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1 Uvod 
 

Pametni pišejo, pravijo. A kaj, ko se nam porodi odlična ideja in nimamo pri roki papirja 

in pisala? Danes, v času svetlobnega razvoja moderne tehnologije pa imamo zagotovo 

pri roki telefon ali tablico. Naše ideje in zapiski so lahko dokumentirani in organizirani 

bolje kot kdajkoli. Z digitalnim zvezkom Microsoft OneNote 2013. Naši zapiski so vedno 

z nami ne glede na to, ali jih ustvarimo doma, v službi ali na poti. Zapiski so samodejno 

shranjeni in sinhronizirani v oblaku, tako da imamo v vseh svojih napravah vedno 

najnovejše zapiske. Svoje zapiske lahko delimo s prijatelji in sodelavci. Načrtujmo 

dopust, delimo zapisnike s sestanka ali zapiske s predavanja z drugimi. V tem Microsoft 

Officeovem programu lahko zabeležimo svoje zamisli, dodamo slike, posodobimo 

nakupovalni seznam in preverimo svoje zadolžitve. Glavna novost pa se skriva v načinu 

shranjevanja in dostopanja do podatkov. S prijavo z uporabniškim profilom Microsoft 

ID, se pisarniški paket samodejno poveže z oblačno storitvijo. To dejansko pomeni, da 

so nam podatki na voljo kjerkoli in kadarkoli. Pisarniški paket Office 2013 je tako kot 

Windows 8 prilagojen na dotik občutljive zaslone. 

Ni pomembno, ali smo OneNote že uporabljali ali pa ga šele spoznavamo. V teh kratkih, 

uporabniških navodilih bomo hitro, korak za korakom osvojili opravila v novem 

digitalnem zvezku OneNote 2013. Z barvami in zaslonskimi posnetki bo učenje 

preprosto in zabavno. 
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2 OneNote 2013 
 

2.1 Kaj je OneNote? 

Microsoft OneNote 2013 je digitalni zvezek, kjer lahko na enem mestu zberemo vse 

svoje zapiske in informacije. Kot dodatek pa omogoča iskanje, s katerim hitro najdemo 

želeno. Poleg tega vključuje zvezke za skupno rabo, s katerimi upravljamo presežek 

informacij in učinkovito sodelujemo z drugimi. Microsoft OneNote 2013 (v nadaljevanju 

OneNote 2013) je popolnoma integriran z računalništvom v oblaku, kar pomeni, da 

datoteke niso nujno shranjene na našem trdem disku, ampak lahko beležke in 

informacije shranimo in iščemo ne glede na to, kam gremo – v skoraj kateri koli mobilni 

napravi, tabličnem računalniku ali spletnem brskalniku. 

Pripomoček OneNote v primerjavi s sistemom na podlagi papirja, programi za urejanje 

besedil, e-poštnimi sistemi in drugimi pisarniškimi programi, omogoča zbiranje in 

organiziranje besedil, slik, digitalnega rokopisa, video- in zvočnih posnetkov in 

drugega – v enem samem digitalnem zvezku v računalniku. OneNote pripomore k večji 

storilnosti, saj hrani želene informacije na dosegu roke in zmanjša čas za iskanje 

informacij po e-poštnih sporočilih, papirnatih zvezkih, mapah z datotekami in izpiskih. 

Pripomoček OneNote 2013 je del sistema Microsoft Office 2013, s katerim učinkoviteje 

zbiramo, organiziramo, iščemo in si z drugimi delimo zapiske ter informacije. Z 

možnostmi iskanja najdemo informacije iz besedila v slikah ali iz govorjenih besed v 

video- in zvočnih posnetkih. Z orodji za sodelovanje skupine sodelujejo z vsemi temi 

informacijami v zvezkih v skupni rabi, in sicer s povezavo ali brez nje. 

