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Kaj je Microsoft Excel

Microsoft Excel je program za preglednice, ki ga je razvil Microsoft. Skupaj s programi Word, Outlook, 
Acess, Publisher in PowerPoint je sestavni del zbirke Microsoft Office.

Microsoft Excel je orodje za analizo podatkov. Možnosti uporabe Excela so številne, kot so organizacija 
podatkov, oblikovanje seznamov ali zbirk podatkov. Vsebuje orodja, ki med ostalim omogočajo izdelavo 
tabel in ustvarjajo grafe iz podatkov v preglednicah.

Datoteka MS Excel je uporabniku znana kot delovni zvezek. Vsak delovni zvezek je sestavljen iz enega ali
več listov (delovni list). Vsak delovni list je sestavljen iz vrstic in stolpcev.

Excel je odlično analitično orodje za podjetja. Preglednice se pogosto uporabljajo tudi za shranjevanje 
finančnih podatkov. Podjetja uporabljajo Excel za upravljanje proračuna, poslovno načrtovanje, 
prodajne analize, zagotavljanje podatkov o strankah in podobno.

Poleg poslovnega namena lahko Excel uporabljate tudi doma. Ustvarjanje seznama je enostavno. Lahko
spremljate vaše osebne finance, gospodinjski proračun, zapišete prihodnje načrte in investicije in 
naredite analizo stroškov. Naredite lahko tudi svoje zbirke CD-jev ali filmov, nakupovalni seznam itd...
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Skrij - prikaži trak v Excelu 2013

Trakovi  so sestavi  del  Microsoft  Office 2007/2016 izdelkov in nam služijo za vsakodnevno uporabo
funkcionalnosti, ki nam jih ponuja program. Večkrat pa želimo našo delovno površino čim bolj povečati,
ne želimo pa spremeniti velikosti prikaza podatkov. 

Torej kaj naredimo? Skrijemo trakove. Obstajata dva načina kako skrijemo trak.

Prvič: v desnem kotu zgoraj ob znaku za Pomoč imamo eno manjšo puščico, ki kaže navzgor. Klik in že
smo skrili trak. Klik na puščico dol, spet prikaže trak.

Drugič:  Kadar  nam  miška  zataji,  uporabimo  kar  tipkovnico.  CTRL+F1  nam  skrije  trak,  ponovna
kombinacija tipk pa spet razkrije trak.

Osnovne formule in funkcije v Excelu

Excelove formule se lahko uporabljajo za opravljanje izračunov podatkov, ki jih vnesete.
Uporaba formule lahko izvaja seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje s pomočjo vrednosti v 
različnih področjih. Formule so običajno sestavljene iz ene ali več celic, vrednosti in aritmetičnih 
funkcij.

Uporaba računskih operatorjev v formulah

Za izvajanje osnovnih matematičnih operacij, kot je npr. seštevanje, odštevanje ali množenje, 
sestavljanje številskih vrednosti in ustvarjanje številskih rezultatov, uporabljajte naslednje aritmetične 
operatorje:

Aritmetični Operator Pomen Primer

+ (znak plus) Seštevanje 3+3
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Aritmetični Operator Pomen Primer

– (znak minus) Odštevanje 
Negativni predznak

3–1
–1

* (zvezdica) Množenje 3*3

/ (poševnica naprej) Deljenje 3/3

% (znak za odstotke) Odstotek 20%

^ (strešica) Potenciranje 3^2

Pri uporabi teh operatorjev je rezultat logična vrednost TRUE ali FALSE. Z naslednjimi operatorji lahko 
primerjate dve vrednosti: 

Operator Primerjave Pomen Primer

= (enačaj) Enako A1=B1

> (znak večji od) Večji od A1>B1
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Operator Primerjave Pomen Primer

< (znak manjši od) Manjši od A1<B1

>= (znak večji ali enak) Večji kot ali enak A1>=B1

<= (znak manjši od ali enak) Manjši kot ali enak A1<=B1

<> (neenačaj) Ni enako <>

Ustvari formulo z vsoto, povprečjem, minimalno in maksimalno število

Funkcija SUM dodaja vrednost vsote v celici. S klikom označite celico, kjer želite dobiti rezultat. 
V našem primeru bomo izračunali delovni čas zaposlenih. Kliknili smo na celico B6, zatem Funkcija 
(Fx), kjer označimo funkcijo SUM in potrdimo.

