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UVOD 
 
Osnovna zbirka podatkov o članih je nastala v letih 1990 in 1991. Pozneje se je 
dopolnjevala z novimi podatki o članih in sporočenimi spremembami podatkov, 
skladno z v letu 1991 sprejetim pravilnikom. Z izjemo evidenčnih številk članov, ta se 
članu dodeli ob njegovem vstopu, je zbirka toliko točna, kot smo v preteklosti 
spoštovali takrat sprejeti in danes že preklicani pravilnik.  
 
Podatki o članu, ki sestavljajo obstoječo zbirko, ne zadoščajo za kvalitetno delo in 
planiranje v sindikatih.  Zato je še kako potrebna prenova zbirke. Nova informacijska 
tehnologija omogoča  enostaven dostop do podatkov širšemu krogu upravičencev 
skladno z njihovimi pooblastili, ob spoštovanju zakonodaje s področja zaščite 
osebnih podatkov in zaščite naše organizacije. 
 
Novo oblikovana zbirka podatkov omogoča poleg običajnih statističnih obdelav o 
številu članov, stažu, starosti, gibanju števila članstva itd., vsaj še spremljanje in 
statistične obdelave o nudeni pravni pomoči (vsebina, oblika…), usposabljanju 
članov, prejetih socialnih pomočeh in funkcijah naših članov.  Kvaliteta podatkov in 
obdelav pa je spet odvisna od spoštovanja letos sprejetega pravilnika, torej od nas 
samih. 
 
Delo z zbirko podatkov omogoča vsem pooblaščenim (sindikatom, območjem) 
posebej za ta namen izdelan program firme GRAD, ki je v posameznih delih še 
okoren, vendar ga bomo skladno z dodatnimi zahtevami popravili in  posodobili.  
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NAČIN DELA V GRADOVIH OKNIH  
 
Tako kot v vseh programih, ki so pisani za okolje Oken (Windows), je tudi delo s 
programi iz sistema Gradovih oken zelo enostavno. V kolikor imamo izkušnje z delom 
v sistemu Oken, potem se bomo počutili v teh programih kot doma. Vsekakor pa je 
potrebno obrazložiti način dela s programom. V delovnem oknu s podatki se 
prikažejo naslednje vrstice oziroma orodja (slika 1) 
 
 

 
Slika 1 

 
1. Naslovna vrstica - skrajno levo je ikona programa. Klik nanjo odpre meni, s 

katerim uravnavamo položaj okna. Sledi ime programa, vrsta obdelave ter ime 
podjetja, s katerim trenutno delamo. Skrajno desno so trije standardni gumbi 
za minimiziranje programskega okna, obnovitev okna ter konec dela s 
programom; 

2. Menijska vrstica - klik na meni odpre navzdol usmerjeni padajoči meni; 
3. Standardna orodna vrstica - ta je polna gumbov, s katerimi lahko prihranimo 

na času. S postavitvijo miške na gumb se nam izpiše funkcija gumba; 
4. Drsni trakovi - so ob desni in na dnu delovne površine. Če se želimo pomakniti 

na kakšen drug del podatkov, povlecimo drsnik ali kliknemo ustrezno puščico 
na drsnem traku; 

5. Statusna vrstica - v tej vrstici nas program obvešča o statusu programa; 
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6. Naziv stolpca - program v prvi vrstici delovnega okna izpiše ime posameznega 
stolpca, v katerem se nahajajo podatki. Nastavitev stolpcev in urejenost 
podatkov ni fiksna, ampak si jo lahko prilagodimo. 

  
Nekatere vrstice in orodja skrivajo več koristnih možnosti. V nadaljevanju si oglejmo, 
kako delamo z orodji in kaj lahko v posameznih vrsticah delamo. 
 
 
OPOMBE: 
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ENOTNE OBDELAVE 

 
Način in sistem dela  je v vseh programih iz sistema Gradovih oken, verzija 2.0, 
enak. Enaki so tudi nekateri meniji in obdelave znotraj njih. Na tem mestu si oglejmo, 
kako enotne obdelave delujejo. 
 
Klik na meni v Menijski vrstici odpre navzdol usmerjeni padajoči meni. Do menijske 
vrstice lahko pridemo tudi s pritiskom na tipko Alt. Podčrtana črka pomeni bližnjico. 
Enotne obdelave opisane v tem poglavju so Urejanje, Okna in Pomoč. 
 
