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Vsi podatki, ki jih vnašamo in obdelujemo s programom, so shranjeni v delovnih zvezkih. V delovnem zvezku je 
lahko več listov, na katere shranjujemo različne vrste podatkov. Tako je npr. na prvem listu preglednica s 
številčnimi podatki, na drugem grafikon ipd.  
 
Vsak list v delovnem zvezku ima svoje ime. Nov delovni zvezek vsebuje en sam list – preglednico z imenom List1, ki 
pa je le začasno in ga lahko takoj spremenimo. Urejenost podatkov po listih nam pomaga, da se bolje znajdemo in 
hitreje prepoznamo, kateri podatki se skrivajo na posameznem listu. Imena listov so izpisana na zavihkih v 
spodnjem delu aktivnega okna z delovnim zvezkom (npr. Januar, Februar, Marec). Ime aktivnega lista, ki ga 
trenutno urejamo, je izpisano s krepko pisavo. 
 

   

Označevanje listov 
V delovnem zvezku je moč označiti posamezen list, več listov ali pa kar vse. Označene liste lahko hkrati kopiramo, 
premikamo, brišemo ali pa na njih urejamo podatke. Program liste samodejno poimenuje z začasnimi imeni, npr. 
List1, List2, Grafikon1, Grafikon2. Seveda je koristno, da ta imena pozneje spremenimo, saj tako laže prepoznamo, 
kaj se skriva na posameznih listih. 
 
Podatke je moč vnašati in urejati le na aktivnih, t.j. trenutno označenih listih. List označimo tako, da pomaknemo 
kazalec na njegov zavihek in kliknemo nanj. Ime na zavihku označenega lista se razlikuje od imen na preostalih 
zavihkih, saj je izpisano s krepko pisavo. 
 

Če želimo hkrati označiti več listov, kliknemo najprej na zavihek prvega, pritisnemo in 
pridržimo tipko Ctrl, nato pa kliknemo še na zavihke preostalih listov. 

Barve zavihkov listov 
Vsakemu zavihku lista lahko določimo poljubno barvo, tako da nanj kliknemo z desnim gumbom miške, nato pa v 
priročnem meniju izberemo ukaz Barva zavihka. V paleti zdaj izberemo primerno barvo. 
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Preimenovanje listov 
Vsak list lahko poljubno imenujemo, tako da dvakrat kliknemo na njegovo ime. Ko je ime označeno, ga prepišemo z 
novim imenom. Isto naredimo z ukazom Preimenuj, ki ga najdemo v priročnem meniju, ko z desnim gumbom 
označimo zavihek. 

Pomikanje med listi 
Na poljuben list se pomaknemo s klikom na zavihek. Ime trenutno 
aktivnega lista je vedno izpisano s krepko pisavo. Pri delu s tipkovnico 
imamo na voljo dve kombinaciji tipk: s Ctrl+Page Down se pomaknemo na 
naslednji, s Ctrl+Page Up pa na predhodni list. Levo od zavihka z imenom 
prvega lista sta dva gumba, ki sta v kombinaciji s tipko Ctrl namenjena pomiku na prvi oz. zadnji list. Kadar imamo 
veliko listov in niso vsi vidni, si lahko pomagamo z desnim klikom na gumb. Tedaj se v oknu prikaže seznam vseh 
listov, na katere se lahko pomaknemo. 

Kopiranje in premikanje listov 
Vsak list lahko kopiramo ali premaknemo v okviru istega ali v drug delovni zvezek. V drugem primeru moramo 
navesti, kam želimo list premakniti oz. kopirati. Ko z desnim gumbom kliknemo na zavihek z imenom lista, v 
priročnem meniju izberemo ukaz Premakni ali kopiraj. Odpre se pogovorno okno Premakni ali kopiraj list. 

 V zvezek – izberemo ime delovnega zvezka, kamor želimo kopirati oz. premakniti 
list. Če kopiramo list v drug delovni zvezek, ga moramo najprej odpreti. Kadar bi 
radi list kopirali v nov delovni zvezek, se odločimo za izbiro (nov zvezek). 

