
 
Orodna vrstica za hitri dostop 
Prilagodite to območje, tako da bodo vaši priljubljeni 
ukazi vedno prikazani.

 
Raziskovanje ukazov na traku 
Vsak trak ima skupine, vsaka skupina pa nabor 
povezanih ukazov.

 
Vodenje projektov 
Odprite in shranite projekt ali 
ga dajte v skupno rabo. V tem 
pogledu lahko tudi spremenite 
možnosti in nastavitve računa.

 
Prikaz ali skrivanje traku 
Kliknite Možnosti prikaza traku ali pritisnite kombinacijo tipk 
Ctrl + F1, da pokažete ali skrijete trak.

 
Spreminjanje pogledov  
Omogočite hitrejše delo 
v pravem pogledu. Izberite 
gantogram, uporabo pravil,  
skupinski načrtovalnik ali list 
virov.

 
Povečava ali pomanjšava 
Povlecite drsnik povečave, 
da povečate ali pomanjšate 
časovnico.

 
Ogled podatkov o opravilu na enem mestu 
Podatki o opravilu na levi so predstavljeni v vrsticah 
in stolpcih, ki omogočajo preprosto brskanje. 
Na desni strani pa so grafično prikazani podatki 
o trajanju kot palice na časovnici – vse v enem 
pogledu. 

 
Prikaz nasvetov za tipke 
Če želite raje uporabiti 
tipkovnico, pritisnite Alt, da 
pokažete tipke, s katerimi lahko 
dostopate do ukazov na traku. 
 
Bližnjice na tipkovnici, ki ste jih 
uporabljali v preteklosti, bodo še 
vedno delovale.

Priročnik za hitri začetek dela 
Microsoft Project 2013 se razlikuje od preteklih različic, zato smo vam za lažji začetek pripravili ta vodnik. 



Uvod v Project 2013  
 
 
Ko boste prvič odprli Project 2013, boste najprej opazili nov dovršen videz. Vendar 
to še ni vse. Podrobno poglejte in izvedeli boste, kaj vse je izboljšano v primerjavi 
s programom Project 2007. Namesto, da vas sooči s prazno datoteko, vas Project 2013 
popelje v osrednje središče, kjer lahko začnete svoj projekt. Kliknite Datoteka > Novo 
in ustvarite projekt. 

Štirje koraki do upravljanja 
projektov   
 
 
Če ste šele seznanjate z vodenjem projektom, vam Project 2013 priskoči na pomoč 
z izvrstnim vgrajenim vodnikom po projektih. Če želite začeti, kliknite Datoteka > 
Novo > Uvod. 

Ko razmišljate o novem projektu, prebrskajte po vnaprej pripravljenih predlogah, 
uvozite informacije iz Excela ali s SharePointovega mesta ali preprosto kliknite Prazen 
projekt, če želite, da se odpre prazen gantogram. Odprete lahko pretekle projekte, 
shranjene v računalniku, omrežju, Project Onlineu ali celo v storitvi OneDrive.

V tem vodniku v štirih korakih se boste s SharePointom in Lyncom naučili razporejati 
opravila, ustvarjati časovnico, poročati o napredku in sodelovati z ekipo – ne da bi 
zaprli Project.



Iskanje orodij in opravil 
Na spodnjem seznamu si lahko ogledate, kako najti nekatera pogosta orodja in opravila 
v programu Project 2013.

Če želite ... Kliknite ... In nato preverite ...

Odpiranje, shranjevanje, izvoz, tiskanje ali skupna raba projektov v 
SharePointu, storitvi OneDrive ali v oblak s Project Onlineom. 

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

Povezovanje opravil in njihovo razdruževanje, posodobitev projektnega 
dela ali ustvarjanje mejnika 

Opravilo Razporedite skupino.

Dodajanje oseb, zmanjševanje obsega dela, ustvarjanje skupine virov Vir Skupine Vstavljanje, Dodeljevanje in Raven.

Ustvarjanje vizualnih poročil, izvažanje poročila v Excel ali Visio oz. 
primerjava projektov

Poročilo Oglejte si skupine poročil.

Nastavitev osnovnega načrta projekta, ustvarjanje glavnega projekta ali 
ustvarjanje kod WBS za opravila 

Project Skupine Vstavljanje, Lastnosti in Urnik.

Ogled podatkov projekta v gantogramu, na časovnici ali v koledarju Pogled Skupine Pogledi opravil, Razdeljeni pogled in Pogledi virov.



Prikaz podatkov projekta 
 
 
V programu Project 2013 lahko ustvarite jasna, pisana, strokovna poročila, ne da 
bi vam bilo treba podatke izvoziti v drug program. Dodate lahko slike, grafikone, 
animacije, povezave in še več – vse elemente, s katerimi boste jasno in učinkovito 
posredovali podatke o stanju projekta zainteresiranim skupinam in članom skupine. 