 

UREJANJE 

 
Meni Urejanje neposredno ni povezan s tematiko programa, ampak je namenjen 
osnovnim funkcijam, s katerimi obvladujemo delo s programom. V kolikor smo 
domači z delom v sistemu Okna (Windows), potem večino funkcij že poznamo, 
vendar jih bomo ponovno razložili. 
Običajno do vsake funkcije pridemo na tri načine: preko menija Urejanje, preko 
kombinacije tipk (npr. CTRL+F za iskanje, F3 za vnos, itd.) oziroma preko ikone. 
Najprej bomo opisali postopek preko menija, na koncu pa še postopek preko ikon. Da 
ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov, si oglejmo posamezne funkcije (slika 2). 
 
 

 
slika 2 
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VNOS, POPRAVLJANJE, BRISANJE 

Funkcija Vnos je namenjena prvemu vnašanju podatkov v določene datoteke. 
Običajno najprej vnašamo šifrante. Način in pogostost vnosa drugih podatkov sta 
odvisna od programa in področja, ki ga le-ta podpira. V tem poglavju govorimo 
splošno o vnosu, popravljanju in brisanju. V meniju izberemo Podjetja. 
 
Novo podjetje lahko vnesemo na tri različne načine: 
• izberemo meni Urejanje - Vnos, 
• pritisnemo na funkcijsko tipko F3, 

• z miško kliknemo na ikono , ki pomeni vnos. 
 
Podobno poteka popravljanje podatkov: 
• izberemo meni Urejanje - Popravljanje, 
• pritisnemo funkcijsko tipko F4, 

• kliknemo na ikono , ki označuje popravljanje. 
 
Včasih moramo odvečne podatke tudi pobrisati iz evidence, kar lahko naredimo na tri 
načine: 
• v meniju Urejanje izberemo funkcijo Brisanje, 
• pritisnemo na funkcijsko tipko F5, 

• pritisnemo ikono , ki označuje brisanje podatka. 
 
Ko dela s programom več uporabnikov hkrati, se lahko zgodi, da želita dva 
uporabnika hkrati vnašati, popravljati ali brisati isto Šifro. V tem primeru nam program 
javi "Zapis pod to šifro je v obdelavi. Poizkusite kasneje.". 
 
Oglejmo si primer vnosa novega zapisa (novo podjetje oziroma prejete pravne 
pomoči...- slika 3)  
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slika 3 

 
 
Po potrditvi funkcije Vnos dobimo na ekranu polje, v katerega vpišemo šifro (pri 
popravljanju podatkov to polje ostane sivo in nedostopno). Po vpisu šifre nadaljujemo 
z vnosom drugih parametrov, ki so potrebni. Teh je morda več, kot jih potrebujemo 
(tako na primer ulica, opomba), zato lahko v meniju Nastavitve vnosa ta polja 
izključimo (med vnosom podatkov polje ostane sivo). Pogosto je med vnosom 
podatkov potrebno vpisati šifro iz nekega šifranta. V takem primeru se vključita 
gumba Abc (prikaz po nazivu) ter 123 (prikaz po šifri), ki nam omogočata iskanje 
ustrezne šifre. Po vpisu dela naziva in pritisku na gumb Abc program avtomatično 
odpre šifrant, ki je sortiran po abecedi in se postavi na zapis, ki ustreza pogoju. S 
pritiskom na tipko Enter ali dvoklikom levega gumba na miški program izbrano šifro 
prenese v vnosno polje. 
 

ISKANJE 

 

 
Funkcija Iskanje je zelo priročna v primeru, ko se moramo med množico podatkov v 
določenem stolpcu postaviti na določen zapis (pred zagonom funkcije je potrebno 
najprej izbrati stolpec, po katerem bo program iskal). Na razpolago imamo dva 
osnovna načina iskanja: Enostavno ter Zahtevno iskanje. 