 Pred list – kliknemo na ime lista, pred katerega želimo vstaviti kopijo lista. Če bi 
radi ustvarili nov list in ga postavili na konec, se odločimo za možnost (premakni 
na konec). 

 Ustvari kopijo – izbiro potrdimo, kadar bi radi ustvarili kopijo lista. Če želimo list 
premakniti, izbira ne sme biti potrjena. 

 
Še najlaže premaknemo list, tako da z miško zagrabimo in odvlečemo zavihek. Podobno velja za kopiranje, le da 
med vlečenjem pridržimo tipko Ctrl. Z miško lahko list premaknemo ali kopiramo tudi v drug delovni zvezek, a 
moramo najprej poskrbeti, da sta oba vidna na zaslonu. Postopek je enak kakor zgoraj. Ker se morajo imena listov v 
istem delovnem zvezku razlikovati, program kopijo označenega lista samodejno preimenuje, tako da med oklepaje 
doda še zaporedno številko kopije. Primer: če smo kopirali list z imenom Skupaj, so začasna imena kopij Skupaj(2), 
Skupaj(3) ipd. 

Vstavljanje novih listov 
 

V delovni zvezek lahk vstavimo oz. dodamo poljubno število listov. Nov list vstavimo tako, da 
v meniju OSNOVNO kliknemo puščico na gumbu Vstavi, nato pa v meniju izberemo ukaz Vstavi 
list. 
 
 
 
Še najhitreje vstavimo nov delovni list s klikom na gumb Nov list ali s 
kombinacijo tipk Shift+F11. 



62 Spoznajmo Office 2013 

 
 
Omenimo še način, kjer z desnim gumbom kliknemo na 
zavihek tistega lista, pred katerega želimo vstaviti nov 
list. Zdaj v priročnem meniju izberemo ukaz Vstavi. V 
pogovornem oknu Vstavljanje kliknemo na zavihek 
Splošno in se odločimo za vrsto podatkov, ki bodo 
predstavljeni na novem listu.  
 

 Delovni list – list s preglednico. 

 Grafikon – list z grafikonom.  

 MS Excel 4.0 makro – list z definicijo makra v 
različici MS Excel 4.0. 

 Mednarodni list z makri – mednarodni list z makri. 

 MS Excel 5.0 pogovorno okno – list s pogovornim oknom v različici MS Excel 5.0. 
 

Brisanje listov 
Če želimo list odstraniti, ga najprej označimo. Nato v meniju OSNOVNO kliknemo puščico na 
gumbu Izbriši, v meniju pa izberemo ukaz Izbriši list. List še hitreje izbrišemo z ukazom 
Izbriši, ki ga najdemo v priročnem meniju. 

Skrivanje in razkrivanje listov 
Vsak list lahko začasno skrijemo, tako da zavihek z njegovim 
imenom ni več viden, čeprav list še naprej ostane v delovnem 
zvezku. List najprej označimo, nato pa v meniju OSNOVNO kliknemo 
puščico na gumbu Oblika, izberemo meni Skrij in pokaži in v njem 
ukaz Skrij list.  
 
Na istem mestu najdemo tudi ukaz Razkrij list, ki nam prikaže 
seznam z imeni vseh skritih listov. Ime skritega lista označimo, nato 
pa kliknemo na gumb V redu. Tako list postane znova viden. 
 
Skrivanje in razkrivanje listov omogočata tudi ukaza Skrij in Razkrij, 
ki ju najdemo v priročnem meniju, ko z desnim klikom označimo 
zavihek lista, ki bi ga radi skrili oz. razkrili. 
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Preglednice, ki jih prikazujemo na listih delovnega zvezka, so pogosto zelo obsežne, zato jih na zaslonu ne moremo 
prikazati v celoti, temveč vidimo le njihove izseke. Za pomikanje med celicami in prikazovanje raznih delov 
preglednice si pomagamo z miško, na voljo pa so nam tudi številne kombinacije tipk.  

