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Predgovor
Današnjo družbo zaznamuje hitra rast in razvoj informacijske tehnologije (IT), kar
povzroča veliko odvisnost družbe v širšem smislu od znanja in sposobnosti ljudi na
področju IT-ja. In čeprav se ta odvisnost povečuje iz dneva v dan, človekova
pravica do izobraževanja in informacij ni razširjena na področje IT. Pojavili so se
problemi, ki vplivajo na družbo kot celoto, ustvarjajo ovire in ljudi oddaljuje od
glavnih razlogov in motivacije za napredek, priložnosti. Biti danes računalniško
nepismena oseba, pomeni biti oseba brez možnosti sodelovanja v sodobni družbi,
oseba brez priložnosti. Navkljub priznani nujnosti in koristnosti vključujoče
informacijske pismenosti, tako s strani Evropske komisije, UNESCO-a, OECD-a in
ostalih ustreznih ustanov, še vedno obstajajo skupine ljudi s težkim dostopom do
osnovnega računalniškega izobraževanja (npr. invalidi, ljudje s težavami pri
učenju, delavci/in migranti, brezposelni, ljudje, ki živijo v oddaljenih krajih, kjer
nimajo dostopa do računalniškega izobraževanja).
Ta priročnik, skupaj z drugimi gradivi, objavljenimi na spletnih straneh ITdesk.info,
predstavlja naš prispevek k uresničevanju in promociji človekovih pravic do
izobraževanja in informacij na IT področju. Upamo, da Vam bo to izobraževanje
pomagalo pri obvladovanju osnovnih računalniških znanj in s tem upamo ter
želimo, da se naučite čim več in tako postanete aktivni član sodobne IT družbe.
Iskreno vaši,

ITdesk.info team

Tehnično ustreznost hrvaške
različice potrdila:
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APLIKACIJA MICROSOFT EXCEL 2010
Elementi uporabniškega vmesnika

Sl.1. Elementi uporabniškega vmesnika

1. Gumbe za delo z okni uporabljamo, da bi maksimizirali, minimizirali ali zaprli okno.
2. Naslovna vrstica dokumenta vsebuje informaciji o imenu dokumenta in aplikacije, v

kateri je le-ta izdelan, kot tudi njegovo končnico (.xslx).
3. Zavihki (tabs):
 Datoteka (File) – uporabljamo za opravljanje osnovnih operacij z datoteko (če jo
želimo shraniti, odpreti že obstoječo, ustvariti novo…)


Osnovno (Home) – vsebuje funkcije za obdelavo besedila



Vstavljanje (Insert) – uporabljamo za vstavljanje različnih predmetov v dokument



Postavitev strani (Page Layout) – uporabljamo za urejanje nastavitve strani
(prilagajanje robov, velikosti, barve, ipd.).



Formule (Formulas) – vsebuje orodja za vnos in obdelavo funkcij



Podatki (Data) – vsebuje orodja za uvoz podatkov, razvrščanje, filtriranje…



Pregled (Review) – uporabljamo za nadzor črkovanja v dokumentu, prevod
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pojmov v druge jezike, vnos komentarjev, zaščito delovnega zvezka...


Ogled (View) – s pomočjo Ogleda določamo videz okna (izbiramo različine
poglede, povečanje..)

4. Orodna vrstica (Toolbar) vsebuje vsa orodja za delo v aplikaciji.

 nekateri ukazi so skriti, imajo puščico za odpiranje dodatnih možnosti
 zatemnjeni, sivi ukazi se trenutno ne morejo opraviti
 ukazi s tremi pikami imajo potek oz. zaporedje nadaljnih ukazov
*Zavihki (tabs) se skupaj z Orodnimi vrsticami (Toolbars) imenujejo Trakovi (Ribbons)
5. Naslovi stolpcev (črke)
6. Naslovi vrstic (številke)
7. Delovni listi
8. Trakovi za vodoravno in navpično navigacijo (drsni trakovi)

 dvojna puščica gor/dol preklopi pogled za eno stran več/manj
9. Vrstica stanja (Status Bar) - prikaže informacije o trenutnem stanju programa, potek

ukaza oz. naloge, ki se trenutno opravlja ali informacije o izbranem predmetu

10. Vnosna vrstica za formule (Formula Bar)

OSNOVNE OPERACIJE PREGLEDNIC
Naslovi stolpcev so zaradi boljše preglednosti označeni s črkami, medtem ko so naslovi vrstic
označeni s številkami. Delovni listi vsebujejo stolpce in vrstice, njihova osnovna enota je
celica. Vsaka celica ima svoje koordinate (naslov), ki jih izražamo s črko stolpca in s številko
pripadajoče vrstice. Celico označujemo tako, da se postavimo znotraj nje (kliknemo nanjo).
Če želimo izbrati več celic v zaporedju (oz. obseg celic), moramo po označevanju prve celice v
zaporedju pritisniti in zadržati levi gumb miške ter povleči, vse dokler ne označimo želeno
zaporedje in nato gumb miške odpustimo .
Trakove za vodoravno in navpično navigacijo (drsni trakovi) uporabljamo, da bi prišli na
želeno mesto v dokumentu.
Vrstica stanja (Status Bar) prikazuje status nekaterih posebnih programskih funkcij. Možno
jo je prilagoditi glede na potrebe uporabnika.
Polje z imenom (Name Box) prikazuje trenutno mesto celice, v katero smo postavljeni oz.
kjer se nahajamo.
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Vnosna vrstica za formule (Formula Bar) označuje vrstico, v katero vpisujemo funkcije, ki jih
želimo uporabljati.
Zagon aplikacije
Kliknemo na meni Start, nato pa iz menija Vsi programi (All Programs) izberemo mapo
Microsoft Office. Iz Microsoft-ovega pisarniškeg paketa izberemo aplikacijo Microsoft Excel
2010. Odpre se nov delovni zvezek s tremi delovnimi listi.

Aplikacijo lahko odpremo tudi s pomočjo bližnjice
, ki se ponavadi nahaja na namizju
(desktop) računalnika ali pa uporabimo funkcijo Išči (Search). Vtipkamo besedo excel ter iz
ponujenih rezultatov iskanja izberemo Microsoft Excel 2010.
Zapiranje aplikacije
Aplikacijo je možno zapreti z izbiro gumba Zapri (Close), z uporabo zavihka Datoteka (File) in
njegove funkcije Izhod (Exit) ali s kombinacijo tipk Alt + F4. V primeru, da dokumenta nismo
shranili, se bo med poskusom zapiranja le-tega pojavilo pogovorno okno, v katerem se
odločamo, če dokument želimo shraniti.
Odpiranje delovnih zvezkov
Predhodno shranjene delovne zvezke lahko odpremo tako, da v zavihku Datoteka (File)
izberemo ukaz Odpri (Open) ter v pogovornem oknu, ki se pojavi, označimo delovni zvezek,
ki ga želimo odpreti ter uporabimo gumb Odpri (Open). Pogovorno okno za odpiranje
predhodno shranjenih delovnih zvezkov lahko prikličemo s pomočjo bližnjice na tipkovnici
Ctrl+O.
Za odpiranje več delovnih zvezkov hkrati, v pogovornem oknu označimo vse delovne zvezke,
ki jih želimo odpreti (pritisnemo tipko Shift, če so v zaporedju, tipko Ctrl, če niso) in šele
potem kliknemo na gumb Odpri (Open).
Zapiranje delovnih zvezkov
Delovni zvezek lahko zapremo na naslednje načine:




Z gumbom Zapri (Close), ki se nahaja na desni strani traku z zavihki
V zavihku Datoteka (File) izberemo Zapri (Close)
Z bližnjico na tipkovnici CTRL + W

Ustvarjanje novega delovnega zvezka na osnovi predloge
V zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz Novo (New). V primeru, da želimo izdelati nov
prazen delovni zvezek, izberemo predlogo Prazen delovni zvezek (Blank Workbook). Odpre
se nov delovni zvezek s tremi delovnimi listi.
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Sl.2. Ukaz Novo (New)

Tudi v zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz Novo (New), nato iz levega stolpca izberemo
opcijo Vzorčne predloge (Sample Templates) ter izberemo eno od ponujenih. Lahko
pogledamo v Predloge na spletnem mestu Office.com in novo predlogo shranimo na
računalnik.

Shranjevanje delovnega zvezka na določeno mesto na disku pod istim ali drugim imenom
Delovni zvezek shranimo s klikom na ukaz Shrani (Save) v zavihku Datoteka (File).
Shranjevanje je možno tudi s kombinacijom tipk Ctrl + S ali klikom na ikono v obliki diskete v
Orodni vrstici za hitri dostop (Quick Access Toolbar)

.

Za shranjevanje delovnega zvezka pod drugim imenom izberemo Shrani kot (Save As), v
zavihku Datoteka (File). V pogovornem oknu, ki se pojavi vnesemo novo ime datoteke v
polje Ime datoteke (File name). Za vsako nadaljnje shranjevanje je dovolj uporabiti gumb
Shrani (Save) v Orodni vrstici za hitri dostop ali bližnjico na tipkovnici Ctrl+S.