 

Enostavno iskanje 

 
Kadar želimo najti prvi ustrezni zapis, je iskanje preprosto. Izberemo ustrezni stolpec 
(na primer Evidenčna številka člana) in vtipkamo iskani pojem (npr. A367). 
Posebnost je samo hitro iskanje po datumskih poljih, kjer  moramo želeni datum 
vpisati brez vmesnih pik (za datum 01.05. vtipkamo 0105). Program se postavi na 
prvi najdeni podatek, če obstaja. Ta način je hiter, vendar dobi pravi pomen takrat, ko 
so podatki v stolpcu sortirani (dvokliknemo Evidenčna številka, ki je zelene barve, da 
se pobarva rdeče). 
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Za bolj natančno iskanje lahko: 
• v meniju Urejanje izberemo funkcijo Iskanje, 
• pritisnemo na kombinacijo tipk CTRL + F (tipka Ctrl ter črka F), 

• kliknemo na ikono . 
 
Po priklicu funkcije dobimo možnost naslednjih nastavitev (slika 4): 
 

 
slika 4 

 
Išči - v to polje vpišemo iskalni pojem (npr. A391);  
Naprej - v kolikor je izbrana ta nastavitev, bo program začel iskanje od točke, kjer se 
nahajamo, do prvega polja, ki ustreza pogoju; 
Nazaj - iskanje poteka nazaj od točke, kjer smo poklicali to funkcijo (proti začetku 
seznama) do prvega polja, ki ustreza pogoju,, 
Poišči vse - program išče od začetka seznama po celem stolpcu in poudari vse 
tekste, ki ustrezajo iskalnemu pojmu ter se postavi na prvega; 
Upoštevaj velike/male - v kolikor je okence označeno, bo program ločil med velikimi 
in malimi črkami v iskalnem pojmu (preskoči besedo a391, označi pa vse vrstice z 
besedo A391), v nasprotnem upošteva vse najdene besede ne glede na velikost črk. 
Samo začetek polja - v kolikor je okence označeno, potem bo program iskal iskalni 
pojem samo na začetku besedila, v nasprotnem primeru pa po celem besedilu v 
stolpcu. Pri tem je smiselno stolpec sortirati (dvokliknemo naslov, ki je zelene barve, 
da se pobarva rdeče); 
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Zbriši oznake - če smo pri predhodnem iskanju imeli vključeno funkcijo Poišči vse in 
so najdeni podatki označeni (poudarjene črke) bomo s pritiskom na ta gumb 
predhodno označitev razveljavili. 
 
Drugi način nam omogoča, da najdemo vse ustrezne zapise, ki odgovarjajo našim 
zahtevam. 

 Zahtevno iskanje 

 
Gumb ZAHTEVNO je namenjen bolj zahtevnemu iskanju podatkov (slika 5), kjer 
lahko določene podatke izločimo in jih v nadaljevanju izpišemo oziroma jih s funkcijo 
Izvoz izvozimo v določene vrste datotek (DBF, TXT, XLS,..,)- 
 

 
slika 5 

 
 
