
Dodajte ukaze v orodno vrstico za hitri dostop
Priljubljeni ukazi in gumbi naj bodo vedno prikazani, 
tudi ko skrijete trak.

Raziščite ukaze na traku
Na vsakem traku so skupine, v vsaki skupini pa je nabor 
sorodnih ukazov.

Prikažite sli skrijte trak
Kliknite Možnosti prikaza traku ali pritisnite tipki Ctrl+F1, 
da skrijete ali prikažete trak.

Upravljajte datoteke
Odprite, shranite in natisnite 
datoteke ter jih dajte v skupno 
rabo. V tem pogledu lahko 
spremenite tudi možnosti in 
nastavitve računa.

Prikažite priročne menije
Klikanje lista, grafikona ali podatkov 
vrtilne tabele z desno tipko miške 
naj postane redno opravilo. Excel 
bo prikazal ukaze, ki ustrezajo vašim 
podatkom.

Odprite druge zavihke
Na traku se prikažejo dodatni 
zavihki, ko jih potrebujete, na 
primer zavihek za grafikone ali 
vrtilne tabele.

Povečajte ali pomanjšajte
Povlecite drsnik za povečavo/
pomanjšavo, da spremenite 
raven povečave/pomanjšave.

Prikažite vidne opomnike
Bodite pozorni na interaktivne 
gumbe, ki se prikažejo na listu, 
in animacije, ki prikazujejo 
spremembe v podatkih.

Odprite pogovorno okno
Kliknite ikono zaganjalnika, 
da prikažete dodatne možnosti 
za skupino. Spremenite poglede 

Delajte hitreje v pravem 
pogledu. Izberite Navaden, 
Postavitev strani ali Predogled 
preloma strani.

Ustvarite liste
Začnite z enim listom in po 
potrebi dodajte dodatne liste.

Prikažite namige za tipke
Če želite uporabljati tipkovnico, pritisnite 
tipko Alt, da prikažete tipke, prek katerih 
lahko dostopate do ukazov na traku.

Seveda pa delujejo tudi bližnjice na 
tipkovnici, ki ste jih uporabljali v preteklosti.

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



Kako začeti uporabljati Excel 2013
Če ste uporabljali Excel 2007 ali 2010 in že poznate trak, želite verjetno izvedeti, kaj 
se je v programu Excel 2013 spremenilo. Če ste uporabljali Excel 2003, želite verjetno 
izvedeti, kje najdete ukaze in gumbe orodne vrstice iz programa Excel 2003 na traku. 

Na voljo so številni brezplačni viri, prek katerih se lahko naučite uporabljati Excel 2013, 
vključno s spletnimi izobraževalnimi tečaji. Če želite odpreti pomoč za Excel, preprosto 
kliknite vprašaj v zgornjem desnem kotu nad trakom.

Raziščite trak 

Če ste uporabljali trak v starejših različicah Excela, boste opazili nekaj sprememb.
Na kartici Vstavljanje so novi gumbi, s katerimi lahko ustvarite grafikone in vrtilne 
tabele. Na voljo je tudi nova skupina Filtri z gumbi za ustvarjanje razčlenjevalnikov 
in časovnic.

Drugi zavihki se prikažejo, ko delate z določenimi elementi, kot so grafikoni in 
vrtilne tabele. Tudi ti zavihki so bili spremenjeni, tako da lahko zdaj na njih lažje 
poiščete ukaze.



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

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

Ustvariti, odpreti, shraniti ali izvoziti datoteke oziroma jih dati v skupno 
rabo ali spremeniti možnosti.

Datoteka Pogled »Backstage« (kliknite ukaze v levem podoknu).

Oblikovati, vstaviti, izbrisati, urediti ali poiskati podatke v celicah, stolpcih 
in vrsticah.

Osnovno Skupine Število, Slogi, Celice  in Urejanje.

Ustvariti tabele, grafikone, grafikone sparkline, poročila, razčlenjevalnike 
in hiperpovezave.

Vstavljanje Skupine Tabele, Grafikoni, Grafikoni sparkline, Filtri in Povezave.

Nastaviti robove strani, prelome strani, območja tiskanja ali možnosti lista. Postavitev 
strani

Skupine Priprava strani, Prilagodi in Možnosti lista.

Poiskati funkcije, določiti imena ali odpraviti težave s formulami. Formule Skupine Knjižnica funkcij, Definirana imena in Nadzor formule.

Uvoziti podatke ali ustvariti povezavo do podatkov, razvrstiti in filtrirati 
podatke, preveriti veljavnost podatkov, vnesti vrednosti s funkcijo 
»Bliskovita zapolnitev« ali izvesti analizo »kaj-če«.

Podatki Skupine Pridobi zunanje podatke, Povezave, Razvrsti in filtriraj ter 
Podatkovna orodja.

Preveriti črkovanje na listu ali v delovnem zvezku, ga pregledati in 
spremeniti ali ga zaščititi.