Shranjevanje delovnega zvezka v drugi datotečni obliki
V primeru, da želimo delovni zvezek shraniti kot drugo vrsto datoteke, je potrebno v zavihku
Datoteka (File) izbrati ukaz Shrani kot (Save As). V pogovornem oknu Shrani kot (Save As)
kliknemo na spustni meni Vrsta datoteke (Save As Type) in izberemo želeno vrsto. Če želimo
izdelati Predlogo (Template), je potrebno izbrati Excelova predloga (Excel Template
(*.xltx)). Za shranjevanje delovnega zvezka v obliki združljivi za delo s starejšimi različicami
aplikacije, izberemo Delovni zvezek programov Excel 97 - 2003 (Excel 97-2003 Workbook
(*.xls)).
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Preklapanje med odprtimi delovnimi zvezki




S prehodom preko ikone aplikacije v opravilni vrstici se prikazuje Predogled (Preview)
odprtih datotek in s klikom na sličice, prehajamo iz enega okna v drugo
S kombinacijo tipk Alt+Tab
S pomočjo zavihka Ogled (View) → Okno (Window) → Preklopi okna (Switch
Windows)

Sprememba uporabniškega imena in primarne mape za shranjevanje delovnih zvezkov
Spremembo uporabniškega imena urejamo v zavihku Datoteka (File). Potrebno je klikniti na
Možnosti (Options), pri čemer se odpre kartica Splošno (General). Na dnu kartice se nahaja
besedilno polje Uporabniško ime (User name), v katerega vnesemo uporabniško ime.
Če želimo spremeniti primarno mapo za shranjevanje delovnih zvezkov, izberemo kartico
Shranjevanje (Save). V besedilno polje Privzeto mesto datotek (Default file location)
vpišemo mesto mape. Mapa, ki jo izberemo, nam bo ponujena ob naslednjem shranjevanju
(Save As).

Funkciji Pomoč in Povečava
Do funkcije Pomoč (Help) dostopamo s pomočjo zavihka Datoteka (File) ali s klikom na ikono
, ki se nahaja pod gumbi za delo z okni. Ko izberemo kartico Pomoč za Microsoft Office
(Microsoft Office Help), se odpre okno z dostopnim seznamom tem pomoči. V besedilno
polje Išči (Search) vpišemo pojem, ki ga želimo raziskati. Najhitrejši način priklica funkcije
Pomoč (Help) je uporaba funkcijske tipke F1.

Pogovorno okno Povečava (Zoom) odpiramo tako, da kliknemo na orodje
v zavihku
Ogled (View). Lahko izberemo med predloženimi vrednostmi povečanja ali vnesemo lastno
vrednost, ki mora biti celo število v razponu od 10 do 500. Pogovorno okno Povečava (Zoom)
lahko odpremo tudi s pomočjo gumba Povečava (Zoom) v desnem kotu Vrstice stanja. Za
trenutno povečanje lahko uporabljamo Drsnik za povečanje (Zoom Slider)
, kakor tudi tipko Ctrl in kolešček miške.
Nastavitev traku (Ribbon)
Trak (Ribbon) prilagajamo s pomočjo zavihka Datoteka (File). Kliknemo na Možnosti
(Options) in izberemo kartico Prilagoditev traku (Customize Ribbon). V primeru, da katerega
od zavihkov ne želimo prikazovati, ga enostavno odkljukamo. Ponujena nam je tudi možnost
ustvarjanja lastnega zavihka, ki ga je možno prilagoditi tako, da bo popolnoma ustrezal našim
potrebam. Na levi strani pogovornega okna izberemo želeno orodje ter ga s klikom na gumb
Dodaj (Add) dodamo na zavihek. Če želimo orodje odstraniti s kartice, ga označimo in nato
kliknemo na gumb Odstrani (Remove).
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Prilagajanje Orodne vrstice za hitri dostop
Orodno vrstico za hitri dostop (Quick Access Toolbar) uporabljamo za dostop do pogosto
uporabljenih orodij.



V zavihku Datoteka (File) kliknemo na Možnosti (Options) in izberemo kartico
Orodna vrstica za hitri dostop (Quick Access Toolbar) ali
Kliknemo na puščico ob Orodni vrstici za hiter dostop (Quick Access Toolbar)
in
izberemo Več ukazov (More Commands).

Glede na potrebe, dodajamo želena orodja in odstranimo nepotrebna orodja.
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CELICE
VSTAVLJANJE, OZNAČEVANJE
V eno celico vpisujemo samo en podatek. Na primer, če želimo oblikovati tabelo z osebnimi
podatki, v eno celico vpišemo ime, v drugo priimek, v tretjo naslov ipd.
Pri uporabi nekaterih funkcij lahko prazna vrstica ali stolpec med vrsto podatkov in formulo
privede do napačnih rezultatov, zato je zaželeno izogibanje le-teh.
Pri izračunih se priporoča vstavljanje prazne vrstice pred vrstico za skupni znesek.
Števila so najpogosteje uporabljena vrsta podatkov in z vpisom v celice se poravnajo na
desno. Ko vpisujemo decimalna števila, kot decimalno ločilo uporabimo vejico (v kolikor so
slovenske nastavitve). Če želimo število ali formulo vnesti kot besedilo, pred izrazom
vstavimo enojni narekovaj ' (npr. '0041). Besedilo se poravna na levo.
Datum in čas se zapisujeta kot števili. Pri vpisu datuma kot ločilo uporabimo piko ali
poševnico (dd/mm/gg – dan, mesec, leto). Pomembno si je zapomniti, da se za letnico ne
pišejo znaki. Datum se zapisuje kot celo število, ki označuje čas, ki je minil od 1. januarja
1900. Kot ločilo za vpis časa uporabljamo dvopičje (hh:mm:ss – ura, minuta, sekunda). Čas se
zapisuje kot decimalno število, ki označuje število sekund, ki so minile od polnoči.
Ctrl + Shift + ;  Vnos trenutnega datuma
Ctrl + Shift + :  Vnos trenutnega časa
Besedilo je vse tisto, kar aplikacija ne prepozna kot število, datum ali čas. Poravnava se na
levo. V primeru, da besedilo presega velikost celice in je celica zraven že zapolnjena, bo
viden le del besedila, ki gre v celico. Celotno vsebino celice lahko vidimo v vnosni vrstici za
formule.
Celice lahko označimo (izberemo) na naslednje načine:







S klikom na celico – če pritisnemo z levim gumbom miške na celico, le-ta postane
aktivna, kar označuje črni okvir. Vsebino celice je možno videti v vnosni vrstici za
formule (Formula Bar) in vse spremembe, ki jih naredimo (oblikovanje celic, vnos ali
brisanje vsebine) se bodo nanašale na to isto celico.
Smerne tipke – ko se postavimo v eno celico, se do naslednje celice premikamo s
pomočjo smernih tipk.
S pomočjo metode povleci in spusti (drag and drop) tako, da pritisnemo in zadržimo
levi gumb miške ter vlečemo miško, dokler ne označimo želeni obseg celic.
Z uporabo tipke Ctrl – držimo pritisnjeno in z levim gumbom miške označimo želene
celice; na ta način označimo poljubno število ne-sosednjih celic.
Z uporabo tipke Shift – s klikom na začetno celico, pritisnemo tipko Shift in s
pomočjo smernih tipk (ali z miško) označimo želeni obseg celic; na ta način označimo
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

7/36

ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom
sosednje celice.
Vrstice in stolpce izberemo s klikom v njihovo glavo (izgled kazalca se spremeni v
horizontalno ali vertikalno puščico). Če želimo izbrati več vrstic ali stolpcev, kliknemo v
njihovo glavo, držimo pritisnjen levi gumb miške in vlečemo po glavi stolpca ali vrstice,
dokler ne označimo potrebno število vrstic ali stolpcev.
Lahko uporabljamo tudi tipki Ctrl (za označevanje ne-sosednjih) in Shift (za označevanje
sosednjih vrstic in stolpcev).
Označevanje celotnega delovnega lista opravimo s klikom na polje v zgornjem levem kotu
delovnega lista (levo od stolpca A).
CTRL + A - če kliknemo na prazno celico se bo označil celoten delovni list, če kliknemo na
polno celico se bodo označile vse celice, ki imajo neko vsebino in se nahajajo zraven
označene celice.
UREJANJE VSEBINE CELIC


Vnos vsebine - celico označimo tako, da pritisnemo levi gumb miške na celico ter
vpišemo besedilo oz. število



Dodajanje vsebine v celico - dvoklik z levim gumbom miške na celico in vnesemo
dodatno vsebino



Sprememba obstoječe vsebine - označimo celico, ki jo želimo spremeniti in vnesemo
novo vsebino