Izbor - izberemo polje, ki bo služilo za filtriranje podatkov; 
Išči - vpišemo pogoj, po katerem bo program pripravil filter in v nadaljevanju 
izberemo operator (je enako vpisanemu pogoju, ni enako, večje, manjše, ...); 
Naprej. Nazaj, Poišči vse - običajno izberemo Poišči vse, da bo program izločil 
podatke, ki ne ustrezajo pogoju; 
Upoštevaj Velike/Male - v kolikor je okence označeno, bo program ločil med velikimi 
in malimi črkami v iskalnem pojmu, v nasprotnem primeru pa bo upošteval velike in 
male črke; 
Samo začetek polja - v kolikor je okence označeno, bo program pogoj iskal samo na 
začetku vsakega polja, v nasprotnem primeru ga bo iskal v celotnem polju; 
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Dodaj filter - s pritiskom na ta gumb bo program vpisani pogoj prikazal v posebnem 
okencu (okno Dodani filtri). Na ta način v to okno dodajamo vse pogoje, po katerih 
želimo izbrati podatke. Filtriranje poteka nekoliko dalj časa, a kadar želimo na 
podatkih izvesti več različnih filtrov, je koristno, da najprej pripravimo vse pogoje in 
šele na koncu izvedemo funkcijo Izvedi filter; 
Izvedi filter - s pritiskom na ta gumb bo program na osnovi vseh dodanih filtrov izločil 
vse podatke, ki ne ustrezajo dodanim filtrom in prenesel dodane filtre v okno Izvedeni 
filtri; 
Korak nazaj - s pritiskom na ta gumb bo program zadnji ukaz razveljavil; 
Razveljavi - s pritiskom na ta gumb bo program razveljavil zadnji postopek filtriranja. 
P - s pritiskom na ta gumb nam program v pravem zaporedju prikaže polja, na katerih 
smo naredili filtre; 
Zbriši oznake - v kolikor smo s pritiskom na gumb Potrditev označili podatke, ki 
ustrezajo pogoju, lahko s pritiskom na ta gumb razveljavimo označitev podatkov; 
Stolpci - s pritiskom na ta gumb nam program prikaže vsa imena kolon in pred njimi 
oznake, ali naj se to polje prikazuje na delovnem oknu pri pripravi ogleda. 
Odstranitev oznake pomeni, da se kolona od tega trenutka naprej ne prikazuje. Če 
kliknemo na gumb nad kolono z oznako, izločimo ali dodamo vse stolpce, nato pa jih 
posamično vključujemo ali izključujemo s klikanjem v pripadajoča okenca;  
Beri - v kolikor imamo shranjene določene filtre, jih s pritiskom na ta gumb prikličemo 
in po potrebi ponovno izvedemo; 
Shrani - s pritiskom na ta gumb program shrani vse izvedene filtre. To je še posebej 
koristno pri večkratnem pripravljanju podatkov s funkcijo zahtevno iskanje, ker jih 
lahko ponovno prikličemo z gumbom Beri in ponovno izvedemo. 
Briši - gumb se pojavi samo v primeru, ko izvajamo zahtevno iskanje po dveh oknih, 
ki sta med seboj povezana . S pritiskom na ta gum se izločijo vsi podatki, ki v drugem 
oknu nimajo nikakršnega podatka; 
Potrditev - po vnosu pogoja in pritisku na ta gumb, bo program poudaril vse podatke, 
ki ustrezajo vpisanem pogoju; 
Preklic - s pritiskom na gumb bomo preklicali funkcijo Ogledi. 
  
Za lažje razumevanje si oglejmo še postopek priprave podatkov za izpis ali prenos v 
drug program (slika 6). 

 
slika 6 
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S pomočjo funkcije Iskanje najprej za primarno tabelo vpišemo pogoj za filtriranje 
podatkov in pritisnemo na gumb Potrditev (tako se pravi podatki poudarijo, ostalim pa 
se pobriše oznaka). V kolikor bi želeli vključiti v izbor še dodatni podatek, ga z miško 
potrdimo (klik na levo polje, tako da tudi ta podatek dobi oznako). S pritiskom na 
gumb Izvedi filter se iz pregleda izločijo vsi podatki, ki niso bili označeni in na ekranu 
ostanejo samo še pravi. Na enak način lahko izločimo še ostale podatke v drugih 
oknih, kjer ta možnost obstaja. Običajno za pripravo izpisa ne potrebujemo vseh 
stolpcev, ki so prikazani, zato lahko preko gumba Stolpci izločimo tiste, ki nas ne 
zanimajo (slika 7). Če  je stolpcev veliko, mi pa jih želimo na izpisu le nekaj, lahko 
najprej kliknemo na gumb nad kolono s kljukicami in tako izločimo vse stolpce, nato 
pa jih posamično vključujemo s klikanjem v pripadajoča okenca. 
 

 
slika 7 

 
 
Ko na ekranu ostanejo samo še izbrani podatki, izberemo funkcijo Tiskanje ali Izvoz. 
To okno vsebuje nekaj gumbov, ki smo jih že opisali v poglavju Tiskanje (Ogled, 
Izpis, Nastavitve, Preklic), dodatno pa imamo še naslednje možnosti: 

 Vrsta izpisa - Pri standardnem izpisu se podatki iz primarne tabele izpišejo v 
vsaki vrstici na papirju tolikokrat, kolikor je detajlnih podatkov v sekundarni 
tabeli. Izpis z enojno glavo je tak, da se najprej izpiše podatek iz primarne 
tabele, pod njim pa pripadajoči podatki sekundarne tabele ter naslov stolpca 
sekundarne tabele. Izpis z dvojno glavo izpiše tudi naslov stolpca primarne 
tabele. 

