
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˝˝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ITdesk.info – 
 načrtovanje računalniškega 

e-izobraževanja s prostim  

dostopom 

 

gibanje za 
računalniško 

pismenost 

izgradnja 
sodobne 

družbe 

e - učenje 

e - vključitev 

prost 

dostop 

človekove 
pravice do 
izobraževanja 

in 

     obveščanja 

Podatkovne baze -  
Microsoft Access 2010 

 
Skripta 

 



 

  

Glavni naslov:   

ITdesk.info – načrtovanje  računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom  

 
Podnaslov:  

Podatkovne baze - Microsoft Access 2010, skripta 

 
Prevedla: 

Elfrida Berger 

 
Naslovnica: 

Silvija Bunić 

 
Založnik: 

Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Zagreb 
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Avtorske pravice:  

 

Prosto za kopiranje, tiskanje in daljno distribucijo za vso ali delno publikacijo vključno z 

namenom organiziranega izobraževanja, bodisi v javnih ali zasebnih izobraževalnih 

organizacijah, vendar izključno v nekomercialne zadeve (torej brezplačna za končne 

uporabnike za uporabo publikacije) ter z navedbo vira (izvor: www.ITdesk.info - projekt 

računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom). Izvedena (derivirana) dela niso dopuščena 

brez predhodne odobritve imetnika avtorskih pravic (združenje Otvoreno društvo za 

razmjenu ideja - ODRAZI). 

 

Kontakt za iskanje dovoljenja: info@ITdesk.info 

 

  

http://www.itdesk.info/
mailto:info@ITdesk.info
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Predgovor 

Današnjo je  družbo zaznamovala hitra rast in razvoj informacijske 

tehnologije (IT), kar je povzročilo veliko odvisnost družbe v širšem 

smislu, 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 področju IT. Pojavili so se 

problemi, ki vplivajo na družbo kot celoto, ustvarjajo ovire in ljudi 

oddaljuje od glavnih razlogov in motivacije za napredek, priložnosti. 

Danes, biti 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, ki nimajo dostopa do računalniškega 

izobraževanja). 

Ta priročnik skupaj z drugimi gradivi objavljenih na spletnih straneh 

ITdesk.info predstavljajo 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, želimo, da naučite čim 

več in tako postanete aktivni član sodobne IT družbe. 

 

Iskreno Vaši, 

 

ITdesk.info team 
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MICROSOFT ACCESS 2010 –  ELEMENTI UPORABNIŠKEGA VMESNIKA 

 
 

1. Kontrolni gumbi okna – zmanjšaj, povečaj, zapri okno 

2. Naslovna vrstica – ime zbirke podatkov in ime programa 

3. Zavihki / tabs 

o Datoteka / File 

o Osnovno / Home 

o Ustvari / Create 

o Zunanji podatki / External Data 

o Orodja za zbirke podatkov / Database Tools 

4. Dodatne skupine z zavihki se pojavijo, kadar je določen predmet odprt; zgoraj na sliki 

dodatna skupina Orodja za tabele / Table Tools s podskupino Polja/Fields in Tabela/Table  

5. Orodna vrstica / Toolbar 

o nekateri ukazi so skriti, zraven njih je puščica za odpiranje dodatnih možnosti  

o zatemnjene ukaze trenutno ni mogoče izvršiti; ukazom s tremi točkicami sledijo nadaljni 

ukazi 

 kartice in orodne vrstice se skupno imenujejo trak (ribbon) 

6. Označeno polje „Last Name“ znotraj tabele „Customers“ 

7. Podokno za krmarjenje, podokno s predmeti zbirke podatkov:  

o Tabele / Tables,  
o Poizvedbe / Queries,  

o Obrazci / Forms,  
o Poročila / Reports 

8. Trak za horizontalno in vertikalno navigacijo (drsniki) 

9. Trak za navigacijo in iskanje zapisov / records 

10. Trak, vrstica stanja - prikazuje vrsto pogleda na predmet Microsoft Access-a  
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ZAVIHEK: DATOTEKA / FILE 

 

Ukaz Shrani (Save)   (bližnjica na tipkovnici Ctrl + S) 

 Shrani v / Save in – v katero mapo se bo datoteka (podatkovna baza) shranila  

 Ime zbirke podatkov / Database name - vpišemo ime 

 Shrani kot tip / Save as type – program v katerem shranimo dokument podatkovne baze  

 

Ustvari novo zbirko podatkov: Novo > Prazna zbirka podatkov > Ustvari (New > Blank database > 

Create)  

Olajšano je ustvarjanje nove zbirke podatkov z uporabo predloge  

 ustvarjanje zbirke podatkov s predlogo: File > New > Sample Templates 

Odpiranje obstoječe zbirke podatkov  - ukaz Odpri (odpiranje več zbirk podatkov: tipka Ctrl ali 

Shift) 

 

TABELE  

 

Vsaka tabela mora vsebovati podatke, ki se nanašajo na eno vrsto subjekta.  