Pregled Skupine Preverjanje, Pripombe in Spremembe.

Spremenite poglede delovnega zvezka, razporediti okna, zamrzniti 
podokna in posneti makre.

Ogled Skupine Pogledi zvezka, Okno in Makri.



Uporabite funkcije brez traku 
 

V programu Excel 2013 smo nekatere pogosto uporabljene ukaze in gumbe, ki ste 
jih v starejših različicah težko našli, premaknili na uporabno mesto. 

Ko izberete podatke na delovnem listu, se prikaže gumb Hitra analiza. Ta gumb vam 
ponuja hiter dostop do številnih uporabnih funkcij, ki jih morda ne poznate, in predogled 
uporabe teh funkcij v podatkih, preden te funkcije dejansko uporabite v podatkih.

Boljši dostop do funkcij 
grafikonov
 

Ustvarjanje priporočenega grafikona predstavlja odlično izhodišče, vendar boste 
verjetno kljub temu želeli prilagoditi slog in prikazati točne podatke, ki jih potrebujete, 
da boste grafikon prilagodili svojim potrebam. 

V programu Excel 2013 so te možnosti na voljo neposredno ob grafikonu. Preprosto 
kliknite gumbe Elementi grafikona, Slogi grafikona ali Filtri grafikona in nato 
natančno oblikujte svoj grafikon.

Pri vnašanju podatkov boste morda opazili, da Excel samodejno zapolni vrednosti, 
ko zazna vzorec. Prikazal se bo gumb Možnosti bliskovite zapolnitve, s katerim 
boste lahko uporabili druge možnosti.  



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

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

Odprete delovni zvezek, ki 
je bil ustvarjen v programih 
Excel 97–2003.

Excel odpre delovni zvezek v združljivostnem načinu in ga shrani 
v obliki zapisa datoteke programov Excel 97–2003 (*.xls).  

Ko shranite delovni zvezek, vas Excel obvesti o težavah, povezanih 
z združljivostjo, če ste uporabili nove funkcije, ki niso podprte 
v starejših različicah Excela. 

Nadaljujte delo v združljivostnem načinu, če ste dali delovni zvezek 
v skupno rabo z osebami, ki nimajo programa Excel 2013.

Če delovnega zvezka niste dali v skupno rabo, ga pretvorite v obliko 
zapisa datoteke programov Excel 2007–2013 (*.xlsx), če želite izkoristiti 
vse nove funkcije programa Excel 2013 (kliknite Datoteka > 
Informacije > Pretvori).

Shranite delovni zvezek 
kot datoteko programa 
Excel 2013.

Excel shrani delovni zvezek v obliki zapisa datoteke programov 
Excel 2007–2013 (*.xlsx), da lahko izkoristite vse nove funkcije 
programa Excel 2013.

Če boste delovni zvezek dali v skupno rabo z osebami, ki uporabljajo 
starejšo različico Excela, preverite, ali so v delovnem zvezku težave, 
povezane z združljivostjo (kliknite Datoteka > Informacije > 
Preveri, ali je prišlo do težav).
 
Nato si lahko ogledate težave in jih odpravite pred skupno rabo 
delovnega zvezka.

Shranite delovni zvezek 
kot datoteko programov 
Excel 97–2003.

Excel samodejno preveri, ali so v datoteki težave, povezane 
z združljivostjo, in prikaže težave za vse nove funkcije programa 
Excel 2013, ki ste jih uporabili.

Ocenite morebitne težave, povezane z združljivostjo, in jih odpravite 
pred skupno rabo delovnega zvezka.



Poiščite dodatne funkcije
 

Za občasno snemanje makrov uporabite gumb Makri na zavihku Ogled. Za redno 
ustvarjanje ali urejanje makrov in obrazcev oziroma uporabo rešitev XML ali VBA pa 
vam priporočamo, da na trak dodate zavihek Razvijalec. 

Izberete ga lahko v pogovornem oknu Excelove možnosti na zavihku Prilagajanje 
(kliknite Datoteka > Možnosti > Prilagoditev traku).

Omogočite dodatke, 
ki so vključeni v Excel
 

V program Excel 2013 so vključeni številni dodatki, s katerimi lahko izvajate dodatne 
analize podatkov. Na voljo so splošni dodatki za Excel, na primer Orodja za analizo 
ali Dodatek reševalec. 

Ko omogočite dodatke, jih dodate na trak. Izberite jih v pogovornem oknu 
Excelove možnosti na zavihku Dodatki v polju Upravljaj (kliknite Datoteka > 
Možnosti > Dodatki) in nato kliknite Pojdi.

Zavihek Razvijalec se prikaže na desni strani zavihka Ogled.

Če uporabljate različico Office Professional Plus, so na voljo tudi nekateri novi dodatki, 
na primer Inquire, PowerPivot za Excel 2013 ali Power View. Dodatek Power View ima 
celo svoj gumb na zavihku Vstavljanje. Ko prvič kliknete ta gumb, omogočite dodatek.


