
Orodna vrstica za hitri dostop
V orodno vrstico za hitri dostop dodajte svoje priljubljene ukaze, 
da bodo vedno na voljo, ko jih boste potrebovali.

Dodajte slike
Dodajte eno ali več v publikacijo iz svojega računalnika, galerije 
slikovnih izrezkov na spletnem mestu Office.com ali spleta.

Upravljajte datoteke
Kliknite Datoteka, če želite 
ustvariti, odpreti, shraniti in 
natisniti datoteke ter jih dati 
v skupno rabo oziroma urediti 
poslovne podatke in izbrati 
druge možnosti.

Prikažite spletne račune ali preklopite med njimi
Če delate v oblaku, kliknite Datoteka > Račun, da spremenite 
nastavitve ali preklopite med računi.

Podokno za krmarjenje
Podokno za krmarjenje lahko 
uporabljate za pomikanje po 
publikaciji ter dodajanje in 
brisanje strani.

Povečava
S tem drsnim trakom lahko hitro 
povečate in pomanjšate strani 
publikacije.

Ogled
Z enim klikom preklopite med 
enostransko in dvostransko 
razdelitvijo.

Prikažite sli skrijte trak
Kliknite to puščico, če želite 
skriti trak. Če ga želite prikazati, 
kliknite zavihek in nato ikono 
žebljička.

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



Uporabite trak
Na vrhu okna publikacije se razteza široka pasica, imenovana trak. Na vsakem 
zavihku na traku so različni gumbi in ukazi, ki so razvrščeni v skupine.

Ko odprete publikacijo v programu Publisher 2013, so na zavihku Osnovno 
prikazani najpogosteje uporabljena opravila in ukazi v Publisherju. 

Začnite s predlogo
Vsako publikacijo lahko začnete ustvarjati iz galerije novih vizualnih predlog. 
Izberete lahko prazno publikacijo ali eno od novih privlačnih predlog publikacije.

Skrijte ali prikažite trak
Če skrijete trak, bo na zaslonu na voljo več prostora. Kliknite majhno puščico na 
skrajni desni strani traku. Če želite trak pozneje znova prikazati, kliknite naslov 
zavihka in nato ikono žebljička, ki se prikaže na mestu puščice.

Med delom v programu Publisher 2013 lahko kadar koli znova prikažete galerijo 
predlog, tako da kliknete Datoteka > Novo.



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

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

Odpreti, ustvariti, shraniti ali izvoziti publikacijo oziroma jo dati v skupno 
rabo.

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

Uporabiti preslikovalnik oblik, pisave in oblike pisav, oblikovanje odstavka 
in poravnavo.

Osnovno Skupine Odložišče, Pisava, Odstavek in Razporedi.

Vstaviti polja z besedilom, slike, tabele in oblike. Vstavljanje Skupine Tabele, Ilustracije in Besedilo.

Spremeniti predloge, robove, usmerjenost ali velikost strani, nastaviti 
vodila postavitve, uporabiti sheme in poiskati stran z matrico.

Načrt strani Skupine Predloga, Priprava strani, Postavitev, Sheme in Ozadje strani.

Uporabiti spajanje dokumentov in e-pošte. Pošiljanje Skupine Začni, Zapiši in vstavi polja, Predogled rezultatov in Končaj.

Preveriti črkovanje, raziskovati v spletu, prevesti besedilo in nastaviti jezik. Pregled Skupini Preverjanje in Jezik.

Izbrati navaden pogled ali pogled strani z matrico, izbrati postavitev 
in prikazati vodila, ravnila in upravitelja grafike.

Ogled Skupine Pogledi, Postavitev in Pokaži.



Dodajte slike 
 

V programu Publisher 2013 lahko preprosto vstavite slike ne glede na to, ali so slike 
v računalniku, galeriji slikovnih izrezkov na spletnem mestu Office.com ali na drugem 
mestu v spletu.
 

Če vstavite več slik hkrati, jih Publisher 2013 vstavi v stolpec v začasnem območju. 
Iz začasnega območja lahko povlečete sliko v publikacijo in jo povlečete nazaj 
v začasno območje ali zamenjate z drugo sliko, če vam videz slike ni všeč.

Zamenjajte slike
 

Sliko v postavitvi lahko preprosto zamenjate z drugo sliko ne glede na to, ali sta 
obe sliki na eni strani oziroma je ena v začasnem območju.

Izberite prvo sliko in nato ikono v obliki gore, ki se prikaže, povlecite do druge slike. 
Ko se okrog slike prikaže rožnata obroba, spustite tipko miške.



Dodajte učinke slike
 

V programu Publisher 2013 so na voljo številni novi učinki slike. Za sliko lahko 
uporabite senčenja, sijaje, mehke robove, odseve, poševne robove in 3D-sukanje.

Če želite uporabiti želeni učinek, izberite sliko in nato kliknite Učinki slike na 
zavihku Orodja za slike – Oblika.

Dodajte besedilne učinke
 

Z novimi besedilnimi učinki v Publisherju lahko v publikacije dodate vizualno 
privlačno besedilo. Izbirate lahko med učinki senčenja, sijaji, odsevi in poševnimi 
robovi

Če želite uporabiti želeni učinek, izberite besedilo in nato kliknite Besedilni učinki 
na zavihku Orodja za polja z besedilom – Oblika.



Tiskanje v središču za fotografije
 

Tiskanje fotografij v spletu še nikoli ni bilo tako preprosto kot zdaj, saj so v programu 
Publisher 2013 na voljo vgrajene možnosti čarovnika »Pripravi in pojdi«.

Svoje publikacije lahko shranite posebej za tiskanje fotografij. Vsaka stran publikacije je 
izvožena kot slika JPEG, ki jo lahko prenesete na spletno mesto za tiskanje fotografij.

Uporabite slike kot ozadja strani
 

S svojimi slikami lahko ustvarite izjemna ozadja za publikacijo. Z desno tipko miške 
kliknite sliko, izberite Uporabi za ozadje in nato izberite Zapolni, da bo slika 
zapolnila celotno stran, ali Ploščica, če želite dodati več kopij slike v ozadje.