 Poročilo - ta opcija je namenjena uporabnikom, ki so že zelo vešči dela s 
programom in si želijo obliko izpisa spremeniti. 
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Glede tiskanja je potrebno poudariti, da se iz programov za okolje Windows izpisujejo 
podatki pretežno na laserske tiskalnike (torej ne moremo izpisovati v kopijah), zato so 
tudi vsi izpisi prilagojeni na tak tip tiskalnika. Še vedno pa obstaja potreba po 
izpisovanju na matrične tiskalnike (izpis M4/M8 obrazca za ZPIZ - na kar na žalost 
nimamo vpliva, virmani, plačilne kuverte), vendar je potrebno čimprej optimizirati delo 
(npr. preiti na prenose podatkov preko disket - odpade izpisovanje virmanov), tako da 
bo sčasoma odpadla tudi potreba po matričnih tiskalnikih. Iz navedenih razlogov 
program še vedno omogoča izpisovanje na matrične tiskalnike, vendar je namen 
Windows programov tudi vizualni izgled, kjer pa ima laserski tiskalnik neprimerno 
prednost. 
 
Iskanje s tipko F7 – glej dodatek 

TISKANJE 

 
Funkcija Tiskanje je ena najbolj pogostih. Po potrebi si določene podatke samo 

ogledamo na ekranu (ikona ), vendar je velika verjetnost, da si bomo poročilo 
izpisali na tiskalnik, prav tako pa izvozimo podatke iz poročila. Poudariti velja, da 

tiskanje iz menija Urejanje - Tiskanje NI enako pritisku na ikono . Razlika je v tem, 
da program po pritisku na ikono direktno izpiše podatke na tiskalnik brez vmesnih 
vprašanj o tipu tiskalnika, vrsti izpisa ter pogoju. Ko želimo izpisati le določene 
podatke (del celotnega seznama), izberemo meni Urejanje, funkcijo Tiskanje (slika 
8). 
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slika 8 

 
 
Okno za tiskanje podatkov omogoča naslednje nastavitve in izbore: 

Vrsta izpisa - klik z miško na to polje ali na gumb  prikaže na ekran vse vrste 
izpisov, ki so na razpolago glede na izbrano vsebino. Število izpisov je odvisno od 
programa, področja (osnovni podatki, šifranti,....) in različnih potreb.  
Vrstni red - iz seznama izberemo vrstni red, po katerem bi radi imeli izpisane 
podatke. Teh variant je lahko več, običajno pa lahko izbiramo izpis po šifri ali nazivu. 
Pogoj - vnesemo del ali celotno šifro, če želimo omejiti izpis. Vnos mora ustrezati 
izbranemu vrstnemu redu (če smo npr. izbrali izpis po nazivu, vpišemo del naziva). 
Pogoj lahko vnesemo tudi tako, da kliknemo gumb z oznako 1 ali gumb a 
neposredno zraven polja Pogoj in ustrezni kriterij za omejitev poiščemo (npr. samo 
eno stroškovno mesto). Kadar želimo celotni izpis, pustimo polje Pogoj prazno. 
 

Ogled 

 
Po vnosu izpisnih pogojev lahko s pritiskom na gumb Ogled pogledamo rezultate na 
ekranu (slika 9)  
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slika 9 

 
 
S pritiskom na ta gumb nam program pokaže prvo stran izpisa. Pri zaslonskem 
pregledu izpisa si lahko pomagamo z naslednjimi ikonami: 

 - skok na prvo stran 

 - skok za eno stran nazaj 

 -po pritisku na to ikono vpišemo številko strani, na katero naj program skoči  

 - skok za eno stran naprej LJ  

 - skok na zadnjo stran  

 - velikost prikazanega izpisa M  

 - izhod iz funkcije Ogled. 
 