Ker so nam vse informacije na dosegu roke, je OneNote dobra rešitev za 

preobremenitve z informacijami, saj omogoča učinkovitejše delo z drugimi in nam 

pomaga ostati na tekočem z opravili, razporedi in informacijami skupine. Videz sistema 

Microsoft Office omogoča takojšnje delo s programom, brez izgube časa in stroškov 

izobraževanja.  Pri OneNote 2013 pa sta poudarjena je svež in jasen videz, ki nam 

omogočata, da se osredotočimo na svoje misli in ideje, ne pa na uporabniški vmesnik. 

 

Beležimo si pomembne stvari 

Z OneNote 2013 lahko zbiramo in organiziramo vse – zapiske, fotografije, 

videoposnetke in spletne povezave – in sicer za poljubne projekte, na katerih delamo. 
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OneNote 2013 hrani podatke, ki jih potrebujemo, na priročnem mestu in z zmogljivimi 

možnostmi iskanja lahko preprosto poiščemo natanko to, kar iščemo.  

Kaj pomeni digitalni delovni zvezek? 

OneNote je organiziran kot klasični zvezki, le da ima več prostora za vse. Zamislimo si 

OneNote kot velik vsebnik – sestavljen iz elektronskih zvezkov, razdelkov in strani. 

Dodajamo lahko poljubno število teh elementov ali pa jih odstranimo oziroma 

pomikamo naokoli, jih barvno kodiramo ali spojimo skupaj. 

Morda si želimo en zvezek za vsako poslovno stranko ali en zvezek z različnimi razdelki 

za posamezno stranko. Odločimo se za eno možnost, nato pa jo vedno lahko 

zamenjamo, če si premislimo. Nič več trganja strani ali kupovanja novega zvezka. 

 
Z novimi in izboljšanimi orodji za krmarjenje v programu OneNote 2013 je 

listanje po zvezkih, straneh in razdelkih preprosto. Izboljšano krmarjenje po 

zvezku zagotavlja ročice, s katerimi je preprosto videti in dostopati do vseh 

zvezkov ali do vseh razdelkov v zvezku (Slika 1). 

Slika 1: Krmarjenje po zvezku 

 

 

 

 
Preprosto delo z odseki s priročnim menijem, prikazano na sliki 2. 

Slika 2: Preprosto delo z odseki s priročnim menijem 
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Prilagodljivi zavihki strani omogočajo dve ravni podstrani z imeni, 

zamaknjenimi iz leve, za lažjo organizacijo. Elemente lahko povlečemo in 

spustimo ter ustvarimo nove podstrani (slika 3).  

Slika 3: Prilagodljivi zavihki strani 

 

 

 

 

 

Kaj lahko počnemo s pripomočku OneNote? 

Program OneNote lahko uporabljamo doma, v šoli, službi, itd.. za zbiranje informacij 

na enem mestu. Po le –teh lahko hitro iščemo, pošljemo več zvezkov med rabo ter 

omogočimo skupno rabo vsebine.  

Doma, v šoli, v službi  

Primemo lahko poljuben košček informacije (povezave, slike, besedilo) iz spleta, 

drugega programa, e-pošte ali iz katerega koli elektronskega vira in ga spustimo 

neposredno na stran programa OneNote.  

Želimo posneti predavanje profesorice sociologije (z njenim dovoljenjem, seveda). S 

programom OneNote je to preprosto. Potem imamo ta posnetek shranjen kar v zvezku 

kot varnostno kopijo besedilnih zapiskov, ki smo jih ustvarili.  

S programom OneNote lahko vnašamo zapiske ali jih napišemo ročno (če imamo 

napravo, ki omogoča pisanje s črnilom ali pa tablico). 

Če delamo v dokumentu programa Word ali v predstavitvi programa PowerPoint lahko 

zasidramo okno programa OneNote ob rob zaslona in shranjujemo zapiske, naloge in 

nadaljnja vprašanja na enem mestu. OneNote doda ikono, ki jo lahko kliknemo, ob rob 

zraven povezanih zapiskov, tako da lahko pozneje odpremo izvirno datoteko in 

skočimo naravnost na odstavek, diapozitiv ali spletno stran, na kateri smo delali, ko 

smo ustvarili zapisek (slika 4).  
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Slika 4: Zaslonska slika pripomočka OneNote 2013. 