Pomikanje po vsebini celice 
Najprej si oglejmo, kako se pomikamo po vsebini neke celice. Ko na celico dvakrat kliknemo, se v njej pojavi 
smernik, hkrati pa se njena vsebina izpiše v vnosni vrstici. Za pomikanje znotraj celice si pomagamo s tipkami: 
 
 Za en znak v desno. End Na konec celice. 
 Za en znak v levo. Ctrl+ Na naslednjo besedo. 

Home Na začetek celice. Ctrl+ Na prejšnjo besedo. 

Pomikanje po preglednici  
Najprej si oglejmo, kako se pomaknemo v izbrano celico. Najhitreje to storimo z miško: kazalec zapeljemo nad 
celico in kliknemo. Zdaj je celica označena oz. aktivna. V celico pa se lahko pomaknemo tudi s smernimi tipkami ali 
z nekaterimi kombinacijami tipk. Vedeti moramo, da je vedno aktivna le ena celica, ki jo prepoznamo po nekoliko 
debelejših robovih oz. okvirju, ki jo obdaja. Podatke je moč vnašati le v trenutno aktivno celico.  
Po preglednici se lahko pomikamo tudi z naslednjimi tipkami oz. njihovimi kombinacijami: 
 
 Za eno celico v desno. Home Na prvo celico v tekoči vrstici. 
 Za eno celico v levo. Ctrl+Home Na prvo celico v preglednici. 
 Za eno celico navzdol. Ctrl+End Na zadnjo celico s podatki v preglednici. 
 Za eno celico navzgor. Page Down Za en zaslon navzdol. 

Ctrl+ Na desni rob področja celic s podatki. Page Up Za en zaslon navzgor. 

Ctrl+ Na levi rob področja celic s podatki. Alt+Page Down Za en zaslon v desno. 

Ctrl+ Na spodnji rob področja celic s podatki. Alt+Page Up Za en zaslon v levo. 

Ctrl+ Na zgornji rob področja celic s podatki. 

 
Kadar je aktivna tipka Scroll Lock, se te kombinacije razlikujejo: 
 
Home Na prvo celico zaslona. Page Up Za en zaslon navzgor. 

End Na zadnjo celico zaslona. Alt+Page Down Za en zaslon v desno. 

Page Down Za en zaslon navzdol. Alt+Page Up Za en zaslon v levo. 

Pomikanje po označenih celicah 
Kadar se med označenimi celicami pomikamo s smernimi tipkami, se označba prekliče, zato tedaj celice niso več 
označene. Po področju označenih celic se zato premikamo drugače: 
 
Tab Za eno celico v desno. Shift+Enter Za eno celico navzgor. 

Shift+Tab Za eno celico v levo. Ctrl+. Na naslednje oglišče označenega področja. 

Enter Za eno celico navzdol. 
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Prikazovanje različnih delov preglednice 
Pri pomikanju po preglednici si pomagamo s trakovoma in drsnikoma, ki sta nameščena vzdolž desnega in 
spodnjega roba okna z dokumentom. Predhodno oz. naslednjo vrstico prikažemo s klikom na gumba  in  na 
navpičnem meniju. Predhodni oz. naslednji zaslon s podatki prikažemo s klikom v področje nad ali pod drsnikom v 
navpičnem meniju. Naslednji oz. predhodni stolpec prikažemo s klikom na gumba  in . Za zaslon v levo ali 
desno se pomaknemo s klikom v področje levo ali desno od drsnika v vodoravnem meniju. 
 
Včasih bi se radi po preglednici pomaknili za več stolpcev oz. vrstic. To storimo tako, da 
zagrabimo drsnik in ga povlečemo v primerno smer. Med vlečenjem se poleg drsnika sproti 
izpisuje oznaka vrstice oz. stolpca, ki se bo prikazala, ko drsnik v tem trenutku spustimo (npr. 
Vrstica: 34 ali Stolpec:  L). Vsekakor se moramo zavedati, da z omenjenimi postopki v resnici ne 
premikamo kazalca oz. označitve, ampak le prikazujemo različne dele preglednice. 