      

Če ste zadovoljni, kliknite V redu in dobili boste izračun, ki je v našem primeru 73.
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Kopiranje funkcije
Funkcijo SUM smo uporabili za izračun ur delavke Sonje v mesecu januarju. Za hitrejši izračun 
delovnih ur drugih zaposlenih bomo uporabili funkcijo kopiranja, s klikom na polje v spodnjem 
desnem kotu celice z vrednostjo 75. Držite levi gumb miške, ki označuje celico spodaj in s potegom 
označite celice C6 in D6, kar je hitreje, kot ponovno vnašati funkcijo v posamezno celico.

Funkcija AVERAGE - povprečje vrednosti izbrane celice
Izberite celico (E2), kjer želite dobiti rezultat. Kliknite na Vstavi funkcijo (Fx) in izberite funkcijo 
AVERAGE. Pritisnite OK. Rezultat nam daje povprečje izbranih celic.

Funkcija MIN - izračuna minimalno vrednost
Izberite celico (E3), kjer želite dobiti rezultat. Kliknite na Vstavi funkcijo (Fx) in izberite funkcijo MIN. 

Funkcija MAX - izračuna največjo vrednost
Izberite celico (E4), kjer želite dobiti rezultat. Kliknite na Vstavi funkcijo (Fx) in izberite funkcijo MAX. 

Funkcija COUNT - prešteje elemente
Izberite celico (E5), kjer želite, da bi dobili rezultat. Kliknite na Vstavi funkcijo (Fx) in izberite funkcijo 
COUNT. 

Funkcija IF - izjava IF ima lahko dva rezultata. Prvi rezultat je, če je primerjava 
ovrednotena kot »True«, drugi rezultat pa, če je primerjava ovrednotena kot »False«.

Prepišite ali ustvarite podobne podatke kot jih vidite na sliki

 Kliknite na celico, ki predstavlja polje za rezultat pri prvi osebi.
 Kliknite na zavihek Formule.
 Prikažejo se orodja za delo z formulami.
 Kliknite na ikono Logika...
 ...in izberite formulo IF.
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 Odpre se novo okno z argumenti funkcije.
 Kliknite v prazno polje, ki predstavlja Logical_test in potem z miško kliknite na celico, ki 

predstavlja število točk pri osebi (glej sliko spodaj).
 Potem v polje Logical_test dopišite še >40. (40 je število, ki bo predstavlja prelomnico med 

uspešnostjo in neuspešnostjo.)
 Potem v polje Value_if_true dopišite »Uspešno« in v polje Value_if_false »Neuspešno«.
 Kliknite na gumb V redu.

Za prvo osebo je Excel prikazal rezultat na podlagi formule, ki smo jo določili. Sedaj bomo formulo 
hitro kopirali še na ostale celice.

 Držite z miško za spodnji desni vogal označene celice z rezultatom 
 Ko boste z miško na robu označene celice, so bo prikazal črni križec.



21

 ...in jo potegnite do celice, ki predstavlja zadnjo osebo v razpredelnici.

Listi

Odpri nov delovni zvezek in dodaj nove delovne liste. Liste poimenuj prebivalstvo, skladišče, padavine, 
temperature. Datoteko shrani v mapo Excel pod imenom listi. Na vsakem listu reši eno od naslednjih 
nalog.

Prebivalstvo

   Odpri prazen delovni zvezek, nato po vrsti izvajaj zapisane korake:

 V celice od B2 do B5 vpiši števila 20856, 789, 1996377 in 5,1%.

 Število v celici B2 popravi v 20356.

 Premakni vsebino celic B2:B5 v celice C3:C6.