Funkcija Ogled ima še nekatere opcije, do katerih pa ne pridemo preko ikon, ampak s 
pomočjo miške. Tako lahko po prikazu ogleda izpisa s pritiskom na levi gumb miške 
izberemo področje izpisa, ki ga želimo povečati ali pa držimo srednji gumb miške, 
tako da si s premikanjem miške ogledujemo izpis od roba do roba izpisa. S pritiskom 
na gumb Nastavitve dobimo na razpolago naslednje funkcije: 
 

Nastavitve 

 
S pritiskom na gumb Nastavitve dobimo na ekranu naslednje možnosti (slika 10): 
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slika 10 

 
 
IZVOZ - Podatke, ki so prikazani v posameznem poročilu lahko izvozimo v datoteko. 
Tip datoteke je lahko ASCII (končnica TXT), FoxPro (končnica DBF) ali Excel 
(končnica XLS). Podatke izvozimo tako, da pri posameznem poročilu namesto na 
izpis ali ogled kliknemo na gumb Nastavitve in nato na Izvoz. Vnesti moramo ime 
datoteke in izbrati enega od treh možnih tipov. Ko izbiramo imenik in ime, kamor 
bomo shranili datoteko, pazimo, da pomotoma ne 'povozimo' kakšne že obstoječe 
datoteke. Izvoz v ASCII nam shrani izpis v tekstovni obliki, ki ga lahko kasneje 
pregledujemo s kakšnim od urejevalnikov teksta (na primer Notepad). 
 
Izvoza v FoxPro in Excel sta namenjena bolj veščim uporabnikom, ker moramo v 
nastalih datotekah sami najti stolpce, v katerih so za nas pomembni podatki (slika 11). 
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slika 11 

 
Dobljeno datoteko lahko pošljemo tudi po elektronski pošti. V tem primeru postavimo 
kljukico v polje Pošlji po elektronski pošti in vpišemo prejemnikov naslov elektronske 
pošte. Če imamo pri poslovnih partnerjih vpisane tudi naslove elektronske pošte, 
lahko kliknemo na gumb Izberi in v šifrantu poslovnih partnerjev izberemo 
prejemnika. Nato kliknemo na gumb Potrditev. Če smo postavili kljukico v polje Odpri 
prejemnika elektronske pošte, nas bo program postavil v program, ki ga sicer 
uporabljamo za pošiljanje elektronske pošte. Tam bo že pripravljena pošta za 
pošiljanje skupaj z datoteko kot priponko. Če pa te oznake ne vpišemo, bo program 
sam poslal datoteko na elektronski naslov prejemnika. Če postavimo kljukico v polje 
kompresija, bo program datoteko pred pošiljanjem stisnil z Gradovim programom 
Wkompres. To pomeni, da prejemnik za odpiranje te datoteke potrebuje Gradov 
program Wkompres, ki je del instalacije kateregakoli Gradovega programa (datoteko 
lahko odpremo tudi s programom WINZIP). 
 
TISKALNIK: gumb je namenjen nastavitvam tiskalnika. Sam način nastavitev je enak 
nastavitvam tiskalnika v sistemu Oken (Windows). 
 
TISKANJE OD -  DO : po pritisku na gumb se nam odpre okno privzetega gonilnika 
(driverja) za tiskanje, kjer imamo možnost vnesti meje izpisa od strani do strani, prav 
tako pa tudi število kopij izpisa. Vnosna polja so odvisna od instaliranega gonilnika in 
instalirane verzije Windows. 
 
VRSTNI RED TER VSI IZPISI: Po pritisku na gumb Vrstni red dobimo na ekranu dve 
okni, kjer so v levem prikazani izbrani izpisi, medtem ko so na desni prikazani 
izločeni izpisi. Podrobneje si preberimo v poglavju Oblikovanje izpisov. 
 
GRAFIKON: vsak  GRADOV program vsebuje določeno število že pripravljenih 
grafov, ki so pripravljeni pri izpisih, kjer je to najbolj smiselno in potrebno. Za program 
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Evidenca pa jih je treba šele pripraviti. To, ali ima določen izpis možnost priprave 
podatkov v obliki grafa, pa je razvidno že po izboru vrste izpisa, kjer se v oknu 
prikaže ustrezen indikator. V kolikor je za izbrani izpis pripravljen samo en graf (slika 
12), se po pritisku na gumb Grafikon prikaže graf, v nasprotnem primeru pa lahko 
najprej izberemo ustrezen tip grafa. 
 
OPOMBE: 
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slika 12 
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IZVOZ 

 
Funkcija Izvoz je namenjena prepisu podatkov v datoteko drugačnega formata za 
nadaljnjo obdelavo z drugimi programi (npr. Excel, Lotus). Po pritisku na to funkcijo 
najprej izberemo imenik, kamor želimo shraniti podatke, nato vpišemo ime datoteke, 
izberemo tip datoteke in potrdimo. 
 