Stavek, zapis / Record – vrstica podatkovne baze; v zapis vnašamo vsebino (besedilo, število, datum 

itd.)  

Označevanje zapisa – pritisnemo levi gumb miške na robu zapisa 

Vnos vsebine – označimo zapis in vpišemo besedilo, število, datum itd. 

Dodajanje vsebine v zapis – pritisnemo levi gumb miške znotraj zapisa in vnesemo dodatno vsebino 

Sprememba obstoječe vsebine - označimo zapis kateri želimo spremeniti in vnesemo novo vsebino  

Sprememba položaja-lege točke za vstavljanje: tipka TAB, smerne tipke na tipkovnici, klik levega 

gumba miške v željeni zapis 
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Označevanje vrstice ali stolpca: klik z levim gumbom miške izpred vrstice (zapisa) ali na ime stoplca 

(polja) 

Označavanje niza sosednjih vrstic: pritisnemo in zadržimo levi gumb miške izpred vrstice, vlečemo 

miško do zadnje vrstice ter odpustimo levi gumb (ali z tipko Shift) 

Označevanje niza ne-sosednih vrstic: pritisnemo levi gumb miške na robu vrstice, zadržimo tipko 

CTRL dokler ne kliknemo z levim gumbom miške na ostale vrstice 

 

KOPIRANJE IN PREMEŠČANJE VSEBINE ZNOTRAJ TABELE IN MED ODPRTIMI 

TABELAMI 

 

 Kopiraj / zalepi (Copy / Paste): 

1. označimo cel zapis ali samo vsebino katero želimo kopirati 

2. na robu označenega zapisa oz. iznad označene vsebine kliknemo desni gumb miške  > 

ukaz Kopiraj (Copy)  (Ctrl + C) 

3. postavimo točko (za vstaviti) na mesto kamor želimo namestiti kopijo  

4. zalepimo na to mesto s pomočjo enega od orodij Možnosti lepljenja / Paste Options 

 (Ctrl + V) 

 Kopiranje s pomočjo metode povleci in spusti (Drag and drop) 

1. označimo cel zapis ali samo del vsebine katero želimo kopirati  

2. na označeno vsebino pritisnemo in zadržimo levi gumb miške ter potegnemo kazalec 

miške do mesta kjer želimo namestiti kopiju  

3. odpustimo gumb miške; tekst je zalepljen na novem mestu  

(na ta način se v ostalih Microsoft programih vrši premeščanje in ne kopiranje!) 

 

 Izreži / zalepi (Cut/Paste): 

1. označimo cel zapis ali samo vsebino katero želimo kopirati 

2. izrežemo označeno s pomočjo ukaza Izreži (Cut)   (Ctrl +X) 

3. označimo zapis na katerega želimo premestiti izrezano   

4. zalepimo na to mesto s pomočjo enega od orodij Možnosti lepljenja / Paste Options 

 (Ctrl + V) 

 

Vsako polje v tabeli mora vsebovati samo en podatkovni element.  

Vsebina polja je povezana z določeno vrsto podatka kot: besedilo, število, datum/čas, da/ne 

Polja imajo ustrezne lastnosti kot so: velikost polja, oblika zapisa, privzeta vrednost.  