Sledi poti opravil 
 
 
Ali je vaš gantogram videti nepregleden? Pri obsežnejših projektih se lahko zgodi, 
da bo vaš gantogram videti kot prepleten vozel trakov in povezovalnih črt. Če 
želite to urediti, lahko označite verižno povezavo – ali pot opravila – za katero koli 
opravilo. V gantogramu kliknite Oblikovanje > Pot opravila  

Kliknite zavihek Poročilo (novost v programu Project 2013) in izberite želeno poročilo. 
Številna orodja za risanje poročil so enaka za Word, Word, PowerPoint in Project.

Ko kliknete opravilo, so vsa predhodna opravila prikazana v eni barvi, vsa naslednja 
opravila pa v drugi barvi.



Uporaba Project Onlinea 
 
 
Če imate nameščen Project Online, imate dostop do popolne različice Projecta 
pravzaprav povsod, tudi v računalnikih, ki nimajo nameščenega programa 
Project 2013. Potrebujete le internetno povezavo in računalnik, v katerem je 
nameščen Windows 7 (ali novejša različica). 

Komuniciranje s skupino   
 
 
Če v organizaciji uporabljate Lync 2013, Project 2013 uvaja nove načine za 
komuniciranje s člani skupine. Bodite obveščeni o napredku, zastavite hitra vprašanja 
ali pa se udeležite dolgotrajne razprave o strategiji – za nobeno od teh opravil vam 
ni treba zapustiti Projecta. S kazalcem miške se postavite na ime in začnite sejo za 
pošiljanje neposrednih sporočil, e-poštno sporočilo ali celo telefonski klic. 

S Project Onlineom boste vedno uporabljali najnovejšo različico, saj so posodobitve 
storitve samodejne.

S članom skupine lahko prav tako začnete videopogovor in mu poveste, kaj je novega 
glede stanja projekta, odgovorite na vprašanja delničarjev ali se na štiri oči srečate 
z dobaviteljem z druge strani sveta.



Delo z uporabniki, ki še nimajo 
programa Project 2013 
Pri skupni rabi ali izmenjavi datotek z osebami, ki uporabljajo starejšo 
različico Projecta veljajo nekatere omejitve.

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

Odprete projekt, 
ustvarjen s programom 
Project 2007.

Projekt se odpre v programu Project 2013, vendar boste v naslovni 
vrstici videli napis [Združljivostni način]. To pomeni, da je bil 
projekt shranjen v starejši obliki zapisa datoteke, ki ne prepozna 
novejših funkcij, kot so časovnica, ročno razporejanje opravil in 
nova polja. 
 
Če želite uporabiti vse funkcije, ki so na voljo v programu 
Project 2013, morate projekt pretvoriti v najnovejšo obliko 
zapisa datoteke.

Preden pretvorite starejši projekt, se vprašajte, ali boste sodelovali 
z osebami, ki še vedno uporabljajo program Project 2007. Če je 
odgovor pritrdilen, vam priporočamo, da še naprej delate 
v združljivostnem načinu. 
 
V nasprotnem primeru pa vam priporočamo, da projekt pretvorite 
v najnovejšo obliko zapisa datoteke. To naredite tako, da kliknete 
Datoteka > Shrani. Pozvani boste, da projekt shranite v obliko 
zapisa za različico 2013.

Projekt shranite kot 
datoteko programa 
Project 2010.

Projekt se odpre v programu Project 2013 brez katerih koli omejitev. Zahtevana ni nobena nadgradnja oblike zapisa datoteke. Projekte 
v oblikah zapisa za Project 2010 in Project 2013 lahko daste 
v skupno rabo in jih uporabljate brez pretvarjanja.

Projekt shranite v obliko 
zapisa za Project 2007

Če projekt shranite v obliki zapisa za Project 2007, izklopite novejše 
funkcije, ki so na voljo v programu Project 2013 (vključno z ročnim 
razporejanjem, vizualnim ustvarjanjem sporočil, novimi polji in 
s pogledom časovnice), vendar je takšen projekt mogoče dati 
v skupno rabo z osebami, ki še vedno uporabljajo Project 2007.

Ko projekt v obliki zapisa za Project 2013 pretvorite v starejšo obliko 
za Project 2007, preverite poglede, kjer ste morda uporabili novejše 
funkcije, kot so ročno razporejanje, vizualno poročanje, nova polja 
in pogled časovnice. Kajti podatki projektov, ustvarjeni z novejšimi 
funkcijami, morda ne bodo vidni oz. jih ne bo mogoče urejati 
v obliki zapisa za Project 2007. 