 V celico B3 vpiši besedilo "Površina", v celico B5 "Število prebivalcev", v celico B6

 "Letni naravni prirastek" in v celico B7 "Gostota prebivalstva".
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 Celice v stolpcu B razširi tako, da bodo v njem v vsaki vrstici vidna cela besedila. Zbriši vrstico 4.

 V celico B2 vpiši besedilo "Slovenija". Določi pisavo Times New Roman velikosti 16pt.

 Vrstici 2 določi višino 30.

 Spoji celici B2 in C2 in besedilo centriraj vodoravno in navpično.

 V celico C6 vpiši formulo, ki bo izračunala gostoto prebivalstva: =C4/C3. Celico oblikuj tako, da 
bo število decimalk enako 1.

Zvezek shrani v mapo Excel pod imenom listi.

Skladišče
Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki. Datum pod naslovom naj bo trenutni datum (uporabi funkcijo 
TODAY). Vrednosti v zadnjem stolpcu izračunaj s pomočjo ustreznih formul (uporabi množenje in 
funkcijo SUM). Vsa realna števila zapiši na dve decimalni mesti in poravnaj na sredino.

Padavine
Sestavi tabeli s podatki o količini mesečnih padavin ločeno za prvo in drugo polovico leta. V tretji tabeli 
sestavi formule za posamezne količine. Vrednosti izpiši zaokroženo na najbližje celo število. Nato v 
prvih dveh tabelah izračunaj mesečne deleže padavin. Na koncu sestavi diagram, kot je prikazan na 
sliki.
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Temperature
V delovnem zvezku temperature.xls so zbrani podatki o mesečnih temperaturah za neko obdobje. 
Oblikuj tabelo, kot je prikazano na sliki, in sestavi formule, ki bodo izračunale manjkajoče vrednosti v 
zadnjem stolpcu. Nato sestavi še črtni diagram, kot je prikazan na sliki.

Če v delovnem zvezku  uporabljate več listov, bodo povezave do njih uporabne.

V mojem primeru imam štiri liste v delovnem zvezku:  prebivalstvo, skladišče, padavine in 
temperature.
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Sedaj bomo naredili povezave na njih. Kliknite na zavihek Vstavljanje Potem kliknite na Povezava.

 V novem oknu kliknite na Mesto v tem dokumentu. Nato izberite list, do katerega bi radi ustvarili 
povezavo. Zgoraj v polje Besedilo za prikaz lahko napišite poljubno besedilo. Kliknite na gumb V redu.

Povezava na list je ustvarjena.

VLOOKUP v Excel 2013 
 

Ustvarite novo razpredelnico in prepišite podatke iz spodnje slike.

Kliknite nato na polje B8.
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In nato na Vstavi funkcijo.

 

V novem oknu Izberite kategorijo nastavite Vse in spodaj označite VLOOKUP.

Kliknite na gumb V redu.

 

V novem oknu kliknite v polje Iskana vrednost in nato z miško označite celico A8 (glej sliko).



21

 

Kliknite v polje Matrika tabele in označite vse celice z podatki (glej sliko).

 

 

Označite še Št indeksa stolpca in vpišite številko 2. Ta predstavlja drugi stolpec, po kateremu bo funkcija
iskala.

 

Sedaj označite celico A8.
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In vpišite DAN kodo za Hruška. Funkcija VLOOKUP bo na podlagi nastavitev na desni strani prikazala 
primeren rezultat.

 Poskusite še z drugimi DAN kodami.

Urejanje XML datotek
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XML datoteke so podatki, ki so shranjeni v strukturirani obliki, uporabljajo pa se za shranjevanje 
različnih podatkov ter izmenjavo podatkov med različnimi sistemi.