Pomikanje po imenovanih celicah 
Tudi po imenovanih celicah se pomikamo preprosto. Vse kar moramo narediti je, 
da kliknemo na gumb s puščico v vnosni vrstici. Ko se odpre seznam celic oz. 
imenovanih področij, označimo ime, kamor se želimo pomakniti. 
 

V celice lahko vnašamo različne vrste podatkov: številske, tekstovne, datumske, časovne podatke in formule. Pred 
vsakim vnosom moramo najprej označiti eno ali več celic, kamor nameravamo vnesti podatke. Ko to naredimo, 
začnemo s tipkanjem. Vnos potrdimo s pritiskom na tipko Enter ali pa tako, da s klikom označimo drugo celico. 
 
Program omogoča tudi hkratno vnašanje istih podatkov v več označenih celic. Podatek najprej vpišemo v poljubno 
celico, nato pa vnos potrdimo s kombinacijo tipk Ctrl+Enter. 
 
Ko končamo z vnašanjem podatkov v celico in pritisnemo tipko Enter, se 
označitev pomakne za eno celico navzdol. Lahko pa se odločimo tudi drugače. V 
meniju DATOTEKA poženemo ukaz Možnosti. V razdelku Dodatno potrdimo izbiro 
Po pritisku tipke Enter premakni izbor. V seznamu Smer izberemo spodnjo (Dol), 
desno (Desno), zgornjo (Gor) ali levo (Levo) celico. 
 
Če smo se zmotili in bi radi vnos preklicali, to storimo s pritiskom na tipko Esc. Kadar pa smo vnos že potrdili, 
ga je moč pozneje razveljaviti s klikom na gumb Razveljavi v orodni vrstici za hitri dostop. 

Konstantne vrednosti in formule 
Excel razlikuje med konstantnimi vrednostmi in formulami. Konstantne vrednosti so števila, besedilo, datumi ipd. 
Ti podatki so konstantni, saj se njihove vrednosti ne spreminjajo. Vnašamo jih neposredno v celice. Po drugi strani 
pa formule lahko vsebujejo vrednosti, naslove celic, operatorje in funkcije, kot rezultat pa vrnejo neko vrednost. 
Vsaka formula se praviloma začenja z znakom =. 
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Vrednost, ki je rezultat neke formule, se samodejno spremeni, kadar se spremenijo podatki v celicah, ki jih ta 
formula vsebuje. Primer: v celico C1 zapišemo formulo, s katero seštejemo vrednosti iz celic A1 in B1 (npr. 
=A1+B1). Ko spremenimo vrednosti v celicah A1 ali B1, se brž spremeni tudi vsebina celice C1, saj ta vsebuje 
formulo, ki je povezana z vrednostmi v omenjenih celicah. 

Številski podatki 
Oglejmo si, kako vnašamo številske podatke. Ko označimo celico, vtipkamo želeno število. Pred negativno število 
zapišemo predznak –, ali pa število zapišemo med oklepaja. V naših krajih je decimalno ločilo vejica.  
 
Števila se ob vnosu poravnajo z desnim robom celice in oblikujejo v skladu z obliko Splošno, kar pa je moč brez 
težav spremeniti (glej opis na strani 88). Potem ko vpišemo število, potrdimo vnos s tipko Enter ali tako, da 
kliknemo v neko drugo celico.  
 
Če želimo, da bi Excel število ali formulo obravnaval kot besedilo, moramo pred število oz. formulo zapisati znak ´ 
(npr. ´23,34). Isto dosežemo, če celico oblikujemo tako, da v razdelku Številke pogovornega okna Oblikovanje celic 
v seznamu Kategorija izberemo možnost Besedilo. 

