' označuje sintetične  konte in 

razrede.  

Z vidika osnovnih sredstev to  zadošča. Za potrebe glavne knjige so na voljo še dodatni 

podatki. 

V rubriko 'Saldakonti' označimo ali  je obvezen vnos partnerja in številke računa. Če je, 

vnesemo 'D', drugače lahko pustimo prazno. Na enak način opredelimo tudi, ali se na 

konto knjižijo tudi devizne vrednosti (Devizni) in ali je obvezen vnos  stroškovnega 

nosilca oziroma delovnega naloga (STRM/Nalog). 

 

Ko oblikujemo kontni plan, imejmo v mislih, da enomestni, dvomestni in tromestni konti 

služijo zbiru (sintetični konti). Za knjiženje uporabljamo analitične, 4 ali več mestne 

konte. Preden lahko v kontni plan vnesemo novi analitični konto, morajo obstajati 

ustrezni sintetični konti. 

 

 

 

 

Konti amortizacije 

 

Tukaj definiramo konte, na katere se ob prenosu v glavno knjigo knjižijo stroški 

amortizacije za opremo, zgradbe,drobni inventar,nematerialna sredstva in drugo. 

Konti morajo biti predhodno vneseni v kontni plan.  
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VNOSI IN OBRAČUNI   
 

 

IZBIRA PODATKOVNIH BAZ 

Kadar uporabljamo program za več ločenih podjetij, so  vsa našteta v meniju  

  in med njimi izbiramo. Ime trenutno izbranega podjetja se izpiše zgoraj, 

zraven naziva programa.  

 

 

OSNOVNA SREDSTVA 

 

V tem oknu so v tabeli prikazana osnovna sredstva. Ko se pomikamo po osnovnih 

sredstvih v tabeli, se podatki izbranega sredstva pokažejo v poljih za vnos podatkov pod 

tabelo. Po potrebi jih lahko popravljamo. 
 

 
 

Novo osnovno sredstvo zajamemo s klikom gumba Novo. Nato vnesemo podatke 

osnovnega sredstva. Inventarna številka mora enoznačno določati osnovno sredstvo. 

Vnesemo še  naziv osnovnega sredstva, šifro amortizacijske skupine, količino (praviloma 

je 1), šifro skupine kontov, ki definira konto nabavne vrednosti in konto odpisov, 
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stroškovno mesto, nahajališče. Odgovorna oseba se prenese iz šifranta nahajališč, za 

posamezno osnovno sredstvo pa jo lahko spremenimo. Po želji lahko vnesemo tudi 

dobavitelja in njegov dokument. Obvezen pa je vnos datuma nabave ter datuma 

aktivacije. Ta sta pri novih nabavah enaka. Amortizacija se prične obračunavati v 

naslednjem mesecu od datuma aktivacije. Ob pričetku uporabe programa vnesemo 

v datum nabave dejanski datum nabave, v datum aktivacije pa  31.12. preteklega 

leta. 
Obvezen je tudi vnos začetne nabavne vrednosti , morebitnega začetnega odpisa, ter 

temeljnice, v katero se zapišeta začetna nabavna vrednost in začetni odpis. To ni 

temeljnica v glavni knjigi, temveč temeljnica, ki predstavlja skupino knjižb osnovnih 

sredstev. 

 

Vnos podatkov dokumenta zaključimo z gumbom 'Shrani'.  

 

Izogibajmo se popolnemu brisanju osnovnega sredstva z gumbom  . Izbrisanega 

osnovnega sredstva ni mogoče priklicati nazaj. Brisanje uporabimo le, če smo kakšno 

osnovno sredstvo pomotoma 2x zajeli ali v podobnih primerih. 

 

Če želimo osnovno sredstvo izločiti iz evidenc, vnesemo datum izločitve. 
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OBRAČUN AMORTIZACIJE 

 

 

Amortizacijo lahko obračunamo za vsa osnovna sredstva, za izbran interval ali za 

posamezno osnovno sredstvo.  

Vnesemo   leto obračuna  ter mesec od katerega in  do katerega želimo obračun. 