Če vnešena vsebina presega širino celice, bo le-ta izpisana čez sosednje celice v primeru, da
so le-te prazne.
Sprememba položaja točke vstavljanja:
 tipka TAB na tipkovnici
 smerne tipke na tipkovnici
 pritisnemo levi gumb miške v želeni celici
Funkcijo Razveljavi (Undo)
uporabljamo, ko se želimo vrniti en korak nazaj oziroma, ko
nismo zadovoljni z rezultatom in želimo razveljaviti našo zadnjo operacijo. Če smo se zmotili
npr. nenamerno izbrisali grafikon, ga lahko s funkcijo Razveljavi (Undo) takoj povrnemo. Gre
za praktično in pogosto uporabljano funkcijo. Nahaja se v Orodni vrstici za hitri dostop
(Quick Access Toolbar) in jo lahko zaženemo tudi s kombinacijo tipk Ctrl + Z.
S funkcijo Ponovi (Redo)
razveljavljamo rezultat funkcije Razveljavi (Undo). Lahko jo
uporabimo tolikokrat kot smo uporabili funkcijo Razveljavi (Undo). Zaženemo jo iz Orodne
vrstice za hitri dostop (Quick Access Toolbar) ali s kombinacijo tipk Ctrl + Y.
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Funkciji Najdi (Find) in Zamenjaj (Replace) uporabljamo, kadar želimo poiskati in zamenjati
male količine podatkov. Funkciji se nahajata v zavihku Osnovno (Home), v skupini Urejanje
(Editing). Kliknemo na ikono Poišči in izberi (Find & Select) ter iz spustnega menija izberemo
želeno funkcijo. Če kliknemo na funkcijo Najdi (ali uporabimo bližnjico na tipkovnici Ctrl+F),
se nam bo odprlo pogovorno okno, v katerega vpišemo podatek, ki ga želimo poiskati. Če
kliknemo na Najdi vse (Find All), se nam bodo prikazali vsi najdeni rezultati, če pa kliknemo
na Nadaljuj iskanje (Find Next), po vrsti prehajamo s prvega na vsak sledeči najdeni rezultat.
V pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (Find and Replace) je tudi gumb Možnosti (Options),
s pomočjo katerega določamo parametre iskanja. V primeru, da želimo poiskati podatek
pisan v pisavi Arial, kliknemo na gumb Oblika (Format). Odpre se pogovorno okno Najdi
obliko (Find Format), iz katerega izberemo zavihek Pisava (Font) in želeno pisavo Arial.
Lahko naredimo tudi tako, da podatek iščemo znotraj danega delovnega lista ali razširimo
iskanje na celotni delovni zvezek.
Najdeni podatek lahko zamenjamo z novim podatkom tako, da uporabimo funkcijo Zamenjaj
(Replace) - bližnjica na tipkovnici je Ctrl+H. V besedilni okvir Najdi (Find what) vpišemo
podatek, ki ga iščemo, v Zamenjaj z (Replace with) pa podatek, s katerim ga želimo
zamenjati. Funkciji Zamenjaj (Replace) je prav tako mogoče določiti parametre.

RAZVRŠČANJE VSEBINE V CELICAH
Potem, ko smo želeni obseg podatakov označili, izberemo v zavihku Osnovno (Home)  v
skupini ukazov Urejanje (Editing)  Razvrsti in filtriraj (Sort&Filter)
ali
v zavihku Podatki (Data), v skupini Razvrsti in filtriraj (Sort & Filter) kliknemo na gumb:


, če želimo razvrstiti naraščajoče (od najmanjše do največje vrednosti, A-Ž) ali



, če želimo razvrstiti padajoče (od največje do najmanjše vrednosti, Ž-A)

Funkcijo Razvrsti (Sort) lahko zaženemo tudi z desnim klikom. Označimo celice, ki jih želimo
razvrstiti, postavimo se znotraj celic in kliknemo na desni gumb miške. Odpre se spustni
meni, iz katerega izberemo ukaz Razvrsti (Sort) → Sort A to Z ali Sort Z to A.

Razvrščanje besedila
Preden uporabimo funkcijo in izberemo obseg celic, ki jih želimo razvrstiti, je potrebno
določiti vrsto podatkov. V tem primeru je vrsta podatkov besedilo. Izbrani alfanumerični niz
razvrstimo naraščajoče (Sort from A to Z) oz. od najmanjšega proti največjemu ali padajoče
(Sort from Z to A), od največjega proti najmanjšemu.
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Besedilo in besedilo, ki vključuje številke, shranjene v obliki besedila, se razvrščata po
naslednjem zaporedju:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (presledek) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Razvrščanje števil
Za celice, v katerih je vrsta podatkov število, izvedemo razvrščanje glede na dani kriterij – od
najmanjšega števila do največjega ali obratno.
Razvrščanje datuma ali časa
Celice, v katerih je vrsta podatkov datum ali čas, razvrstimo od najnovejšega datuma do
najstarejšega ali obratno, odvisno od zadanega kriterija.
KOPIRANJE, PREMEŠČANJE IN BRISANJE VSEBINE CELICE
Kopiramo lahko posamezno celico, obseg celic, stolpce in vrstice ali pa celotni delovni list.
Kopirano vsebino lahko prilepimo na izbrano mesto znotraj delovnega lista, v drug delovni
list ali delovni zvezek.
Kopiranje preko zavihka Osnovno (Home)
Označimo celico, obseg celic, stolpec, vrstico ali delovni list, torej to, kar želimo kopirati in v
skupini Odložišče (Clipboard), v zavihku Osnovno (Home) izberemo ukaz Kopiraj (Copy).
Kliknemo na celico (stolpec, vrstica, delovni list ali delovni zvezek), v katero želimo kopirati
ter v istem meniju izberemo ukaz Prilepi (Paste).
Kopiranje z metodo desnega klika
1. označimo vsebino, ki jo želimo kopirati ter nad njo kliknemo z desnim gumbom miške,
2. odpre se priročen meni, iz katerega izberemo ukaz Kopiraj (Copy),
3. postavimo se z miško na mesto kamor želimo kopirati (s klikom nanj) in pritisnemo
desni gumb miške,
4. ponovno se nam odpre priročen meni iz katerega izberemo ukaz Prilepi (Paste).
Kopiranje s kombinacijo tipk
Označimo (izberemo) vsebino, ki jo želimo kopirati in pritisnemo tipki Ctrl + C. Kliknemo na
mesto, kamor želimo kopirati in pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl + V.
Kopiranje s pomočjo miške
Označimo celico, pritisnemo tipko Ctrl in se postavimo na njen rob. Ko kazalec dobi obliko
, celico odvlečemo na drugo mesto.
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Funkcija Samozapolnjevanja (Autofill)
Funkcija Samozapolnjevanje (Autofill) je najhitrejši način za kopiranje vsebine posamezne
celice, vpisane formule ali oblikovanja celice. Kliknemo na celico in se nato postavimo v njen
spodnji desni kot. Ko se kazalec spremeni v oznako črnega križca, kliknemo nanj in vlečemo
(gor, dol, levo ali desno) dokler vsebino celice ne kopiramo na želena mesta v delovnem listu.
Funkcija samozapolnjevanja (Autofill) je zelo praktična pri kopiranju formul. Dovolj je le
enkrat vpisati formulo in jo z uporabo omenjene funkcije uporabiti za ostale celice.
Npr. vpišemo števili 5 in 10 v celici A1 in A2, označimo in povlečemo zapolnitveno ročico (v
spodnjem desnem kotu) navzdol – funkcija Samozapolnjevanja (Autofill) samodejno
nadaljuje niz (15, 20, ...), če pri tem pritisnemo tipko Ctrl, se številki 5 in 10 kopirata izpod
celic A1 in A2 (isto načelo velja tudi za datum in čas).
Z uporabe funkcije samozapolnjevanja pri številih, se bo število kopiralo, medtem ko se v
kombinaciji s tipko Ctrl število poveča za 1. Za več označenih celic s števili,
samozapolnjevanje nadaljuje niz, v kombinaciji s tipko Ctrl se številke kopirajo (isto načelo
velja tudi za datum in čas).
Premikanje vsebine z uporabo miške
Za premikanje vsebine celic znotraj delovnega lista, je potrebno označiti želene celice in se
postaviti z miško na rob označenih celic tako, da se le-ta spremeni v 4 puščice, ki kažejo
smeri v katere lahko premaknemo vsebino
. Medtem ko miška tako izgleda, pritisnemo in
zadržimo levi gumb miške ter odvlečemo kazalec do mesta, kamor želimo premestiti
vsebino.
Premikanje vsebine z metodo desnega klika
Označimo vsebino, ki jo želimo premestiti in na njo kliknemo z desnim gumbom miške.
Odpre se priročen meni, iz katerega izberemo ukaz Izreži (Cut). Z miško se postavimo na
mesto, kamor želimo premestiti celico (kliknemo na njo) in pritisnemo desni gumb miške.
Ponovno se odpre priročen meni, iz katerega izberemo ukaz Prilepi (Paste).
Premikanje vsebine preko zavihka Osnovno (Home)
Vsebino celice lahko premestimo v drugo celico, delovni list ali zvezek. Za premestitev
uporabimo funkcijo Izreži (Cut). Označimo celico, obseg celic, stolpec ali vrstico, ki jo želimo
premestiti in nato v skupini Odložišče (Clipboard) v zavihku Osnovno (Home), izberemo ukaz
Izreži (Cut). Kliknemo na celico (stolpec, vrstica, delovni list ali delovni zvezek), v katero
želimo premestiti izrezano vsebino ter v istem meniju izberemo ukaz Prilepi (Paste).
Premikanje vsebine s kombinacijo tipk
Označimo vsebino, ki jo želimo premestiti in pritisnemo tipki Ctrl + X. Kliknemo na mesto,
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kamor jo želimo premestiti in pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl + V.
Brisanje vsebine celicpreko zavihka Osnovno (Home)Označimo celico, obseg celic, stolpec
ali vrstico, ki jih želimo izbrisati in v zavihku Osnovno (Home), iz skupine Urejanje (Editing)
izberemo
Počisti (Clear). Odpre se spustni meni iz katerega, če želimo izbrisati celotno
vsebino (vključno z oblikovanjem in komentarji) celice, izberemo ukaz Počisti vse (Clear All).

Sl.3 Meni ukaza Clear

Brisanje vsebine celic z metodo desnega klika
Označimo celice, katerih vsebino želimo izbrisati, postavimo se na celice in kliknemo na desni
gumb miške. Odpre se priročen meni, iz katerega izberemo ukaz Počisti vsebino (Clear
Contents). S to metodo brišemo le vsebino celice, medtem ko njena oblika ostaja
nespremenjena.
Brisanje vsebine celic z uporabo tipke Delete
Celice označimo in pritisnemo tipko Delete ali Backspace. S to metodo odstranjujemo le
vsebino celice, medtem ko njena oblika ostaja nespremenjena.
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DELO Z DELOVNIMI LISTI
VRSTICE IN STOLPCI
Označevanje obsega sosednjih vrstic lahko izvedemo na enega od 3 načinov:





S kazalcem miške se postavimo v glavo vrstice. Ko kazalec dobi obliko črne puščice,
kliknemo na vrstico tako, da istočasno držimo pritisnjeni levi gumb miške in ga
vlečemo dokler ne označimo poljubno število vrstic.
Postavimo se v glavo vrstice. Ko kazalec dobi obliko črne puščice, kliknemo na vrstico
tako, da istočasno držimo pritisnjeno tipko Shift in kliknemo na zadnjo vrstico, ki jo
želimo označiti.
Postavimo se v glavo vrstice. Ko kazalec dobi obliko črne puščice, kliknemo na vrstico
tako, da istočasno držimo pritisnjeno tipko Shift in s smernimi tipkami označimo
želene vrstice.