Primer XML datoteke lahko vidite spodaj:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<izdelki>
    <izdelek>
        <naziv>telefon</naziv>
        <opis>Opis</opis>
        <cena>555</cena>
    </izdelek>
    <izdelek>
        <naziv>Sony kamera 1234</naziv>
        <opis>Opis</opis>
        <cena>555</cena>
    </izdelek>
    <izdelek>
        <naziv>kolo</naziv>
        <opis>novo</opis>
        <cena>333</cena>
    </izdelek>
    <izdelek>
        <naziv>avto</naziv>
        <opis>črn</opis>
        <cena>15667</cena>
    </izdelek>
</izdelki>

Zaženite Excel in v njem odprite datoteko primer.xml, ki ste jo ustvarili v prvem koraku.

Potrdite, da želite datoteko odpreti kot tabelo XML.
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Prikaže se obvestilo, da Excel ne najde XML sheme in bo ta ustvarjena na novo.

Nadaljujte s klikom na gumb V redu.

 

Če je bil format XML datoteke pravilen, bi morali sedaj v Excelu videti podatke.

 

 

Podatke lahko sedaj poljubno urejamo ter dodajamo nove.
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Datoteko sedaj shranimo. Pri tem morate kot format shranjevanja izbrati Podatki XML.

Če sedaj odprete XML datoteko v beležnice, boste videli, da se v njej nahajajo novi podatki, ki so bili 
shranjeni v skladu s strukturo originalne XML datoteke.

Izračunajte število dni do upokojitve

Excel ima uporabno funkcijo, s katero določimo začetni datum in število mesecev, ki naj jih prišteje.

 

 Napišite v razpredelnico datum začetka dela (glej sliko). 
 Potem pa označite celico, kjer boste izračunali datum upokojitve. 
 Kliknite nato na tablico Formule. 
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 Kliknite na gumb Datum in ura ...

... in izberite EDATE.

Odpre se okno z argumenti funkcije, kjer za polje Start date označite celico z datumom začetka dela.
V polje Meseci vpišite število mesecev. Jaz sem vpisal 40*12, kar predstavlja 40 let. Potrdite.

Excel je izračunal število, ki pa ni ravno logično. To pa zato, ker je datum zapisan kot številka. Celico z 
izračunanim datumom oziroma številko označite, kliknite z desno tipko in izberite Oblikuj celice.
Sedaj bomo celico oblikovali kot datum. Izberemo obliko zapisa datuma.
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Sedaj imate prikazan datum upokojitve. S funkcijo NETWORKDAYS še izračunajte število dni med 
vpisanima datuma. 

Kako se odštevajo dnevi med vnesenima datuma in se ju nato oblikuje 
še v ure ter minute?

Ustvarite podobno razpredelnico.
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Nato pa kliknite v celico, kjer boste vnesli današnji datum. Vpišite znak = ter napišite tod (glej sliko). 
Excel bo avtomatsko prikazal vse formule s temi črkami.

Pritisnite tipko Tab, da se vam ime formule dopolni ter jo zaključite z zaklepajem (glej sliko).

 

V celico datum rojstva vpišite vaš rojstni datum.
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Nato pa kliknite v celico, kjer želite izračunati število dni življenja, dopišite = in kliknite na celico z 
današnjim datumom (glej sliko). 

Ne potrdite še formule.

 

Nato v isto formulo dodajte še znak - in kliknite na celico z rojstnim dnem.

  

Kliknite sedaj v celico, kjer želite izračunati število ur življenja ter vpišite znak = (glej sliko).

Ne potrdite še formule. 



21

 

Dopišite še *24 ter potrdite s tipko Enter. Ker ima dan 24 ur, smo število dni zmnožili s 24.

 

Kliknite v celico, kjer želite izračunati število minut življenja ter vpišite znak = in nato kliknite v celico z 
urami življenja ter dopišite *60 (glej sliko) in potrdite s tipko Enter.

 

Označite vse tri izračunane celice in nato kliknite z desnim miškinim gumbom ter izberite Oblikuj 
celice...
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V novem oknu določite kategorijo Po meri in nato Vrsto #,##0 ter potrdite s klikom na gumb V redu.