Indeksiranje / Indexed (z in brez dovoljenih dvojnikov) – omogoča hitrejši dostop do podatkov  

Obvezno / Required – označimo polja v katera je vnos podatkov obvezen  

 

Odpiranje obstoječe tabele – dvoklik z levim gumbom miške na ime tabele znotraj podokna za 

krmarjenje   
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Brisanje tabele – s klikom desnega gumba miške na ime tabele znotraj podokna za krmarjenje,  

izberemo ukaz Obriši / Delete v hitrem meniju  

(Tudi ostali predmeti podatkovne baze se odpirajo in brišejo na ta način) 

 - razvrščanje zapisov v tabeli, poizvedbi, obrazcu v rastočem/padajočem abecednem in 

numeričnem zaporedju  

 

 

 - prehod v vrste pogleda v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu 

 

 Tabelarični pogled / Datasheet view  

o namenjen vnosu podatkov v tabeli 

o spreminjanje širine stolpca v tabeli: 

• a) postavimo miško na mejnik med 2 stolpca, pritisnemo in zadržimo levi gumb 

miške, “odvlečemo” mejnik do mesta kjer želimo in odpustimo gumb miške 

(metoda povleci in spusti) 

• b) označimo stolpec (polje) na zavihku Osnovno / Home, izberemo opcijo Več / 

More, zatem Širina stolpca / Column Width ter vnesemo željeno širino 

o dodajanje polja v obstoječo tabelo – v prejšnjih verzijah MS Access-a je bilo mogoče polje  

dodati samo preko Design View, v verziji 2010 pa v zadnjem praznem polju tega pogleda 

samo pritisnemo levi gumb miške na “Dodaj novo polje / Add new field” ter vnesemo ime 

novega polja, a s pomočjo dodatnih izbornikov odredimo tip podatka za vnos v to polje 

 

 Pogled načrta / Design view 

o v prejšnjih verzijah MS Access-a edini pogled v katerem je bilo mogoče urejevati polja, 

dokler je sedaj večina teh možnosti dostupna skozi Tabelarični pogled / Datasheet view  

o zamenjava vrstnega reda polja – označimo polje katero želimo premestiti, pritisnemo in 

zadržimo levi gumb miške iznad željenega polja, odvlečemo miško na mesto kamor želimo 

in odpustimo gumb miške (metoda povleci in spusti) 

o kreiranje pravila preverjanje veljavnosti / Validation Rules – odrejevanje pravila za vnos 

podatkov; npr. polje v katerem je dovoljen vnos datuma znotraj naslednjih 10 dni od 

“danes” (“danes” je datum kateri je “današnji” v računalniškem sistemu) – sintaksa: 

• (ime_polja)<=Date()+10 

o kreiranje sporočila za validacijo polja / Field Validation Message – postavljanje sporočila, ki 

se pojavlja v kolikor se poskuša vnesti podatek, ki krši pravilo za validacijo  

o definiranje polja kot primarnega ključa / Primary key – razlikovno polje oz. polje v katerem 

nisu dovoljeni dvojniki saj nedvoumno identificira vsak zapis   

 pri spremembi vrste podatkov, nastavitve polja v tabeli in podobno, lahko pride do izgube 

dela podatkov (npr. dolžino zapisa zmanjšamo za eno mesto) !! 

 

Najdi / Find - funkcija za iskanje določene vsebine (besede, številke, datuma v polju) 
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Filtri 

 uporaba filtra v tabeli: označimo stolpec (polje) na zavihku Osnovno / Home, izberemo 

možnost Izbira / Selection in izbiramo: 

“Equals”, 

“Does not equal”, 

“Contain”, 

“Does not contain” 

 odstranjevanja filtra iz tabele / Remove (toggle) filter 

 

 

Orodja za tabele / Table Tools s zavihkom Polja / Fields in Tabele / Table 

 
 

 
 

 

Relacije / Relationships – z izbiro tega orodja imamo možnost povezovanja tabel, možnost da 

neposredno povežemo polja, ki so v obeh tabelah identična (povezava se temelji na enakosti polja iz 

ene tabele s poljem iz druge tabele) 

 tabele povezujemo kako bi kreirali poizvedbe iz dveh ali več tabel  

 uveljavitev referenčne integritete / Enforce Referential Integrity  

 