Označavanje ne-sosednjih vrstic
Postavimo se v glavo vrstice. Ko kazalec dobi obliko črne puščice, kliknemo na vrstico tako,
da istočasno držimo pritisnjeno tipko Ctrl in s klikom označimo želene vrstice, stolpce ali
celice.
Označevanje stolpca izvajamo na enak način kakor označujemo vrstice.
Označevanje obsega sosednjih stolpcev lahko izvedemo na enega od 3 načinov:





S kazalcem miške se postavimo v glavo stolpca. Ko kazalec dobi obliko črne puščice,
kliknemo na stolpec tako, da istočasno držimo pritisnjeni levi gumb miške in vlečemo
dokler ne označimo želeno število stolpcev.
Postavimo se v glavo stolpca. Ko kazalec dobi obliko črne puščice, kliknemo na
stolpec tako, da istočasno držimo pritisnjeno tipko Shift ter kliknemo na zadnji
stolpec, ki ga želimo označiti ter nato odpustimo tipko Shift.
Postavimo se v glavo stolpca. Ko kazalec dobi obliko črne puščice, kliknemo na
stolpec tako, da istočasno držimo pritisnjeno tipko Shift in s smernimi tipkami
označimo želene stolpce ter nato odpustimo tipko Shift.

Označevanje ne-sosednjih stolpcev
Postavimo se v glavo stolpca. Ko kazalec dobi obliko črne puščice, kliknemo na stolpec tako,
da istočasno držimo pritisnjeno tipko Ctrl in s klikom označimo želene vrstice, stolpce ali
celice.
Vstavljanje vrstic/stolpcev
Če orodja za vstavljanje vrstic ali stolpcev nismo dodali Orodni vrstici za hitri dostop
(Ribbon), le-te lahko vstavimo preko priročnega menija, ki se odpre, kadar pritisnemo desni
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gumb miške na mesto, na katerega želimo vstaviti vrstico ali stolpec. V kartici Vstavi (Insert)
izberemo ukaza Celotno vrstico (Insert Row) ali Celoten stolpec (Insert Column). Če se
postavimo v glavo vrstice ali stolpca, ukaz Vstavi (Insert) iz priročnega menija samodejno
vstavi vrstico oziroma stolpec.
Gumb Vstavi (Insert) imamo tudi v zavihku Osnovno (Home) v skupini Celice (Cells).
Uporabimo Vstavi vrstice lista (Insert Sheet Rows) ali Vstavi stolpce lista (Insert Sheet
Columns).

Sl.4. Gumb Vstavi (Insert)

Brisanje vrstic/stolpcev
Postavimo se v glavo vrstice/stolpca, označimo ter v zavihku Osnovno (Home) v skupini
Celice (Cells) izberemo ukaz Izbriši (Delete)  Izbriši vrstice lista (Delete Sheet Rows) ali
Izbriši stolpce lista (Delete Sheet Columns) in pritisnemo tipko Delete.
ali
Označimo vrstico/stolpec, ki ga želimo izbrisati. Z desnim klikom na vrstico/stolpec se odpre
priročen meni, iz katerega izberemo ukaz Izbriši (Delete). Iz ponujenega pogovornega okna
izberemo med ukazoma Izbriši vrstico (Delete row) ali Izbriši stolpec (Delete column).
Spreminjanje višine vrstice/širine stolpca
Postavimo se v glavo vrstice ali stolpca ter z desnim klikom iz priročnega menija (odvisno od
tega ali gre za vrstico ali stolpec) izberemo ukaz Višina vrstice (Row height) ali Širina stolpca
(Column width). V pogovorno okno vpišemo želeno višino ali širino.
Ali pa se postavimo na rob vrstice/stolpca v glavi. Ko se kazalec spremeni v znak:



, pritisnemo in zadržimo levi gumb miške ter vlečemo kazalec miške vse dokler
ne dosežemo želeno višino vrstice
, pritisnemo in zadržimo levi gumb miške ter vlečemo kazalec miške vse dokler
ne dosežemo želeno širino stolpca

Nastavitve optimalne višine ali širine
Če je vsebina celic v vrstici/stolpcu večja od velikosti celice, vsi podatki ne bodo vidni. V tem
primeru je potrebno optimirati njihovo višino in širino tako, da bo vidna vsebina vseh celic.
Postavimo se v glavo vrstice/stolpca in v trenutku, ko se kazalec spremeni v znak
,
dvakrat hitro kliknemo na to mesto.
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ZAMRZNITEV ALI ODMRZNITEV NASLOVA VRSTIC IN/ALI STOLPCEV
Ukaz Zamrzni podokna (Freeze Panes) uporabljamo, kadar delamo z obsežnimi tabelami, ki
vsebujejo velike količine podatkov ter nam je zaradi lažjega pregledovanja podatkov priročno
„zamrzniti“ nekatere vrstice in/ali stolpce tabele. Če pregledujemo dolge liste podatkov, je
zaželeno zamrzniti vrstico ali stolpec z njihovimi imeni, da bi lahko v vsakem trenutku vedeli
o katerem podatku na listu je reč.
Najprej je potrebno označiti del na delovnem listu, ki ga želimo zamrzniti (tako, da bo stalno
viden) in sicer na naslednji način:
 tako, da zamrznemo tako vrstico, kot tudi stolpec: označimo celico, ki se nahaja
desno od stolpca, ki ga želimo zamrzniti ter pod vrstico, ki jo želimo zamrzniti in nato
izberemo gumb Zamrzni podokna (Freeze Panes)
 tako, da zamrznemo več vrstic ali več stolpcev: označimo stolpec, ki se nahaja desno
od stolpca, ki ga želimo zamrzniti ali označimo vrstico pod vrstico, ki jo želimo
zamrzniti ter nato izberemo gumb Zamrzni podokna (Freeze Panes)
Ukaz Zamrzni podokna (Freeze Panes) se nahaja v zavihku Ogled (View), v skupini Okno
(Window). Odpre se spustni seznam iz katerega izberemo opcijo Zamrzni podokna (Freeze
Panes). Na voljo sta tudi izbiri Zamrzni zgornjo vrstico (Freeze Top Row) in Zamrzni prvi
stolpec (Freeze First Column).
Ukaz Zamrzni podokna (Freeze Panes) prekličemo v istem meniju tako, da kliknemo na ukaz
Odmrzni podokna (Unfreeze panes).
DELOVNI LISTI
Prehod iz enega delovnega lista v drugi storimo tako, da kliknemo na kartico z imenom
delovnega lista v katerega se želimo postaviti, pri dnu okna aplikacije. Če nismo spremenili
njihovih imen, bodo prikazana njihova generična imena List1, List2,…(Sheet1, Sheet2..).
Kartica aktivnega delovnega lista (delovni list, v katerem se nahajamo) je poudarjena in njen
naziv je v krepki pisavi. Če obstaja veliko delovnih listov (ali imajo le-ti daljša imena), za
prikaz imena uporabimo gumbe s puščicami, ki se nahajajo pred imenom delovnega lista.
Vstavljanje delovnih listov






kliknemo na ikono, ki se nahaja zraven imena zadnjega delovnega lista v delovnem
zvezku, pri dnu okna aplikacije
z desnim klikom kliknemo na list, pred katerim želimo vstaviti nov delovni list in
izberemo ukaz Vstavi (Insert). Pojavi se pogovorno okno, v katerem je privzet (po
defaultu) delovni list kot predmet, ki ga želimo vstaviti
preko zavihka Osnovno (Home) v skupini Celice (Cells), kliknemo na ikono Vstavi
(Insert) ter iz spustnega menija izberemo ukaz Vstavi list (Insert Sheet)
s kombinacijo tipk Shift + F11
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Brisanje delovnih listov



z desnim klikom na list, ki ga želimo izbrisati in izberemo ukaz Izbriši (Delete)
preko zavihka Osnovno (Home) v skupini Celice (Cells), kliknemo na ikono Izbriši
(Delete) ter nato iz spustnega menija izberemo ukaz Izbriši list (Delete Sheet)

Za lažje iskanje določenega delovnega lista se priporoča poimenovanje, ki ustreza namenu
delovnega lista, namesto njihovih generičnih imen (Sheet 1, Sheet 2...).
Premikanje in kopiranje delovnih listov





z metodo povleci-spusti (drag and drop) - kliknemo na delovni list, ki ga želimo
premakniti in ga vlečemo do mesta, kamor ga želimo postaviti
preko zavihka Osnovno (Home) v skupnini Celice (Cells), kliknemo na ikono Oblika
(Format) in nato iz spustnega menija izberemo ukaz Premakni ali kopiraj list (Move
or Copy Sheet). Odpre se pogovorno okno, v katerem so nam na voljo možnosti
premikanja v isti ali drugi delovni zvezek in izbira zaporedja, ki ga bo delovni list
zavzel glede na druge liste. Na voljo je tudi možnost kopiranja izbranega delovnega
lista – potrebno je obkljukati okno Ustvari kopijo (Create a Copy)
z desnim klikom kliknemo na delovni list ter iz priročnega menija izberemo ukaz
Premakni ali kopiraj (Move or Copy) – odpre se pogovorno okno opisano v prejšnji
alineji