IZREŽI, KOPIRAJ, PRILEPI 

 
Zgoraj naštete funkcije se na splošno uporabljajo v sistemu Okna (Windows), zato jih 
bomo na tem mestu samo delno opisali. 
Funkcija Izreži je namenjena situacijam, ko želimo izbran tekst prenesti iz enega dela 
zapisa v drugi. Postopek je naslednji: z miško označimo tekst, ki ga želimo prenesti, v 
meniju Urejanje izberemo funkcijo Izreži, se postavimo na mesto, kamor želimo 
prenesti tekst in uporabimo funkcijo Prilepi (preko menja Urejanje). Program je v tem 
primeru prenesel izbrani tekst na želeno mesto. Ker se funkcija Prilepi uporablja 
samo v kombinaciji s funkcijo Izreži, smo s tem primerom obrazložili tudi pomen 
funkcije Prilepi. 
Funkcija Kopiraj pa je uporabna takrat, ko želimo izbrani tekst prekopirati na neko 
drugo mesto. Postopek izbora teksta je enak kot pri funkciji Izreži, samo s to 
spremembo, da program osnovni izbrani tekst ne pobriše za seboj, ampak ga pusti 
na pravem mestu. 
Zgoraj opisane funkcije se ne uporabljajo pogosto, so pa zelo praktične v 
posameznih primerih. 
 

KOPIRAJ BLOK 

 
Pri delu s podatki je prisotna tudi potreba po izvozu podatkov. Ker v določenih 
primerih ne potrebujemo celotne baze podatkov, je potrebno želene podatke najprej 
označiti v tako imenovani blok. Podatke lahko označujemo v blok samo v primerih, ko 
imamo pred seboj odprto okno s podatki (torej okno, kjer lahko vnašamo oziroma 
popravljamo podatke). Postopek označitve pa je naslednji: najprej miškin kazalec 
postavimo na polje, ki označuje levi zgornji del bloka in pritisnemo na levi gumb 
miške, nato pa se prestavimo v polje, ki bo označevalo desni spodnji del bloka. Pred 
potrditvijo z gumbom na miški, moramo pritisniti in držati tipko SHIFT (slika 24). 
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slika 13 

 
 
Tako se bo blok označil z rumeno barvo. V kolikor smo v meniju Urejanje oziroma po 
pritisku na desni gumb na miški izbrali Kopiranje bloka, si program zapomni vsebino 
bloka, ki ga nato lahko prenesemo v programe za urejanje teksta (Word, Beležnica, 
Excel,...) (slika 14). 
 

 
slika 14 
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Pri izboru možnosti Graf se vključi program Microsoft Graph, ki je del kompleta 
Microsoft Office. Način dela s programom Graf je opisan v navodilih, ki ste jih prejeli 
ob nakupu kompleta Microsoft Office oziroma jih lahko kupite v najbližji trgovini z 
računalniško literaturo. Posebnost pa je priprava tako imenovanega 
tridimenzionalnega grafa (3D), kjer moramo izbrati podatke iz dveh različnih oken. Po 
označitvi podatkov za graf v prvem oknu se prestavimo v drugo okno, kjer moramo 
pred označitvijo bloka označiti tudi stolpce, ki bodo prikazani na grafu. To naredimo 
tako, da se postavimo na izbrani stolpec, pritisnemo desni gumb na miški ter 
izberemo Oznaka za graf. Ime stolpca se bo obarvalo rumeno in v grafu se bodo 
prikazali samo seštevki vrednosti iz rumeno obarvanih stolpcev. V nadaljevanju 
imamo na voljo še dodatno možnost: kopirati blok (tudi 3D) in ga prenesti v drug 
program. Če je v bloku tudi polje s številčnimi vrednostmi, lahko iz podatkov v bloku 
pripravimo graf. Do izbora lahko pridemo tako, da postavimo miškin kazalec na 
označen blok in pritisnemo desni gumb na miški oziroma preko menija Urejanje. 
 