ZAVIHEK: USTVARI / CREATE 

 
 

 predmete zbirke podatkov lahko ustvarimo na 3 načine: 

o neposredno odpiranje novega predmeta in vnos podatkov   

o odpiranje novega predmeta v Pogledu načrta / Design view in definiranje osnovnih postavk 

predmeta 

o z izbiro Čarovnika / Wizard za definiranje osnovnih postavk predmeta, ki nas vodi skozi 

enostavne korake  
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Poizvedbo / Query uporabljamo v namen pridobivanja podatkov iz tabel in njihovo analizo 

 poizvedba iz ene tabele – uporaba izbranega pogoja za iskanje 

 poizvedba iz dveh tabel – tabele moraju biti povezane,  uporaba izbranega pogoja za iskanje 

 dodamo pogoje v poizvedbo in uporabljamo enega ali več operatorjev: = (enako), <> (različno 

od), < (manjše od), <=(manjše ali enako od), > (večje od), >= (večje ali enako od) 

 posebni nadomestni znaki katere uporabljamo v poizvedbah:  _   *    %    ? 

 urejevanje poizvedbe: dodajanje, spreminjanje, brisanje pogoja 

 urejevanje poizvedbe: dodajanje, brisanje, premeščanje, skrivanje, odkrivanje polja 

Obrazec / Form uporabljamo za prikazovanje zapisov in delo z njimi  

 uporaba obrazca za vnos novih (dodajanje, spreminjanje) ali brisanje zapisov 

 z metodo povleci in spusti se organizira redosled zapisov znotraj obrazca  

 v zaglavju in podnožju (header and footer) obrazca je omogočeno dodajanje oz. spreminjanje 

besedila 

 
 

Poročilo / Report uporabljamo za izpis informacij iz tabele ali poizvedbe 

 enostavno kreiranje s Čarovnikom za poročila / Report Wizard 

o  določanje tabel, poizvedb na osnovi katerih se bo poročilo baziralo  

o  določanje razporeda podatkovnih polj in naslova v poročilu 

o  prikazovanje določenih polj v poročilu, razvrščenih po kriterijih:  vsote, minimuma, 

maksimuma, povprečja, štetja, točke preloma  

o  dodajanje, spreminjanje teksta v zaglavju in podnožju poročila 

 

Izpis, rezultati izhoda 

 sprememba orijentacije (pokončno/ Portrait, ležeče/Landscape) tabele, obrazca, rezultata 

poizvedbe, poročila 

 sprememba velikosti papirja / Size 

 izpis stranice, vseh zapisov, izbranega zapisa/zapisov, cele tabele / Page Setup 

 izpis izbranih stranic poročila, izpis celega poročila / Print 
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ZAVIHEK: ZUNANJI PODATKI / EXTERNAL DATA 

 

 
 

Izvoz tabel, poizvedb v preglednicah, teksta (.txt, .csv), XML oblike na disku – podatke katere smo 

izvezli lako oblikujemo, dodajamo, brišemo v aplikaciji v katero smo izvezli.  
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Ta skripta je namenjena za učenje gradiva, ki so 

objavljena na naslednjih povezavah: 

 

 

* Priročnik: 

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik podatkovne baze/microsoft access 2010.pdf 

 

 

* Video-predstavitve, ki prikazujejo delo z Microsoft Access 2010 na naslednjih povezavah: 

 http://www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video1 

 http://www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video2 

 

 

 

* Poskusni  izpit: 

http://www.itdesk.info/slo/primer izpita/modul 5.pdf 

 

 

* Video-predstavitev, ki prikazuje rešitve primerov  izpita modula 5 na povezavi: 

http://www.itdesk.info/slo/video resitve izpita/modul 5 

 

 

* Kvizi katere uporabniki/ice sami rešujejo: 

 http://www.itdesk.info/slo/podatkovne baze/kviz-1 

 http://www.itdesk.info/slo/podatkovne baze/kviz-2 

 

 

(za odpiranje povezave znotraj .pdf dokumenta, kliknite z levim gumbom miške na zgornjo 

povezavo. Spletna stran se bo odprla v spletnem brskalniku, nameščenem na vašem 

računalniku). 

 

  

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_baze_podatkov_microsoft_access_2010.pdf
http://www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video1/
http://www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video2/
http://www.itdesk.info/slo/primer%20izpita/primer%20izpita%20modul%205.pdf
http://www.itdesk.info/slo/video-resitve-izpita-modul-5-podatkovne-baze/
http://www.itdesk.info/slo/baze-podataka-kviz-1/
http://www.itdesk.info/slo/baze-podataka-kviz-2/
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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 

nespremenite ničesar v njem! 

 

Nad vsemi programi in storitvami navedenih na spletnih straneh ITdesk Home in na ITdesk.info, 
izključno pravico imajo 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 katerikoli 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 kakršenkoli 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. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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