Preimenovanje delovnih listov




dvakrat hitro kliknemo na delovni list, ki ga želimo preimenovati
prek zavihka Osnovno (Home) v skupini Celice (Cells), kliknemo na ikono Oblika
(Format) ter iz spustnega menija izberemo ukaz Preimenuj list (Rename Sheet)
desni klik na delovni list, ki ga želimo preimenovati in nato iz priročnega menija
izberemo ukaz Preimenuj (Rename)
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FORMULE IN FUNKCIJE
FORMULE
Z vnosom formule v eno celico, se vrednost v tej celici izračuna na osnovi vrednosti iz drugih
celic. Pomembno si je zapomniti, da se vsaka formula začne z enačajem oz. z znakom
enakosti (=) in lahko vsebuje funkcije (npr. SUM, ROUND), operatorje (npr. +, *, >), reference
(npr. D3) ali konstante (npr. št. 2). Funkcije so vnaprej določeni izrazi (formule), ki opravljajo
neko nalogo. Reference (nazivi) predstavljajo naslov celice ali razpon le-te (D3 ali D3:D4).
V primeru, da želimo izračunati zmnožek
dveh celic (npr. D3 in D4), moramo v celico, v
kateri želimo prikazati rezultat, vpisati
formulo =D3*D4
 uporabljamo obvezen znak enakosti (=)
 vpisujemo reference (nazive) celic, s
katerimi računamo (D3 in D4) ali klikamo z
miško na celice
 vpisujemo matematični operator, ki ga
želimo uporabiti (*)
Sl.5 Primeri pogosto uporabljenih formul

Nekatere standardne napake
Napaka #NAME? se pojavlja, ko MS Excel ne more prepoznati besedila v formuli.






Vpisali smo naziv, ki ne obstaja
Vpisali smo napačen naziv
Vpisali smo nepravilen naziv funkcije
Uporabili smo funkcijo Euroconvert brez naloženega dodatka Orodja za valuto Euro
Izpustili smo dvopičje (:) pri vpisu razpona celic

Napaka #DIV/0! se pojavi, ko se število deli z ničlo ali s prazno celico.
Napaka #REF! se pojavi pri nepravilni referenci celice (možno, da smo izbrisali celice, na
katere so se nanašale druge formule).
Relativni naslovi
Naslavljanje celic v Excelu je v svoji osnovi relativno - temelji na relativnem naslovu celice, ki
vsebuje formulo in celic, katerih naslovi se nahajajo v formuli. Pri kopiranju celice, ki vsebuje
formulo, se spreminja njen relativni naslov, tako kot relativni naslovi celic, ki se nahajajo v
formuli. Da bi se izognili vnovičnem vpisovanju formule, le-to kopiramo in le-ta se samodejno
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prilagaja celici, v katero smo jo kopirali.
Primeri relativnega naslova celic: A1, B5, H3 ipd.

Celici B2 in C2 bomo sešteli tako, da v celico D2 vpišemo formulo =B2+C2. Glede na to, da so
naslovi celic relativni, je dovolj le kopirati formulo, ker se le-ta prilagaja celici, v katero jo
kopiramo. Označimo celico D2, postavimo se na njen desni rob, pritisnemo in zadržimo levo
tipko miške ter enostavno povlečemo navzdol. Rezultat je viden na sliki desno. Formula iz
celice D2 se uporabi v celici D3.

Absolutni naslovi
Obstaja tudi druga vrsta naslavljanja – absolutno naslavljanje. Ta način uporabimo, kadar ne
želimo, da se formula ob kopiranju prilagodila novi celici, ampak želimo izkoristiti točno
določen naslov celice. Absolutni naslov, za razliko od relativnega, določa fiksno mesto celice.
Naslov celice nastavimo kot absolutni z uporabo tipke F4 ali z vpisom znaka $.
Primer absolutnega naslova celice je $B$11.

=B4*$B$11
=B5*$B$11
=B6*$B$11

V tem primeru uporabimo absolutno naslavljanje celice $B$11 in ne želimo, da bi se le-ta pri
kopiranju prilagajala novi celici. S tem zagotavimo množenje z vedno isto celico, oziroma s
številom 1000.
Primeri mešanih naslovov - B$11 (relativen naslov stolpca B in absolutni naslov vrstice 11),
$B11 (absolutni naslov stolpca B in relativen naslov vrstice 11).
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FUNKCIJE
Funkcije so vnaprej določeni izrazi (formule), ki opravljajo neko nalogo z uporabo vrednosti,
ki jih imenujemo argumenti funkcije. Vsaka funkcija ima svojo sintakso: ime_funkcije
(argument1;argument2;...).

Načini vpisa funkcij
Neposreden vpis je zapletena metoda vpisa funkcije, saj zahteva poznavanje sintakse
funkcije. Postavimo se v celico, v kateri želimo, da se nam izpiše rezultat in vnesemo pravilno
obliko funkcije. Potem, ko vpišemo prve črke funkcije, se pojavi spustni meni, iz katerega
izberemo ustrezno funkcijo (s tipko Tab ali dvojni klik miške). Po izbiri funkcije se samodejno
preklopi v vnos argumentov, ki jih lahko vpišemo ročno ali označimo z miško. Če jih je več, so
ločeni ; (podpičje), če pa so merila/kriteriji ali besedilo, jih postavimo v narekovaje. Funkcijo,
ki jo vpisujemo, lahko razen v celici, vidimo tudi v vnosni vrstici s formulami.
Na primer, če želimo izračunati vsoto celic v obsegu (A1:A10), pišemo:
=SUM(A1:A10).

Gumb Vstavljanje funkcije (Insert function)
S klikom na gumb Vstavi funkcijo (Insert function) v vnosni vrstici s formulo (Formula Bar)

Preko zavihka Osnovno (Home)

Sl.8. Vstavljanje funkcij preko zavihka Osnovno (Home)

V zavihku Osnovno (Home) v skupini Urejanje (Editing) kliknemo na puščico zraven gumba
ter s tem odpremo spustni meni.
Preko zavihka Formule (Formulas)
Postavimo se v celico, v kateri želimo, da se nam izpiše rezultat ter iz zavihka Formule
(Formulas) izberemo ukaz Vstavi funkcijo (Insert Function)

.
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Odpre se pogovorno okno, iz katerega izberemo funkcijo, ki jo potrebujemo. Na primer, če
izberemo funkcijo ROUND, bomo vpisali 2 argumenta. Pod Number (Število) vpišemo mesto
celice, ki jo želimo zaokrožiti (npr. A1), medtem ko pod Num_digits (Št_števk) vpišemo
število decimalk, na katere želimo zaokrožiti znesek v tej celici.

Sl.9.Pogovorno okno Argumenti
funkcije (Function Arguments)

Funkcija SUM
Funkcija SUM sešteva vse številke v določenem obsegu celic. Njena sintaksa je
SUM(number1;number2;...), pri čemer number1 in number2 predstavljata niz argumentov
(od 1 do 30), ki jih želimo sešteti.
Na primer, če želimo izračunati vsoto obsega celic (A1:A10), vpišemo =SUM(A1:A10).
Funkcija AVERAGE
Funkcijo AVERAGE uporabljamo za računanje aritmetične sredine (povprečje). Njena sintaksa
je: AVERAGE(number1;number2;...), pri čemer number1 in number2 predstavljata niz
argumentov (od 1 do 30), ki jim želimo določiti povprečje.
Na primer, če želimo izračunati aritmetično sredino obsega celic (A1:A10), vpišemo
=AVERAGE(A1:A10)
Funkciji MIN in MAX
S funkcijami MIN in MAX določamo najmanjšo, oziroma največjo vrednost iz privzetih
vrednosti. Sintaksa je naslednja: MIN(number1;number2;...) in MAX(number1;number2;...),
pri čemer number1 in number2 predstavljata niz števil (od 1 do 255), med katerimi želimo
določiti najmanjšo ali največjo vrednost.
Na primer, če želimo izračunati najmanjšo vrednost obsega celic (A1:A10), vpišemo
=MIN(A1:A10).
Funkcija ROUND
Funkcijo ROUND uporabljamo, kadar želimo zaokrožiti število na določeno število decimalk.
Njena sintaksa je: ROUND(number;num_digits), pri čemer je number število, ki ga želimo
zaokrožiti, num_digits pa število decimalnih mest, na katera želimo zaokrožiti število.
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Na primer, če število v celici A1 želimo zaokrožiti na dve decimalki, vpišemo =ROUND(A1;2).
Funkcija COUNT
S funkcijo COUNT seštevamo celice, ki vsebujejo števila in numerične vrednosti na seznamu
argumentov. Njena sintaksa je COUNT(value1;[value2];...), pri čemer je value1 obvezen
argument ter vsebuje reference celic ali obsega celic, v katerem želimo seštevati podatke.
Value2 je dodaten argument.
Na primer, če želimo sešteti celice v obsegu (A1:A10), vpišemo =COUNT(A1:A10).
Funkcija COUNTA
S funkcijo COUNTA seštevamo vse celice, ki niso prazne (vključno z napakami) v nekem
obsegu celic. Njena sintaksa je COUNTA(value1;[value2];...), pri čemer je value1 obvezen
argument ter vsebuje reference celic ali obsega celic, v katerem želimo seštevati podatke.
Value2 je dodaten argument.
Na primer, če želimo sešteti celice v obsegu (A1:A10), vpišemo=COUNTA(A1:A10).
Logična funkcija IF
Funkcijo IF uporabimo, kadar želimo preveriti resničnost logične izjave, ki smo jo določili v
prvem argumentu (trditvi), s tem da:



če je izjava resnična – se izpiše vrednost, dana z drugim argumentom ali pa sledi klic
druge funkcije.
če je izjava neresnična - funkcija vrača vrednost tretjega argumenta ali pa sledi klic
druge funkcije.

