
Orodna vrstica za hitri dostop
Ti ukazi so vedno prikazani. Če ga želite dodati, ga kliknite 
z desno tipko miške.

Zavihki na traku
Kliknite poljuben zavihek na traku, da prikažete gumbe in ukaze na njem. Če odprete dokument v programu 
Word 2013, se prikaže zavihek »Osnovno«. Na tem zavihku so številni ukazi, ki jih v Wordu uporabljate 
najpogosteje.

Upravljajte datoteke
Kliknite Datoteka, če želite 
odpreti, shraniti, natisniti in 
upravljati Wordove datoteke.

Ali želite pomoč?
Kliknite tukaj ali pritisnite 
tipko F1, da prikažete pomoč.

Število besed
Tukaj si lahko ogledate število 
besed. Izberite nekaj besedila, da 
prikažete število besed v izboru.

Povečajte ali pomanjšajte
Če želite prilagoditi povečavo 
pogleda, premaknite drsnik.

Zaganjalniki 
pogovornih oken
Če je ob kateri koli skupini 
ukazov na traku prikazana 
ta ikona , jo kliknite, 
da prikažete okno z več 
možnostmi.

Preklopite med pogledi
Preklopite na pogled za 
branje in tiskanje ter na 
spletni pogled.

Kontekstni zavihki 
na traku
Nekateri zavihki se na 
traku prikažejo le, kadar 
jih potrebujete. Če 
izberete na primer tabelo, 
se prikaže zavihek Orodja 
za tabele z dvema 
dodatnima zavihkoma – 
Načrt in Postavitev.

Podokno za krmarjenje
Če želite prikazati 
podokno za krmarjenje, 
pritisnite tipki Ctrl+F. 
Dokument lahko znova 
organizirate tako, da v 
to podokno povlečete 
njegove naslove.

Ali pa uporabite iskalno 
polje, da poiščete 
določen del obsežnega 
dokumenta. Če želite 
odpreti pogovorno 
okno Najdi in zamenjaj, 
pritisnite tipki Ctrl+H.

Minimizirajte trak
Kliknite tukaj, da zaprete trak in 
prikažete le imena zavihkov.

Priročnik za hiter začetek dela 
Microsoft Word 2013 se razlikuje od starejših različic, zato smo ustvarili
ta priročnik, da se boste hitreje naučili uporabljati program.



Poiščite spletne predloge
V iskalno polje vnesite ključne besede ter poiščite predloge na 
spletnem mestu Office.com.

Predlagana iskanja
Kliknite besede pod iskalnim poljem in poiščite nekaj 
najbolj priljubljenih predlog.

Odprite nedavne datoteke
Na seznamu »Nedavno« so 
prikazani nedavno odprti 
dokumenti.

Ustvarite nov dokument
Če želite začeti delo na prazni 
strani, kliknite Prazen dokument.

Zanimive in osebne predloge
Zanimive predloge najdete na spletnem mestu Office.com. Kliknite zavihek 
z osebnimi predlogami in odprite ustvarjene predloge po meri.

Odprite druge vrste datotek
Poiščite druge dokumente, 
shranjene v spletu ali 
v računalniku.

Predogled predloge
Pomaknite se navzdol in si oglejte 
predogled predloge v obliki 
sličice. Če želite prikazati večji 
predogled predloge, kliknite sliko.

Namig
Če želite preskočiti ta zaslon in 
takoj ustvariti prazen dokument, 
pritisnite Enter ali Esc.

Vpis
Vpišite se v svoj račun in 
dostopajte do dokumentov, 
ki ste jih shranili v spletu.

Priročnik za hiter začetek dela 
Ko boste prvič odprli Word 2013, boste opazili več možnosti za lažji začetek dela – uporabite predlogo, 
nedavno datoteko ali prazen dokument.



Novosti na traku
Z novim zavihkom Načrt v programu Word 2013 boste lažje uporabljali teme, sloge in 
druge funkcije oblikovanja ter lažje razumeli, kakšna je povezava med temi funkcijami.

Vpišite se v Office
Delajte kjer koli in kadar koli. Vpišite se v Microsoft Office in varno dostopajte 
do svojih Officeovih dokumentov na poljubni lokaciji.

Trak lahko prilagodite svojim potrebam, tako da ustvarite nove zavihke in na jih 
dodate ukaze, ki jih najpogosteje uporabljate. Če želite prilagoditi ukaze na traku, 
kliknite Datoteka > Možnosti > Prilagoditev traku.

Poiščite svoje ime v zgornjem desnem kotu traku. Ko ste vpisani, lahko tukaj 
posodobite svoj profil ali preklapljate med računi.



Orodja in ukazi, ki jih morda iščete 
Na spodnjem seznamu je navedenih nekaj najpogostejših orodij in ukazov 
v programu Word 2013.

Če želite ... Kliknite ... In si nato oglejte ...

Odpreti, shraniti, natisniti, zaščititi, poslati ali pretvoriti datoteke in jih dati 
v skupno rabo ali vzpostaviti povezavo z mesti in shraniti svoje dokumente 
v oblak.

Datoteka Pogled »Backstage« (kliknite povezave na levi strani tega pogleda).

Spremeniti razmik med vrsticami in uporabiti oblikovanje ter sloge 
v besedilu.

