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Delo z obrazci 

Spoznajmo obrazce 

Doslej smo vnašali podatke kar neposredno v tabelo. To nam pride prav predvsem pri vnašanju večjih 

količin podatkov, kadar ustvarjamo nove vrstice. Vnašanje pa si lahko naredimo prijaznejše, če si 

ustvarimo obrazec, prek katerega vnašamo podatke v tabele oz. podatkovno zbirko. 

Obrazec si lahko pripravimo na dva načina ročno ali s pomočjo čarovnika. 

 

Čarovnik za nov obrazec 

Čarovnik je preprost za uporabo, hkrati pa ponuja dovolj zahtevne možnosti, da lahko ustvarimo 

optimalen obrazec. 

1. Kliknemo na jeziček USTVARI. 

2. Kliknemo na gumb Čarovnik za obrazce. 

3. V prvem oknu izberemo polja, ki jih bo vseboval naš obrazec. To storimo tako, da na levi 

strani izberemo želeno polje in ga s klikom na gumb > premestimo na desno. Polja na desni 

strani se bodo pojavila v obrazcu. 

  
4. Kliknemo na gumb Naprej. 

5. Tu izberemo želeno shemo postavitve v obrazcu. V našem primeru bo to Stolpci. 

 
6. Kliknemo na gumb Naprej. 

7. Po želji lahko spremenimo tudi naslov obrazca, tako da ga vpišemo v okence. 
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8. Kliknemo na gumb Dokončaj. 

Obrazec je zdaj videti tak: 

 

Nov obrazec brez predloge 

Čarovnik lahko kdaj pa kdaj ustvari tudi obrazce, ki nam ne ustrezajo najbolj. Zato lahko obrazec 

ustvarimo tudi sami, kar pa nam vzame malo več časa. Kljub temu si oglejmo, kako izdelamo obrazec 

iz nič. 

1. Kliknemo na jeziček USTVARI. 

2. Kliknemo na gumb Prazen obrazec. 

 

Za načrtovanje najprej preklopimo v Pogled načrta. 

3. Kliknemo na jeziček OSNOVNO. 

4. Kliknemo na puščico pod gumbom Pogled. 

 
5. Kliknemo na gumb Pogled načrta. 
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Program preklopi v mrežast pogled, ki nam služi kot delovni prostor za načrtovanje obrazca. 

 

Najprej moramo označiti, iz katere tabele v zbirki bomo jemali podatke, ki bodo uporabljeni v 

obrazcu. To storimo tako: 

6. Kliknemo na jeziček ORODJA ZA NAČTROVANJE OBRAZCA. 

7. Kliknemo na jeziček NAČRT.  

8. Kliknemo na gumb List z lastnostmi. 

 

Na desni strani se odpre novo področje List lastnosti. 

9. V izbirnem meniju področja List lastnosti pod opcijo Vrsta izbora izberemo Obrazec. 

 
10. Kliknemo jeziček Vse.  

11. V področju List lastnosti kliknemo na puščico Vir zapisov. 
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12. Označimo ime tabele, s katero bo obrazec delal, npr. »Kupci«. 

 

Čas je, da dodamo tudi kakšno polje. Gumbe za dodajanje raznih objektov in polj najdemo v 

traku Kontrolniki. 

13. V traku Kontrolniki kliknemo na gumb Polje z besedilom, da ustvarimo polje za vnos 

besedila. 

 
14. Miško premaknemo na delovni prostor. Pritisnemo levi miškin gumb in povlečemo miško ter 

narišemo polje.  

 

Kot vidimo, se poleg polja z besedilo pojavi tudi opis, ki ga lahko poljubno spremenimo. 

15. Dvakrat kliknemo na opis poleg polja z besedilo. V zgornjem primeru bi bilo to »Besedilo0«. 

Spremenimo opis, npr. v  »Ime kupca:«. 

16. V področju List lastnosti nastavimo Vir kontrolnika. To je podatek, ki se nanaša neposredno 

na mesto v tabeli, npr. »Ime«. 

17. Ponovimo korake 14, 15 in 16, tako da pod obstoječim poljem ustvarimo še enega. Opis naj 

bo »Telefon:«, Vir kontrolnika pa »Telefon«. 

Zdaj je videti obrazec tako: 

 

Polje lahko poljubno premikamo po obrazcu, tako da kliknemo nanj in ga odvlečemo drugam.  
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Vnašanje podatkov v obrazec 

Glavna prednost obrazcev je torej enostavnejše vnašanje podatkov v podatkovno zbirko. Naštejmo še 

nekaj zvijač, ki nam pomagajo pri vnašanju: 

Ko vnašamo podatke v neko polje, se v naslednje polje enostavno premaknemo s pritiskom na tipko 

<Tab>, tako da nam pri vnašanju sploh ni potrebno uporabljati miške. 