Sintaksa je : IF(logical_test;value_if_true;value_if_false), pri čemer je:




prvi argument logical_test - kateri koli izraz, ki ga lahko vrednotimo kot resničen
(TRUE) ali neresničen (FALSE)
drugi argument value_if_true - vrednost, ki jo funkcija vrne, če je logical_test
resničen
tretji argument value_if_false – vrednost, ki jo funkcija vrne, če je logical_test
neresničen.

Npr. želimo preveriti ali je v celici B3 vpisan izraz „besedilo“. Vpisujemo obvezen znak
enakosti in nato še ime funkcije IF ter znotraj oklepaja formiramo:




prvi argument, oziroma trditev, ki jo preverjamo – B3=“neko besedilo“.
drugi argument, oziroma vrednost, katero želimo, da nam funkcija vrne, če je prvi
argument resničen – v tem primeru želimo, da se nam izpisuje beseda „pravilno“.
tretji argument, oziroma vrednost, katero želimo, da nam funkcija vrne, če prvi
argument ni resničen – v tem primeru želimo, da se nam izpisuje beseda
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„nepravilno“.
Pri tem ne smemo pozabiti na ločila (;) med argumenti.

Sl.10. Primer IF funkcije
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OBLIKOVANJE VSEBINE CELICE
Za določanje vrste podatkov ter njihovega prikaza uporabimo ukaz Oblikuj celice (Format
Cells). Do ukaza pridemo preko:


zavihka Osnovno (Home) – v skupini Število (Number) kliknemo na gumb za
odpiranje pogovornega okna



desni klik na celico, ki jo želimo oblikovati ter nato iz priročnega menija izberemo
ukaz Oblikuj celice (Format Cells).

Odpre se pogovorno okno, v katerem izberemo zavihek Število (Number).

Sl.11. Pogovorno okno Oblikovanje
celic (Format Cells)

Pri oblikovanju števil lahko izberemo število decimalnih mest ali vključimo možnost prikaza
pike kot ločila tisočink.
V primeru, da za vrsto podatka izberemo datum, ga lahko prikažemo v več formatih (npr. kot
29.julij 2010 ali 29.07.10)
Pri prikazu podatka kot valute, izberemo ustrezno število decimalnih mest ter simbol valute
npr. 100,00 EUR.
Podatek lahko prikažemo tudi kot odstotek, ki mu lahko tudi določimo število decimalnih
mest.
V zavihku Osnovno (Home) v skupini Pisava se nahajajo orodja za spremembo vrste in
velikosti pisave, krepko, ležeče ali podčrtano ter sprememba barve besedila. Če vsebini celice
želimo dodati določen učinek (superscript, striketrough…), kliknemo na puščico v spodnjem
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desnem kotu skupine Pisava. Odprla se bo kartica Pisava pogovornega okna Oblikovanje
celic (Format Cells), iz katere izberemo želeni učinek.
Vrsta in velikost pisave

Sl.12 Skupina Pisava

Označimo celice, ki jim želimo spremeniti pisavo iz npr. Times New Roman v Arial. Kliknemo
na puščico zraven naziva pisave (v tem primeru Times New Roman) in odpre se spustni meni
iz katerega izberemo pisavo Arial. Lahko določimo tudi velikost črk, in sicer tako, da jo sami
vpišemo ali izberemo iz spustnega menija.
ali
Desni gumb miške nad označenimi celicami  ukaz Oblikuj celice (Format Cells)  kartica
Pisava (Font)
Če želimo vsebino celic prikazati krepko, kliknemo na ikono Bold ali uporabimo kombinacijo
tipk Ctrl +B. Za ležečo pisavo uporabljamo ikono Italic ali kombinacijo tipk Ctrl + I in za
podčrtano pisavo uporabimo ikono Underline ali kombinacijo tipk Crtl + U.
Če želimo besedilo prikazati dvojno podčrtano, kliknemo na puščico zraven ikone Underline.
Iz spustnega menija izberemo Double Underline.
Z izbiro ikone Barva polnila (Fill Color)
spremenimo barvo ozadja označene celice. Če
kliknemo na puščico zraven ikone, se odpre spustni meni s ponujeno paleto barv. Če želimo
spremeniti barvo vsebine celice, je potrebno izbrati ikono Barva pisave (Font Color)
ali
Desni gumb miške nad označenimi celicami  ukaz Oblikuj celice (Format Cells)  zavihek
Polnilo (Fill)
Desni gumb miške nad označenimi celicami  ukaz Oblikuj celice (Format Cells)  zavihek
Pisava  možnost Barva (Color)
Če želimo uporabiti obstoječe oblikovanje določene celice, uporabimo možnost prenosa
oblikovanja (Format Painter). Označimo celico, katere oblikovanje želimo prenesti, kliknemo
na ikono Preslikovalnik oblik

in uporabimo oblikovanje pri novih celicah.

Poravnava, robovi
Če želimo, da se daljše besedilo v celici (celicah) prikazuje v več vrsticah, uporabimo ukaz
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Prelomi besedilo (Wrap text)
Do ukaza pridemo preko zavihka Osnovno (Home). V skupini Poravnava (Alignment)
kliknemo na ikono Prelomi besedilo (Wrap text).
ali
Desni gumb miške nad označenimi celicami  ukaz Oblikuj celice (Format Cells)  zavihek
Poravnava (Alignment)  možnost Prelomi besedilo (Wrap text)

Sl.13 Skupina Poravnava (Alignment)

V skupini Poravnava (Alignment) lahko nastavimo različne možnosti, ki se nanašajo na
položaj v katerem se nahaja vsebina celice, glede na njene robove. Skupina Poravnava
(Alignment) se nahaja v zavihku Osnovno (Home) in vsebuje ukaze za:


Vodoravna poravnava – Align Text Left, Center, Align Text Right



Navpična poravnava – Top Align, Middle Align, Bottom Align




Smer besedila – Angle Counterclockwise, Angle Clockwise i dr….
Zamik vsebine celice – Decrease Indent, Increase Indent



Prelomi besedilo – Wrap text



Združi in na sredino – Merge & Center, Merge Across, Merge Cells, Unmerge
Cells

Če med prikazanimi ikonami ne vidimo ikone ukaza, ki ga želimo uporabiti, kliknemo na
puščico
v spodnjem desnem kotu skupine ukazov. Odpre se pogovorno okno, iz katerega
izberemo potrebno oblikovanje (npr. želimo določiti kot, pod katerim se bo prikazovala
vsebina celic). Isto pogovorno okno lahko odpremo tudi z metodo desnega klika. Postavimo
se na izbrano celico in kliknemo na desni gumb miške. S klikom na ukaz Oblikuj celice
(Format Cells) iz priročnega menija izberemo zavihek Poravnava (Alignment).
Združevanje celic in postavljanje naslova na sredino preko niza združenih celic
Če želimo združiti več celic ter besedilo znotraj njih poravnati na sredino, uporabimo ukaz
Združi in na sredino (Merge&Center). V zavihku Poravnava (Alignment) kliknemo na ikono
Združi in na sredino (Merge&Center)

.

Ko želimo združiti dve ali več celic (ležečih ali pokončnih), uporabimo ukaz Spoji celice
(Merge Cells). Združevanje celic lahko izvedemo na več načinov.
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Preko zavihka Osnovno (Home)
V zavihku Osnovno (Home), v skupini Poravnava (Alignment) kliknemo na puščico zraven
ukaza Združi in na sredino (Merge & Center). Odpre se spustni meni iz katerega izberemo
ukaz Spoji celice (Merge Cells). Če želimo celice združiti in poravnati na sredino besedilo
znotraj celice, uporabimo ukaz Združi in na sredino (Merge&Center).
Z metodo desnega klika
Označimo celice, ki jih želimo združiti, postavimo se na njih s kazalcem in pritisnemo desni
gumb miške. V priročnem meniju kliknemo na ukaz Oblikuj celice (Format Cells), ki odpre
pogovorno okno iz katerega izberemo zavihek Poravnava (Alignment). Potrdimo okvir
zraven ukaza Spoji celice (Merge Cells).
Če združimo dve ali več celic, ki vsebujejo podatke, se bo shranila le vsebina prve oziroma
zadnje leve celice v nizu.
Razdruževanje celic
Preko zavihka Osnovno (Home): izberemo združeno celico in nato v zavihku Osnovno
(Home) v skupini Poravnava (Alignment) kliknemo na puščico zraven ikone Združi in na
sredino (Merge&Center) ter iz spustnega menija izberemo ukaz Razdruži celice (Unmerge
Cells).
Z metodo desnega klika: označimo celico, ki jo želimo razdružiti in se postavimo nanjo s
kazalcem ter nato pritisnemo desni gumb miške. V priročnem meniju kliknemo na ukaz
Oblikuj celice (Format Cells), odpre se pogovorno okno, iz katerega izberemo zavihek
Poravnava (Alignment). Odkljukamo polje zraven ukaza Združi celice (Merge Cells).
Dodajanje obrob celicam
V skupini Pisava (Font), v zavihku Osnovno (Home) kliknemo na ikono
. Na kartici
Obrobe (Border) izberemo vrsto (zunanja obroba, brez obrob, leva, desna obroba, zgornja ali
spodnja obroba), slog črte (polna, dvojna črta..) in barva črte.
Drugi način – pritisnemo desno tipko miške nad označenimi celicami  iz priročnega menija
izberemo ukaz Oblikuj celice (Format Cells)  kartica Obroba (Border)
S klikom na puščico zraven ikone
se nam odpre spustni meni, ki razen predhodno
navedenih možnosti ponuja tudi možnost Risanja obrob (Draw Border), kar je lahko koristno
pri izdelavi kompleksnejših tabel ter možnost Brisanja obrob (Erase Border).
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DELO Z GRAFIKONI
Grafikon je grafični prikaz tabeliranih podatkov. Grafikon in tabelirani podatki so med seboj
povezani, oziroma spremembe v tabeli se odrazijo na grafikonu.
USTVARJANJE GRAFIKONA
Orodja za vstavljanje grafikona se nahajajo v zavihku Vstavljanje (Insert), v skupini Grafikoni
(Charts). Celice, ki jih želimo prikazati z grafikonom, je potrebno označiti in klikniti na eno
izmed ikon. Ponujeni so različni tipi: stolpčni (Column), črtni (Line), tortni (Pie), palični (Bar)
in drugi.