Temeljnice v kateri bodo zbrane knjižbe, ki jih bo skreiral obračun, ne vnašamo, saj jo 

program določi samodejno (AM + leto). 

 

Obračun se izvaja po mesecih. Njegovo pravilnost lahko  preverimo z izpisom 'Protokola 

amortizacije'. (Izpisi in poročila – Spremembe osnovnih sredstev – Protokol amortizacije) 

 

 

Popravek obračuna 

 

Če ugotovimo, da obračun ni ustrezen  (vnesene so napačne stopnje, manjkajo kakšne 

spremembe osnovnih sredstev …),  lahko obračun za obdobje preprosto ponovno  

poženemo. Vsa obračunana amortizacija od izbranega meseca do konca leta se najprej 

izbriše, nato se amortizacija za izbrano obdobje na novo obračuna . 

 

Obračun lahko ponovno poženemo le za zadnje leto – obračunov preteklih let ne moremo 

ponavljati. 

 

Opazimo tudi gumb  'Briši obračun'.   Tega uporabimo,  če pomotoma sprožimo obračun 

prehitro.  
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KNJIŽENJE SPREMEMB 

 

 
 

Osnovnim sredstvom lahko knjižimo spremembe vrednosti na nabavni strani ali na strani 

popravkov vrednosti.  

 

Najprej opredelimo temeljnico v katero se zajamejo knjižbe ter datum in opis temeljnice. 

Sledi vnos inventarne številke. 

 

S šifro dogodka opredelimo, za kakšno spremembo vrednosti gre.Možne so naslednje 

šifre:  

'ZN' – začetna nabavna vrednost, 'ZO' – začetni odpis, (ti dve se skreirata samodejno ob 

vnosu osnovnega srestva),  

'OO' – obračunan odpis (tega izračuna in sknjiži obračun amortizacije),  

'PN' – popravek nabavne vrednosti, 'PO' – popravek odpisa. 

 

Šifri  'PO' in 'PN' sta namenjeni uporabniškim doknjižbam odpisa ('PO') ali 

nabavne vrednosti (PN). Znesek sknjižen pod šifro dogodka 'PO'  se ne všteva med 

obračunano amortizacijo, ki se knjiži v stroške. 

 

Znesek, ki ga vnesemo, je lahko pozitiven ali negativen (ima predznak -). 
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Vnos (ali popravek) podatkov  potrdimo z gumbom 'Shrani knjižbo', ali prekličemo z 

gumbom 'Opusti knjižbo'. Z vnosom nove knjižbe nadaljujemo po kliku gumba 'Nova 

knjižba'. 

 

 

PREGLED TEMELJNIC 

 

Vse temeljnice, v katere smo shranili knjižbe začetnih nabavnih vrednosti, morebitnih 

sprememb osnovnih sredstev in obračune amortizacije lahko vidimo v pregledu 

temeljnic. Za boljšo preglednost lahko temeljnice sortiramo po poljubnem stolpcu, 

iščemo, filtriramo. 

 

Temeljnice z obračuni amortizacije imajo v polju 'Izvor' vrednost  'A'. Teh ne moremo  

popravljati. 

 

 V ostale temeljnice, ki imajo datum znotraj dovoljenega knjižnega obdobja pa lahko 

dostopamo z gumbom 'V temeljnico'  in knjižbe, ki smo jih vnesli, po potrebi tudi 

popravljamo.     

 

 
 

 

PREGLED KNJIŽB 

 

V tabeli so  vse knjižbe, ki so v bazi. Lahko jih  sortiramo, iščemo, filtriramo, za boljši 

pregled lahko omejimo tudi obdobje od –do in inventarno številko.  
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IZPISI IN POROČILA 

 

Na voljo so številni izpisi, ki jih izbiramo po zavihkih v oknu 'Izpisi osnovnih sredstev'. 

Lahko je tudi več izpisov v enem zavihku (glej 'Vrsta izpisa' na spodnji sliki). 

 

Za izpis moramo izbrati datum  (stanja) ali datumsko obdobje (spremembe) .Če izpisa ne 

želimo dodatno omejevati s parametri, kliknemo gumb 'V redu', drugače vnesemo 

parametre za dodatno omejitev izpisa  (inventarna številka od – do, stroškovni nosilec od 

-do….). 