Kot že samo ime pove, je ta funkcija namenjena zaključku dela s programom. 
Program lahko zapustimo na dva načina: v meniju Urejanje izberemo funkcijo Izhod 

oziroma v skrajnem desnem kotu ekrana pritisnemo na gumb  
 
 
 

DODATNE FUNKCIJSKE TIPKE 

 
Za potrebe posebnih obdelav podatkov se včasih za postavkami Izreži, Kopiraj in 
Prilepi dodatno pojavijo nove postavke. V tem primeru se tudi v Standardni orodni 
vrstici pojavijo ustrezne ikone. V programu evidenca je zaenkrat ena sama posebna 
obdelava  Do te obdelave lahko pridemo tri načine: 

 v meniju Urejanje izberemo potrebno obdelavo, 
 pritisnemo na funkcijsko tipko F7  

 pritisnemo ikono  
 
Kakšno funkcijo ima posamezna ikona pa je odvisno od obdelave do obdelave, zato 
je najbolje, da to preberemo v navodilih za uporabo posameznega programa. 
Funkcijo posamezne ikone pa lahko razberemo tudi v meniju Urejanje. 
 

OKNA 

 
 
Meni Okna je namenjen osnovnemu delu s programom (slika 15). Njegove funkcije 
se uporabljajo na enak način kot na primer v programu za obdelavo teksta WORD. 
Trenutno meni sestavljata dve funkciji: Uredi ter Kroži. Na splošno se ti dve funkciji 
uporabljata samo v primerih, ko imamo odprtih več oken hkrati. Zaradi lažjega 
razumevanja si oglejmo uporabo funkcij na naslednjem primeru. V programu imamo 
hkrati odprta okna za vnos postavk, šifrant kontov ter šifrant stroškovnih mest. Z 
zagonom funkcije Uredi bo program vsa tri aktivna okna enakomerno razdelil po 
ekranu. S prikazom vseh treh oken hkrati pa nastopi situacija, ko želimo izbrati 
določeno okno. To lahko naredimo na dva načina: običajno okno izberemo s 
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pritiskom na miško ali v primeru, ko nam miška ne deluje, izberemo funkcijo Kroži, ki 
nas vsakič prestavi v naslednje okno. Funkcija Kroži je uporabna, kadar se okna med 
seboj prekrivajo, saj tako lahko pridemo tudi do prekritega okna. 
 

 
slika 15 

 
OPOMBE: 
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POMOČ 

 
Kot nam že ime menija pove, je le-ta namenjen pomoči uporabniku programa ob 
nejasnih situacijah. Meni je sestavljen iz treh menijev: Teme pomoči, Internet ter 
Vizitka. V  programu Evidenca ni izdelana pomoč. 
 
 
 
Vir: GRAD – KLJUČ navodila 
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DODATEK 

ISKANJE PODATKOV S UPORABO TIPKE F7 
 

Zaradi počasnosti standardnega načina iskanja v Gradovih programih je bil program 
dograjen. 
Najhitreje poiščemo podatke s pritiskom na tipko F7. Prikaže se maska za vnos 
kriterijev za iskanje. 
 
 

 
 
 

V maski so zapisani vedno pogoji predhodnega iskanja, ta prepišemo z novimi in jih 
potrdimo. 
 
Program nam prikaže vse zapis, ki zadoščajo izbranim kriterijem. 
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V tabeli poiščemo želeni zapis in potrdimo izbor. 
 
 

 
 
 

Če je tabela prazna, v zbirki podatkov ne zapisa, ki bi ustrezal izbranim pogojem. 
(Nasvet: iskanje ponovimo z manj pogoji ). 
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POSREDOVANJE PODATKOV – TIPKA F9 
 

Vsako posredovanje podatkov se beleži v evidenco posredovan j- 23. člen  pravilnika. 
 
Posredovanja zabeležimo na dva načina. Če gre za spisek posredovanje podatkov 
zabeležimo pri članu, ki je podatke posredoval; če gre za posameznika, člana pa pri  
njem. 
  
Postopek. Izberemo zapis, pritisnemo tipko F9. Na zaslonu se pojavijo podatki o 
posredovanih. 
 

 
 
 
Posredovanje podatkov mora biti aktivna tabela. 
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 Z izbiro gumba  ,  ali  izberemo zahtevano opravilo. Npr. nov vnos 
 
 

 
 

 

Vnesemo podatke in potrdimo vnos. 