Sl.14 Skupina Grafikoni (Charts)

Grafikon označimo s klikom levega gumba miške, pojavijo se kontrolne točke. Z
označavanjem grafikona se v orodni vrstici aktivira nova skupina Orodja za grafikone (Chart
Tools) s tremi zavihki: Načrt (Design), Postavitev (Layout) in Oblika (Format).
Če se v nekem trenutku premislimo in želimo podatke npr. namesto v stolpčnem, prikazati v
črtnem grafikonu, je potrebno grafikon označiti in:




v skupini Orodja za grafikone (Chart Tools) klikniti na ikono
ali uporabiti desni gumb miške in iz priročnega menija izbrati ukaz Spremeni vrsto
grafikona (Change Chart Type)

Premikanje, spreminjanje velikosti, brisanje grafikona
Če želimo grafikon premakniti na drugo mesto v delovnem listu:
 grafikon označimo (klik), pritisnemo in zadržimo levi gumb miške ter kazalec miške
vlečemo do želenega mesta, odpustimo gumb miške, ali
 izrežemo ga z ukazom Izreži (Cut) (bližnjica na tipkovnici Ctrl +X) in zalepimo na
predvideno mesto s pomočjo ukaza Prilepi (Paste) (bližnjica na tipkovnici Ctrl +V)
Če želimo grafikon premakniti na drugi delovni list, uporabimo enega od naslednjih načinov:




pritisnemo desni gumb miške in iz priročnega menija izberemo ukaz Premakni
grafikon (Move Chart)
v zavihku Orodja za grafikone (Chart Tools) poiščemo
ikono
izrežemo in zalepimo na predvideno mesto
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Sprememba velikosti grafikona




dvakrat hitro kliknemo na rob grafikona, odpre se pogovorno okno Oblikovanje
območja grafikona (Format Chart Area), iz katerega izberemo zavihek Velikost (Size)
desni gumb miške na rob grafikona  Oblikovanje območja grafikona (Format Chart
Area)  iz odprtega pogovornega okna izberemo zavihek Velikost (Size)
postavimo se v kot grafikona in, ko se kazalec spremeni v dvosmerno puščico, držimo
in vlečemo dokler ne pridemo do želene velikosti

Brisanje grafikona
Kliknemo na rob grafikona, da ga označimo in pritisnemo tipko Delete.

UREJANJE GRAFIKONA
Dodajanje naslova grafikonu
1. označimo grafikon (s klikom), nato v zavihku Postavitev (Layout) kliknemo na Naslov
grafikona (Chart Title)
2. izberemo način, na katerega želimo, da se naslov prikaže
o Prekrivni naslov na sredini (Centered Overlay Title) > naslov se prikaže
poravnan na sredini, brez spremembe velikosti grafikona
o Nad grafikonom (Above Chart) > naslov se prikaže na vrhu območja
grafikona in spremeni velikost grafikona
3. Več možnosti za naslove (More Title Options) - imamo podrobne možnosti prikaza
in oblikovanja naslova grafikona
Za brisanje naslova grafikona najprej označimo naslov grafikona ter


potem, ko smo pritisnili desni gumb miške, izberemo opcijo Izbriši (Delete) ali



pritisnemo tipko Delete

Za oblikovanje naslova grafikona, ga najprej označimo ter:


s pomočjo ukazov v zavihku Osnovno (Home) oblikujemo po želji, ali



pritisnemo desni gumb miške, izberemo ukaz Oblikuj naslov grafikona (Format Chart
Title) in odpre se novi meni z različnimi možnostmi za oblikovanje

Dodajanje legende grafikonu: vrednosti/številke, odstotki
Za dodajanje legende grafikonu uporabimo ikono Legenda (Legend), ki se nahaja pod
skupino Orodja za grafikone (Chart Tools) (skupina je vidna potem, ko grafikon označimo ), v
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zavihku Postavitev (Layout). Enako kot pri naslovu grafikona, se ob kliku na Več možnosti za
legende (More Legend Options), odpre novi meni z bolj podrobnimi možnostmi prikaza in
oblikovanja legende.
Z gumbom Oznake podatkov (Data Labels) lahko prikažemo vrednosti podatkov. Ponovno
imamo pod izbiro Več možnosti za oznake podatkov (More Data Labels) več možnosti
prikaza ter oblikovanja vrednosti. Pod to izbiro lahko nastavimo tudi, da se nam vrednosti
prikazujejo kot številke, odstotki itd.
Prikaz vrednosti podatkov lahko dodamo tudi tako, da nad podatki v grafikonu, pritisnemo
desni gumb miške ter iz priročnega menija izberemo ukaz Dodaj oznake podatkov (Add Data
Labels).
Spreminjanje barve ozadja grafikona, barve legende
Za spremembo ozadja grafikona, označimo grafikon in pritisnemo desni gumb miške ter
izberemo ukaz Oblikuj območje grafikona (Format Chart Area). Odpre se novi meni z
različnimi možnostmi, med drugim za spremembo barve Polnila (Fill). Prav tako, kadar
označimo grafikon v skupini Orodja za grafikone (Chart Tools), v zavihku Oblika (Format)
izberemo gumb Polnilo oblike (Shape Fill) in spremenimo barvo ozadja grafikona.
Enak postopek je za barvo ozadja legende, vendar namesto označevanja celotnega grafikon,
označimo le področje legende.
Spreminjanje barve stolpca, traka, črte, kosa torte v grafikonu itd.
Na enak način kot pri izbiranju barve ozadja celotnega grafikona ali področja legende, lahko
spreminjamo tudi barvo stolpca, traku, črte, kosa tortnega grafikona, itd. Le prvi korak je
drugačen: namesto označevanja celotnega grafikona, je potrebno posebno označiti stolpce
(ali en stolpec – dvojni klik levega gumba miške na stolpec), trak, črte, itd. Nato izberemo:
- Format Plot Area - oblikovanje območja grafikona
- Format Data Point (npr. en stolpec),
- Format Data Series (npr. vsi stolpci),
- Format Gridlines (npr. mrežne črte v grafikonu), ali Format Axis (osi).
Enako kot že opisano, lahko uporabimo tudi možnost Polnilo oblike (Shape Fill) oz. Oris
oblike (Shape Outline) za črte.
Besedilo v naslovu, legendi ali osi oblikujemo tako kot vsako drugo besedilo. Želen del
grafikona (naslov, os ali legendo) označimo in uporabimo skupino orodja Pisava v zavihku
Osnovno (Home).
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TISKANJE
NASTAVITVE
Robovi delovnega lista
V zavihku Postavitev strani (Page Layout) imamo na voljo nekaj orodij za oblikovanje strani,
med njimi tudi orodje za nastavljanje robov strani Robovi (Margins). Imamo že
prednastavljene tri vrste robov:


Navadno (Normal)



Široko (Wide)



Ozko (Narrow)

Če kliknemo na Prilagojeni robovi (Custom Margins), se odpre okno, preko katerega lahko
sami nastavimo vse štiri robe: zgoraj, spodaj, levo in desno ter tudi položaj noge in glave.
Robove lahko spreminjamo tudi v zavihku Ogled (View), medtem ko smo v pogledu
Postavitev strani (Page Layout). Ko postavimo kazalec miške ob levo/desno stran
vodoravnega, zgornjo/spodnjo stran pa navpičnega ravnila, se pojavi dvosmerna puščica.
Potrebno je pritisniti z levim gumbom miške na puščico in povleči, vse dokler rob ne
povečamo ali zmanjšamo na želeno velikost.
Usmerjenost delovnega lista
V zavihku Postavitev strani (Page Layout) se nahaja gumb Usmerjenost (Orientation), s
katerim spreminjamo usmerjenosti delovnega lista v pokončno ali ležeče.
Spreminjanje velikosti papirja
Zraven orodja se nahaja tudi orodje za spreminjanje velikosti strani – gumb Velikost (Size). S
klikom nanj se nam ponuja veliko število že določenih velikosti strani, npr. Pismo (Letter)
21,59 x 27,94 cm, ali A5 14,8 x 21 cm, itd.
S klikom na
gumb, odpiramo pogovorno okno Priprava strani (Page Setup). V
kartici Stran (Page) lahko prav tako spreminjamo usmerjenost in velikost papirja.
Priprava strani
S klikom na Več velikosti papirja (More Paper Sizes) se nam odpre okno Priprava strani
(Page Setup). Tukaj lahko prilagodimo nastavitve strani tako, da vsebina delovnega lista
ustreza določenem številu strani
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Sl. 15. Spreminjanje merila (Scaling)

ali
zavihek Postavitev strani (Page Layout)  skupina ukazov Prilagodi (Scale to Fit)
Glava in noga delovnega lista
S klikom na Glava in Noga (Header & Footer) v zavihku Vstavljanje (Insert), bomo v delovni
list vstavili glavo in nogo. V glavi in nogi se pojavijo tri polja, v katera dodajamo besedilo: na
levi in desni strani lista ter v sredini. Ta polja vsebujejo že nastavljeno poravnavo besedila –
levo polje na levo, srednje ima poravnavo na sredino, desno ima desno poravnavo besedila.
Če želimo v polje dodati besedilo, kliknemo nanj ter vpišemo besedilo. Za spreminjanje ali
brisanje besedila, znova označimo polje (samodejno se označi tudi besedilo) ter vpišemo
drugo besedilo ali pritisnemo tipko Delete.
Za preklop med glavo in nogo samo pritisnemo gumb Pojdi v nogo (Go to Footer) ali Pojdi v
glavo (Go to Header), odvisno od tega, kje se nahajamo v danem trenutku. Omenjeni gumbi
se nahajajo v razdelku Orodja za glave in noge (Header&Footer Tools), v zavihku Načrt
(Design), ki se pojavi, kadar delamo z glavo in nogo.