 

Koliko minut ste stari? :)

Vrtilna tabela

V letalskem podjetju se sprašujejo, kateri proizvodi se najbolje prodajajo. Na svoj računalnik prenesite 
datoteko »Prodaja artiklov na poletih«

Izdelajte vrtilno tabelo in z ustreznim razporejanjem ter oblikovanjem polj poiščite odgovore na 
naslednja vprašanja:

 Katera vrsta artikla se je (vrednostno) najbolje prodajala?
 Katera vrsta pijače je dosegala najslabše prodajne rezultate?

Iz Dropboxa prenesite in odprite datoteko »prodaja_artiklov_na_poletih«

Kliknite na zavihek »Vstavljanje«, nato »Vrtilna tabela«
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Kliknite gumb »V redu«

V novem oknu označite v polju vrtilne tabele »Vrsta artikla« in »Promet«, ter preverite, katera vrednost
je najvišja, oz. katera kategorija se je najbolje prodajala.
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Uporaba orodja »Tabela«

Postopek preoblikovanja seznama podatkov v tabelo:

Označimo poljubno celico v seznamu podatkov.

Izberemo ukaz VSTAVLJANJE | TABELA (INSERT | TABLE).

V pogovornem oknu preverimo pravilnost vpisanih parametrov in v kolikor ima naša tabela naslovno 
vrstico obkljukamo Moja tabela ima glave. Nato potrdimo z v redu.  Rezultat je viden takoj. Označeni 
podatki se preoblikujejo z ustrezno obliko, naslovna vrstica pa dobi filtrirne gumbke.
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Tiskanje
Glave in noge na delovnem listu

Na vrhu ali na dnu natisnjenega delovnega lista v Microsoft Excelu lahko dodate glave ali noge. Morda

boste ustvarili na primer nogo s številkami strani, datumom in časom ter imenom datoteke. Ustvarite

lahko svojo nogo ali pa uporabite številne vgrajene glave in noge.

Glave in  noge v navadnem pogledu na delovnem listu  niso prikazane – prikazane so le  v  pogledu

postavitve strani in na natisnjenih straneh. Na Excelovih delovnih listih lahko glave in noge vnašate v

pogledu postavitve strani, kjer jih lahko tudi vidite, ali pa v pogovornem oknu Priprava strani, če želite

vstaviti glave ali noge za več kot en delovni list hkrati. Pri drugih vrstah listov, na primer pri listih z

grafikoni, lahko glave in noge vstavite le s pogovornim oknom Priprava strani.

Spreminjanje usmerjenosti strani

Izberite delovne liste, ki jim želite spremeniti usmerjenost.

Če Želite Izbrati Naredite To

En list Kliknite zavihek lista.

Če želeni zavihek ni prikazan, kliknite gumbe za pomikanje po 
zavihkih. Ko se zavihek prikaže, ga kliknite.

Dva ali več 
sosednjih listov

Kliknite zavihek za prvi list. Nato pridržite tipko Shift in kliknite 
zavihek zadnjega lista, ki ga želite izbrati.

Dva ali več 
nesosednjih 
listov

Kliknite zavihek za prvi list. Nato pridržite tipko Ctrl in kliknite 
zavihke drugih listov, ki jih želite izbrati.
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Če Želite Izbrati Naredite To

Vse liste v 
delovnem 
zvezku

Z desno tipko kliknite zavihek lista in nato kliknite Izberi vse 
liste.

Na zavihku Postavitev strani, v skupini Priprava strani kliknite Usmerjenost in nato Pokončno ali Ležeče.

Spreminjanje usmerjenosti strani, ko ste 

pripravljeni na tiskanje

 Izberite delovni list, več delovnih listov ali 

podatke na delovnem listu, ki jih želite natisniti.

 Kliknite zavihek Datoteka .

 Kliknite Natisni.

 Bližnjica na tipkovnici: Pritisnete lahko tudi tipki 

Ctrl+P.

 V spustnem polju Usmerjenost strani pod 

Nastavitve kliknite Pokončna usmerjenost ali 

Ležeča usmerjenost.
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 Ko ste pripravljeni na tiskanje, kliknite Natisni.

Zabeležke:
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