Tekstovni podatki 
Tekstovne podatke vnašamo podobno kot številske. Označimo celico in vtipkamo besedilo, ki se poravna z levim 
robom celice in oblikuje v skladu z lastnostmi sloga Navadno. Tudi tu je moč pozneje omenjene lastnosti poljubno 
spremeniti. Vnos potrdimo s tipko Enter ali s klikom v neko drugo celico. 

Datum in ura 
Tudi datum in uro vnašamo podobno kot številske in tekstovne podatke. Označimo celico in vtipkamo datum in/ali 
uro. Sestavne dele datuma – dan, mesec in leto – moramo med seboj ločiti z vezaji (-), pikami (.) ali znaki / (npr. 20-
1-2013, 20.1.2013 ali 20/1/2013). V razdelku Številke pogovornega okna Oblikovanje celic so na voljo razne oblike 
zapisov datuma in ure. 
 
Trenutni datum najhitreje vstavimo s kombinacijo tipk Ctrl+Shift+;, trenutni čas pa s kombinacijo Ctrl+Shift+:. 

Popravljanje vsebine celic 
Obstoječo vsebino poljubne celice je moč kadar koli spremeniti. Najprej jo označimo, nato pa pritisnemo tipko F2. 
Še hitreje to storimo z dvojnim klikom v celico, katere vsebino želimo spremeniti. Kazalec se zdaj postavi znotraj 
celice, točno na mestu, kamor smo kliknili. Smernik se postavi na konec celice, hkrati pa se njena vsebina izpiše v 
vnosni vrstici. Tam se pojavijo tudi trije novi gumbi:  
 

 
Prekličemo opravljene spremembe. 

 
Potrdimo opravljene spremembe. 

 
Vnesemo funkcijo (glej opis na strani 102). 

 
Vsebino celice pa lahko popravimo tudi v vnosni vrstici. Smernik postavimo vanjo kar s klikom. Ko vsebino 
popravimo, pritisnemo tipko Enter ali kliknemo v neko drugo celico. 
 



66 Spoznajmo Office 2013 

 

    
 

 

Vnašanje niza podatkov 
Program omogoča preprosto vnašanje nizov podatkov – zaporedij števil ali datumov, tako da 
nam ni treba vpisovati vsakega podatka posebej. Sami vpišemo le prva dva, preostale člene 
niza pa program sam prepozna in jih razporedi v označene celice. Pri vstavljanju nizov si 
pomagamo z miško ali tako, da v meniju OSNOVNO kliknemo na gumb Polnilo, nato pa v 
meniju izberemo ukaz Nizi.  
 

Enaka števila 

Za začetek si oglejmo, kako v neko področje celic vpišemo isto število ali števila. Najprej označimo celice, v katere 
smo pravkar vpisali podatke, nato pa pritisnemo in pridržimo tipko Ctrl ter zapeljemo kazalec nad desni spodnji rob 
celice, v desnem spodnjem oglišču označenega področja. Njegova oblika se zdaj spremeni v križec. Miško 
povlečemo prek področja, ki ga želimo zapolniti z enakimi vrednostmi. Če bi radi števila kopirali v stolpce, 
povlečemo miško navzdol, kadar pa kopiramo v vrstice, jo povlečemo v desno. 
 
Področje v vrstici ali stolpcu lahko zapolnimo tudi z ukazi v meniju, ki se odpre ob kliku na gumb Polnilo. Najprej 
označimo celice z vrednostjo, ki bi jo radi kopirali in celice, kamor želimo podatke kopirati. Nato uporabimo ukaz 
Dol za kopiranje navzdol, oz. Desno za kopiranje v desno. Že prej smo omenili, da lahko podatke hkrati vnesemo 
tudi v več celic. Te najprej označimo, nato pa vpišemo podatek v eno izmed njih. Vnos potrdimo s kombinacijo tipk 
Ctrl+Enter. 
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Nizi števil 