Sl. 16. Gumb Go to Footer in Go to Header

ali
zavihek Ogled (View)  skupina Pogledi zvezka (Workbook Views)  Postavitev strani
(Page Layout)  kliknemo z miško na področje glave ali noge
Polja
V glavo in nogo lahko vstavimo tudi nekatere že pripravljene elemente, ki se nahajajo v
zavihku Orodja za glave in noge (Header & Footer Tools), v skupini Elementi glave in noge
(Header & Footer Elements), v zavihku Načrt (Design).

Sl.17. Skupina Elementi glave in noge



Page Number – številka strani (&[Page])
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Number of Pages – število strani (&[Pages])



Current Date – trenutni datum (&[Date])



Current Time – trenutna ura (&[Time])



File Path – pot datoteke (&[Path]&[File])



File Name – ime datoteke (&[File])



Sheet Name – ime lista (&[Tab])



Picture – slika (vstavlimo sliko)

Sintakse v oklepajih lahko tudi sami vpišemo v polja. Rezultat bo isti kot, če bi pritisnili gumb
(&[Page]) za številko strani. Elementi se spreminjajo in brišejo kot navadno besedilo –
označimo polje (označila se bo tudi sintaksa elementa) in vpišemo neko drugo sintakso (ali
pritisnemo drugi gumb) ali jo samo izbrišemo s klikom na tipko Izbriši (Delete).

PRIPRAVE ZA TISKANJE
Orodje za preverjanje črkovanja (Spelling) se nahaja v zavihku Pregled (Review)
Z zagonom orodja se odpre pogovorno okno, ki ponuja tudi predloge besed, ki jih ne
prepozna z izbirami:





prezri enkrat (Ignore once) - prezre napako in preide na naslednjo besedo
prezri vse (Ignore all) – zanemari vsa ponavljanja napačno napisane besede
spremeni (Change) - nadomesti napačno črkovano besedo z izbrano besedo s
seznama Predlogi (Suggestions)
spremeni vse (Change all) - spreminja vsako napačno črkovano besedo z izbrano
besedo s seznama Predlogi (Suggestions)

Besede, ki je ni v slovarju, lahko vnesemo tako, da pritisnemo desni gumb miške in izberemo
možnost Dodaj v slovar (Add to dictionary). Aplikacija tako ne bo več zaznavala to besedo
kot napačno.
Preverjanje napak v formulah
Za preverjanje napak v formulah uporabimo gumb Preverjanje napak (Error Checking) v
zavihku Formule (Formulas). V primeru, da se najdejo napake, se bo odprlo pogovorno okno
Preverjanje napak (Error Checking).
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Vklop in izklop mrežnih črt
V zavihku Postavitev strani (Page Layout) kliknemo na puščico
v spodnjem desnem kotu
skupine ukazov Priprava strani (Page Setup). Iz odprtega pogovornega okna izberemo
zavihek List (Sheet) ter pod skupino ukazov Natisni (Print) obkljukamo potrditveno okence
Mrežne črte (Gridlines) za tiskanje.
Zavihek List (Sheet) odpiramo direktno s klikom na puščico
skupine Možnosti lista (Sheet Options)

v spodnjem desnem kotu

Sl.18 Izpis mrežnih črt (Print Gridlines)

Prikaz naslova vrstic in stolpcev
Če želimo, da se pri tiskanju prikažejo naslovi vrstic in stolpcev, obkljukamo možnost Natisni
(Print) – Naslovi (Headings) v skupini Možnosti lista (Sheet Options), v zavihku Postavitev
strani (Page Layout).
Če so vključene možnosti prikaza mrežnih črt in naslova vrstic in stolpcev, bo tabela, ki jo
tiskamo, izgledala tako:

Sl.19. Primer
tablice – vključen
prikaz mrežnih črt
in naslova vrstic in
stolpcev
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Samodejno tiskanje naslovne vrstice/vrstice na vsaki strani

Sl.20. Pogovorno okno Priprava strani (Page Setup) – samodejno tiskanje naslovne vrstice

V zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz Natisni (Print) ter na desni strani okna
pregledujemo delovni list, ki smo ga izbrali za tiskanje.
Izbira območja tiskanja
V zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz
Natisni (Print) in dobimo pregled vseh
nastavitev tiskanja. Če želimo tiskati
celoten delovni zvezek, izberemo
možnost Natisni celoten delovni zvezek
(Print Entire Workbook), medtem ko za
tiskanje aktivnih delovnih zvezkov
izberemo opcijo Natisni aktivne liste
(Print Active Sheets). Za tiskanje enega
dela izberemo možnost Natisni izbor
(Print Selection) (najprej je potrebno
označiti del delovnega lista, ki ga želimo
natisniti). V zgornjem delu okna
določimo število kopij, ki jih želimo
natisniti tako, da vpišemo število v
polje Kopije (Copies). ,Sl.21. Ukaz Natisni
(Print)
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Ta priročnik je namenjen učenju gradiv
objavljenih na naslednjih povezavah:

* Kviz, ki jih uporabniki/ice sami rešujejo:
 http://www.itdesk.info/slo/preglednice-kviz-1/
 http://www.itdesk.info/slo/preglednice-kviz-1/
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SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Spletno stran www.ITdesk.info je osnovalo združenje „Otvoreno društvo za
razmjenu ideja - ODRAZI“ z namenom spodbujanja človekovih pravic do prostega
dostopa informacij ter človekovih pravic do izobraževanja.
Dovoljeno je kopiranje in distribuiranje tega dokumenta pod pogojem, da ne
spremenite ničesar v njem!
Nad vsemi programi in storitvami navedenih na spletnih straneh ITdesk Home in na ITdesk.info,
imajo izključno pravico njihovi avtorji/ce. Microsoft, Windows, in Windowsxx kot registrirani zaščitni
znak podjetja Microsoft Corporation. Ostali zaščitni znaki uporabljani na ITdesk Home spletnih
straneh so izključno lastništvo njihovih lastnikov/ic. V kolikor imate vprašanja v zvezi z uporabo ali
prerazporeditev katerega koli programa, se obrnite na avtorja/ice posameznih programov. Vsa dodatna
vprašanja prosim pošljite na info@itdesk.info.
___________________________________
Te spletne strani vsebujejo povezave na druge spletne strani ali vire. ITdesk.info ekipa NI odgovorna
za besedila in/ali oglaševalno vsebino oziroma za izdelke, ki so na teh spletnih straneh/ponujenih virih,
kakor NI odgovorna za vsebino, ki je na voljo preko njih, možnost uporabe ali točnost vsebine.
Povezave uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako ITdesk.info ekipa ne zagotavlja:





da je vsebina na tej spletni strani brez napak ali primerna za kateri koli namen,
da te spletne strani ali spletne storitve deluje brez napak ali prekinitev,
da odgovarjajo vašim potrebam,
da izvajanje teh vsebin ne krši patentnih pravic, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih
tretjih oseb.

Če se ne strinjate s splošnimi pogoji uporabe ali če niste zadovoljni s spletnimi stranmi, prenehajte z
uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev. ITdesk.info ekipa ni odgovorna vam ali tretjim osebam
za morebitno škodo, bila ona neposredna ali posredna, naključna ali posledična, povezana z ali
izhajajoča iz vaše uporabe, napačne uporabe teh spletnih strani ali spletnih storitev. Čeprav je lahko
vaš zahtevek na podlagi garancije, pogodbe, prekrška ali ima kakšno drugo pravno podlago, ne glede
na našo obveščenost o možnosti takšne škode, smo oproščeni vseh obveznosti. Sprejemanje omejitev
naše odgovornosti je nujen predpogoj za uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev.
Vsa programska oprema navedena v tem ali v drugih dokumentih, objavljena na spletnih straneh
ITdesk.info je navedena samo v izobraževalne namene ali kot primer tako da mi na kakršen koli način,
ne dajemo prednost tej programski opremi v primerjavi z drugo programsko opremo. Vsako izjavo, da
nekaterim od zgoraj navedenim programskim opremam dajemo večjo prednost v primerjavi z drugimi,
katere so navedene ali niso navedene v gradivu, bomo obravnavali kot neresnične izjave. Našo
neposredno in brezpogojno podporo ima le odprtokodna programska oprema (open source), ki
omogoča uporabnikom/cam, da postanejo brez ovir digitalno pismeni, da uporabljajo računalnik in
sodelujejo v sodobni informacijski družbi.
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