Na prejšnje polje se vrnemo s kombinacijo tipk <Shift>+<Tab>, ko pa enkrat pridemo na konec 

obrazca, se ob naslednjem pritisku tipke <Tab> vrnemo v prvo polje.  
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Urejanje obrazca 

Delo z elementi obrazca 

Po tem, ko smo ustvarili obrazec, se pogosto zgodi, da smo pozabili dodati kakšno polje, ali pa 

moramo popraviti lego gumbov, vnosnih polj in drugih elementov. 

1. Odpremo obrazec, ki ga želimo spremeniti. 

2. Kliknemo na puščico pod gumbom Pogled. 

 
3. Kliknemo na gumb Pogled načrta. 

 

Prikaže se obrazec v pogledu načrta: 

 

Za zgled spremenimo velikost polja za vnos imena: 

4. Kliknemo na polje za vnos imena, tako da se to obarva z oranžnim robom. To pomeni, da je 

polje izbrano. 
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5. Kazalec premaknemo na rob polja, da se prikaže dvosmerna puščica. Kliknemo in 

pridržimo levi miškin gumb ter poljubno raztegnemo polje. 

 

Polje z naslovom bomo premaknili med polji »Ime« in »Telefon«. 

1. Premaknemo kazalec nad polje »Telefon«. Ko se prikaže puščica, kliknemo in 

pridržimo levi gumb miške ter povlečemo polje na dno obrazca. 

2. Premaknemo kazalec nad polje »Naslov«. Ko se prikaže puščica, kliknemo in 

pridržimo levi gumb miške ter povlečemo polje med polji »Ime« in »Telefon«. 

 

Kadar želimo element izbrisati, ga s klikom označimo, nato pa pritisnemo tipko <Delete>. 

Glava in noga 

Obrazec lahko vsebuje glavo in nogo, kamor po potrebi dodamo razne napise, menije in podobno. 

V pogledu Pogled načrta lahko natančno vidimo, kje je meja med glavo, osrednjim delom obrazca in 

nogo. 

 

 

V glavo je torej všteto črno polje z napisom Glava obrazca, pod njim pa sta še dva dela: 
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 Podrobnosti (kjer je osrednji del obrazca) in 

 Noga obrazca (ki je trenutno ni oz. ni določena, saj pod njo ni mreže) 

Besedilo v glavi in nogi je torej statično in se ne spreminja, za razliko od osrednjega dela obrazca s 

podrobnostmi. 

Spreminjanje in dodajanje oznak 

Naš obrazec je trenutno še kar preprost. V glavi imamo celo napis Tabela1, ki ga bomo spremenili v 

smiselno besedilo, prav tako pa se bomo naučili, kako dodati še kakšno oznako. 

1. Kliknemo na napis »Kupci« in označimo besedilo. 

2. Čez izbrano besedilo natipkamo drugo, npr. »Vnašanje in urejanje kupcev«. 

 

Poskusili bomo dodati še eno oznako oz. napis v glavo obrazca. 

3. V traku Kontrolniki kliknemo Oznaka. 

 
4. Miško premaknemo v območje glave obrazca, pritisnemo levi gumb in povlečemo tako, da 

narišemo pravokotnik.  

 
5. Napišemo kratko besedilo. 

Oblikovanje besedila 

Oznako, ki smo jo ustvarili v prejšnjem poglavju, lahko poljubno pobarvamo, ji spremenimo obliko 

pisave ali kako drugače oblikujemo. 

1. Označimo besedilo v oznaki. 

2. Kliknemo na jeziček ORODJA ZA NAČRTOVANJE 

OBRAZCA.  

3. Kliknemo na jeziček OBLIKA. 

4. V traku Pisava določimo želeno oblikovanje. 

Oglejmo si pomen gumbov v traku za oblikovanje: 

 Barva pisave  Krepka pisava  Ležeča pisava 
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 Podčrtana pisava  Poravnava levo  Poravnava na sredino 

 Poravnava desno  Barva ozadja   

 Vrsta pisave  

 Velikost pisave 

Končno oblikovana oznaka je videti tako: 

 

Vrstni red polj 

Omenjali smo že pomikanje med polji s tipko <Tab>, nismo pa si še ogledali, po kakšnem vrstnem 

redu se pomikamo med polji. Vrstni red določi program, ko izdelamo polja, vendar ga lahko pozneje 

brez težav prilagodimo. 

1. Kliknemo na jeziček ORODJA ZA NAČRTOVANJE OBRAZCA.  

2. Kliknemo na jeziček NAČRT. 

3. Kliknemo gumb Zaporedje premikanja. 

 
4. V oknu Zaporedje premikanja izberemo odsek, npr. »Podrobnosti«. 

 