Kako pa vnašamo nize števil? V prvi dve celici področja najprej vpišemo prvi dve števili v nizu. Zgled: v prvi stolpec 
bi radi vnesli zaporedna števila od 1 do 6 v korakih po 1. V celico A1 torej vpišemo 1, v A2 vpišemo 2, nato pa 
označimo obe celici. Zdaj kliknemo na kvadratek v desnem spodnjem kotu označene celice ali področja (v našem 
primeru sta to celici A1 in A2) in ga povlečemo v desno oz. navzdol, preko področja, ki ga želimo zapolniti z nizom. 
Oblika kazalca se spremeni v +. V našem primeru bi miško povlekli, dokler ne bi označili področja v prvi vrstici od 
celic A1 do A6. Ko gumb spustimo, program zapolni področje z nizom števil (npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
 

    
 
Če povlečemo miško v levo ali navzgor, dobimo niz v nasprotni smeri. Vzemimo, da je začetno število 1. Tedaj ima 
niz obliko 1, 0, -1, -2, -3, … 

Nizi datumov 

Pri vnašanju niza datumov je postopek podoben kot pri nizu številskih podatkov. V prvo ali prvi dve celici področja 
vpišemo prvi oz. prva dva zaporedna datuma. Datumi lahko naraščajo ali padajo po dnevih, mesecih ali letih. V 
prvem primeru uporabimo le prvo celico, v katero vpišemo začetni datum (npr. v celico A1 vnesemo 20/1/2000), v 
preostalih dveh primerih pa moramo vpisati prva dva datuma.  
 
Zgled: v celico A1 vnesemo datum 1/1/2013, v A2 1/2/2013, v B1 22/3/2013 in v B2 23/3/2013. V stolpcu A bodo 
datumi torej naraščali po mesecih, v stolpcu B pa po dnevih. Nato označimo prvi dve celici (npr. A1 in B1) in 
kliknemo na kvadratek v desnem spodnjem kotu. Zdaj povlečemo miško v desno oz. navzdol preko področja, ki ga 
želimo zapolniti z datumi.  
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Lastnosti nizov 

Oglejmo si, kako določimo podrobnejše lastnosti niza podatkov, s katerim bi radi 
zapolnili področje celic. V prvo celico najprej  vpišemo začetno vrednost, nato pa 
označimo področje, kamor želimo vnesti preostale člene niza. Vanj moramo 
obvezno vključiti tudi prvo celico z začetnim členom. V meniju OSNOVNO kliknemo 
na gumb Polnilo in nato v meniju še na ukaz Nizi, da se odpre pogovorno okno 
Nizi.  
 

 Nizi v – odločimo se, ali se členi niza razporedijo v Vrstice ali Stolpce.  

 Vrsta niza – določimo vrsto niza: izbira Linearen pomeni linearno naraščanje ali padanje, ob izbiri Rastoč pa se 
podatki zaporedoma množijo z vrednostjo v okencu Vrednost koraka. Ob izbiri Datumski se datumi spreminjajo 
v skladu z izbiro Enota datuma. Če se odločimo za izbiro Samozapolnjen, skuša program sam prepoznati vrsto 
podatkov in jih ustrezno razporediti po celicah. 

 Enota datuma – če smo se odločili za datumski niz, lahko člene razporedimo po dnevih (Dan), dnevih v tednu 
(Dan v tednu), mesecih (Mesec) ali letih (Leto).  

 Trend – ob potrjeni izbiri program preračuna najustreznejšo premico za linearni niz ali krivuljo za rastoči niz. 
Vrednost koraka program izračuna iz vrednosti na vrhu ali na levi strani izbora. Če smo v okence Vrednost 
koraka vpisali neko vrednost, jo program ne upošteva, vkolikor je potrjena izbira Trend.  

 Vrednost koraka – vnesemo korak med posameznimi členi niza.  

 Ustavitvena vrednost – po potrebi vpišemo vrednost zadnjega podatka v nizu.  
 
V zgledu na spodnjih slikah smo se odločili za rastoči niz ob vrednosti koraka 2 (linearno in z zaporednim 
množenjem). 
 

    
 


