
 
 

R A Č U N A L N I Š K I  T E Č A J  

 

EXCEL DELAVNICA – POVEZOVANJE LISTOV IN ZVEZKOV, ZAŠČITA, SKUPNA RABA 
 
Nekaj primerov, kjer boste lahko uporabili novo znanje 

• mesečne obračune boste pregledno porazdelili na več delovnih listov 

• podatke o prodaji iz različnih poslovalnic boste iz več zvezkov avtomatizirano prenesli v skupni zvezek 

• poročila o delu na več listih boste sešteli v skupnem obračunu 

• končni datum koledarja s prejšnjega lista boste samodejno prenesli na začetek tekočega lista 

• obrazec za zbiranje podatkov boste odprli le v celicah namenjenih vnosu 
 
Po izobraževanju boste znali 

• načrtovati rešitve s povezanimi listi in zvezki 

• izdelati povezave med celicami različnih listov in/ali zvezkov 

• izračunati vsote in druge izračune s funkcijami na podlagi podatkov na različnih listih 

• organizirati zvezke za delo v skupini 

• urejati in popravljati povezave med zvezki 

• uporabljati zvezek v skupni rabi 

• ustrezno zaščititi celice, liste in zvezke 
 
Ciljna skupina 
Tečaj je namenjen uporabnikom programa Excel, ki želijo poglobiti znanje in se usposobiti za uporabo 
formul za povezovanje listov in zvezkov in zaščite listov in zvezkov. 
 
Kratka vsebina (4 šolske ure) 

• Ponovitev in sistemizacija izkušenj uporabnikov 

• Delo z listi v delovnem zvezku, kopiranje, premikanje in brisanje listov 

• Označevanje, oblikovanje in tiskanje skupine listov 

• Izdelava formul za povezavo na podatke na drugem delovnem listu 

• Usklajeni seznami in 3D formule (npr. seštevanje preko listov) 

• izdelava formul za povezavo na podatke v drugem delovnem zvezku 

• Posodabljanje povezanih zvezkov 

• Vzdrževanje in odstranjevanje povezav med zvezki 

• Organizacija podatkov na delovih listih in zvezkih 

• Skrivanje in razkrivanje v preglednici 

• Zaščita lista in celic, različnih obsegov celic 

• Zaščita zvezka, geslo za odpiranje datotek 

• Skupna raba zvezka (v skupni mapi na strežniku) 
 

Predznanje 
Veliko izkušenj pri delu s programom Excel, priporočamo tečaj Excel-nadaljevalni (Zahtevnost-3). 
 

Gradivo 
Priročnik v slovenskem jeziku in vaje in primeri z rešitvami. 
 

Trajanje: 4 šolske ure 
 

Dodatne informacije 
IPIS računalniška usposabljanja 
E-pošta: ipis@ipis.si, Telefon: 04 204 74 40, Spletna stran: ipis.si 
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