Osnovno Skupine Pisava, Odstavek in Slogi.

Vstaviti prazne strani, tabele, slike, hiperpovezave, glave in noge ali 
številke strani.

Vstavljanje Skupine Strani, Tabele, Ilustracije, Povezave in Glava in noga.

Hitro spremeniti videz dokumenta, spremeniti barvo ozadja strani, dodati 
obrobo na stran ali dodati vodni žig.

Načrt Skupini Oblikovanje dokumenta in Ozadje strani.

Nastaviti obrobe, dodati prelome strani, ustvariti stolpce v slogu glasila, 
spremeniti razmik med odstavki ali zasukati stran na ležečo postavitev.

Postavitev 
strani

Skupina Priprava strani.

Ustvariti kazalo vsebine ali vstaviti sprotne in končne opombe. Sklici Skupini Kazalo vsebine in Sprotne opombe.

Ustvariti ovojnice ali nalepke ali spojiti dokumente. Pošiljanje Skupini Ustvari in Začni spajanje dokumentov.

Preveriti črkovanje in slovnico, prikazati število besed ali slediti spremembam. Pregled Skupini Preverjanje in Sledenje.

Preklopiti med pogledi dokumentov, odpreti podokno za krmarjenje ali 
prikazati ravnila.

Ogled Skupine Pogledi, Pokaži in Okno.



Kje je predogled tiskanja
 

Kliknite Datoteka > Natisni in si oglejte predogled trenutnega dokumenta, ki je na 
desni strani drugih uporabnih nastavitev, povezanih s tiskanjem.

Kje lahko izberem možnosti
 

Če želite odpreti pogovorno okno Wordove možnosti, kliknite Datoteka > 
Možnosti. Tukaj lahko prilagajate nastavitve za Word. 

Na desni strani okna je prikazan predogled natisnjenega dokumenta. Na levi strani 
okna lahko izberete tiskalnik ali natančno prilagodite nastavitve (spremenite na 
primer pokončno usmerjenost v ležečo in velikost papirja ali izberite tiskanje le 
trenutne strani).

Če želite nastaviti več možnosti za tiskanje, spodaj levo pod razdelkom Nastavitve 
kliknite povezavo Priprava strani.

Nekatere nastavitve v pogovornem oknu Wordove možnosti veljajo le za Word. 
Vendar bodo nekatere nastavitve (če izberete npr. Svetlo sive ali Temno sive za 
Officeove teme) uporabljene za vse nameščene Officeove programe.



Kako sodelovati z osebami, 
ki še nimajo programa Word 2013 
V spodnji tabeli je navedenih nekaj nasvetov, ki jih morate upoštevati pri skupni 
rabi ali izmenjavi datotek z osebami, ki uporabljajo starejšo različico Worda.

V programu 
Word 2013 ... Kaj se zgodi? Kaj naj naredim?

Odprete dokument, ki je 
bil ustvarjen s starejšo 
različico Worda.

V programu Word 2013 sta v naslovni vrstici poleg imena datoteke 
prikazani besedi [Združljivostni način]. Združljivostni način 
omogoča, da osebe, ki uporabljajo starejše različice Worda, lahko 
delajo z dokumenti, saj so nove funkcije v programu Word 2013 
onemogočene za ta dokument.

Delate lahko v združljivostnem načinu ali pretvorite dokument v novo 
obliko zapisa. Dokument pretvorite tako, da kliknete Datoteka > 
Informacije > Pretvori.  Če pretvorite dokument, omogočite uporabo 
novih funkcij, vendar bodo osebe, ki uporabljajo starejše različice 
Worda, morda imele težave z urejanjem določenih delov dokumenta.

Shranite dokument kot 
datoteko programa 
Word 2013.

Če neka oseba odpre dokument v starejši različici Worda, morda 
ne bo mogla spremeniti nekaterih elementov, ki so bili ustvarjeni 
s funkcijami programa Word 2013. 

Uporabniki programa Word 2003 bodo morali namestiti brezplačen 
združljivostni paket. Ko uporabnik programa Word 2003 odpre 
dokument, je pozvan k prenosu paketa.

Če želite dokument programa Word 2013 dati v skupno rabo 
z osebami, ki uporabljajo starejšo različico Worda, s preverjevalnikom 
združljivosti preverite, ali je datoteka združljiva z njihovo različico 
programa. 

Kliknite Datoteka > Informacije > Preveri, ali je prišlo do težav > 
Preveri združljivost.  
Orodje vam sporoči, katere nove funkcije programa Word 2013 niso 
podprte v starejših različicah.

Shranite dokument kot 
datoteko programa 
Word 2003.

Če ste v dokumentu uporabili nove Wordove funkcije ali oblikovanje, 
se uporabnikom programa Word 2003 lahko prikažejo sporočila 
o nepodprtih funkcijah ali pa oblikovanje oz. funkcija ne bo prikazana 
v datoteki.

Morda ne bo treba storiti ničesar. Če shranite datoteko v starejši 
obliki zapisa datoteke programa Word 2003, se preverjevalnik 
združljivosti zažene samodejno in vas opozori o morebitnih 
nepodprtih funkcijah. Nato lahko po potrebi spremenite dokument.