 

 
 

 

Izpišemo lahko registre stanja osnovnih sredstev, popisne liste, spremembe osnovnih 

sredstev (nove nabave, izločitve, doknjižbe vrednosti, protokol obračuna amortizacije), 

kartice osnovnih sredstev ter temeljnico amortizacije za glavno knjigo, ki jo lahko tudi 

prenesemo direktno v Miring Glavno knjigo. 
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Ob izbiri gumba ‘Izpis’  se odpre naslednje okno: 

 

 
 

Če je na razpolago več tiskalnikov, izberemo ustreznega. Odločimo se lahko med 

pokončnim in ležečim izpisom . Izberemo lahko tudi strani, ki se izpišejo, število kopij 

izpisa, ter določimo levi rob. Z izbiro ‘Vrsta izpisa’ lahko še dodatno izbiramo oblike 

izpisa, ki so na voljo. 

 

 

Namesto izpisa na tiskalnik lahko izberemo tudi zaslonski pregled,  zapis v datoteko tipa 

.pdf,  datoteko tipa .csv ali   pa podatke prenesemo v MS-Excel. 

 

 

Prenos temeljnice amortizacije v glavno knjigo 

 

Če uporabljate tudi našo Glavno knjigo s saldakonti in obračunom DDV, je zelo 

praktičen prenos obračunane amortizacije v glavno knjigo. To storimo v oknu 'Izpisi 

osnovnih sredstev' v zavihku temeljnica.   

 

Izbrati moramo datumsko obdobje. Konti, na katere se sknjiži strošek amortizacije za 

opremo, zgradbe, nematerialne pravice, drobni inventar in drugo, se napolnijo z 

vrednostmi navedenimi v šifrantu 'Konti amortizacije'.   

 

Temeljnico lahko izpišemo (gumb 'V redu')  nato pa jo prenesemo v glavno knjigo (gumb 

'Prenos v Glavno knjigo'). 
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VZDRŽEVANJE 

  

  

Optimizacija podatkovnih baz  

 

Optimizacija podatkov obnovi podatke ob morebitnih okvarah zaradi izpada 

električnega toka, izpada delovanja računalnika ali mreže. Do okvar prihaja relativno 

redko in v večini primerov s klikom gumba 'Optimizacija podatkovnih baz' rešimo 

okvaro.  

 

 

Posodobitev programa 

 

Uporabniki  lahko s klikom gumba 'Posodobitev programa' avtomatizirano in 

nadvse preprosto preko interneta sami naložijo zadnjo posodobljeno različico programa 

in izpisov.  

 

 

Arhiviranje podatkov 

 

Ob inštalaciji programa se dogovorimo o načinu arhiviranja podatkov. Običajno 

se uporabniki odločijo za arhiviranje podatkov na drug disk v lokalnem omrežju ali  na 

zunanji disk ali na USB ključek. Tako povežemo gumb 'Lokalno arhiviranje podatkov' z 

akcijo arhiviranja na izbrani medij.  

Za arhiviranje na CD ali DVD morajo uporabniki občasno poskrbeti sami. 

Na CD ali DVD je priporočljivo shraniti vsebino delovnega imenika (ki je razviden v 

zavihku 'O programu').  

 

 

Arhiv na Miring FTP 
 

'Arhiv na Miring FTP'  je dodatna, plačljiva opcija, zagotavlja pa dodaten zunanji 

arhiv podatkov (na našem strežniku). 
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O PROGRAMU 

 

 

 
 

 

V zavihku 'O programu' so vidni podatki o različici programa, namestitvi in o 

registraciji. Če program še ni registriran (dokončna registracija se izvrši po dokončnem 

plačilu), ga registriramo s klikom na gumb 'Registracija'.  

 

 
 

Nato pokličemo Miring ter sporočimo serijsko številko. Prejmemo registrsko 

številko, ki jo vnesemo v polje 'Registrska številka'. Tako je registracija opravljena in 

program bo neomejeno deloval. 

 

 

 