 

 

V primeru, da imamo projekt, sestavljen iz več delov: iz dokumenta programa Word, 

spletnih strani, slik in diapozitivov - lahko zagotovimo organiziranost. S funkcijo »Hitro 

vlaganje« lahko informacije hitro pošljemo na pravo mesto. Ko v programu OneNote 

izrežemo posnetek zaslona, iz Outlooka pošljemo e-poštno sporočilo v OneNote, 

začnemo razdelek s povezanimi zapiski (opisano zgoraj) ali iz dokumenta pošljemo 

besedilo v OneNote, lahko z možnostjo »Hitro vlaganje« izberemo mesto, kamor 

želimo postaviti vsebino (slika 5). 

  

 

Slika 5: Prikaz funkcije ''Hitro vlaganje'' 
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Hitro iskanje želene vsebine 

Kje so že zapiski o merah oken? Ali tista slika kavbojk priznane blagovne znamke? Ali 

sestanek s profesorjem, ki smo ga posneli?  

Takoj ko začnemo vnašati besedilo iskanega elementa nam OneNote pokaže, kje je. 

OneNote išče v zapisanem besedilu, besedilu znotraj slik in v ključnih besedah v zvočnih 

in videoposnetkih, ki jih shranimo v zvezke. Iskanje je mogoče v vseh zvezkih hkrati ali 

le na določenih zvezkih, v razdelkih ali straneh (slika 6). 

 

Slika 6: Prikaz iskanja vsebine po pripomočku.  

 

 

Povežimo vse 

Recimo, da želimo ustvariti kazalo vsebine ali pa le povezati številne strani ali razdelke 

iz programa OneNote skupaj.  

Nove povezave wiki v programu OneNote 2010 to olajšajo: vnesemo povezave wiki, na 

primer [[želeni naslov strani]], ali z ukazom Vstavi povezavo dodamo poljubno število 

povezav na poljubna mesta.  

Sodelovanje z drugimi: omogočimo skupno rabo svoje vsebine 

OneNote omogoča preprosto sodelovanje in skupno rabo zvezka z želenimi osebami. 

Včasih nastane prava zmeda, ko želimo pri skupnem projektu določiti, kdo bo delal kaj. 

OneNote bistveno zmanjša zmedo: v zvezkih programa OneNote 2010 v skupni rabi so 

s samodejnim označevanjem prikazane zadnje spremembe in kdo jih je vnesel (slika 7). 
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Slika 7: Prikaz označevanja oseb. 

 

 

Tako kot lahko sodelujemo s komer koli, lahko tudi delamo od koder koli, četudi 

nimamo svojega računalnika s sabo. V OneNote Web App shranimo svoje zapiske in jih 

urejamo prek skoraj katerega koli računalnika, ki ima omogočeno povezavo s spletom, 

tako kot v svojem računalniku.  

Četudi nimamo pri roki nobenega računalnika lahko uporabimo telefon s sistemom 

Windows Mobile in si v programu OneNote Mobile ogledamo ter urejamo zapiske, 

vstavljamo zvočne posnetke ali slike. Lahko celo v tem trenutku posnamemo fotografijo 

s telefonom in jo dodamo v zapiske. V OneNote 2013 je poudarek na deljenju zapiskov 

in dostopnosti od koderkoli. Zato je omogočena takojšnja sinhronizacija zapiskov in 

uporaba SkyDriva (slika 8). 

 

Slika 8: Prikaz skupne rabe zvezka. 

 

 

 

 

 

Za dostop do spleta in dostop s telefonom, v katerem je nameščen operacijski sistem 

Windows, potrebujemo ustrezno napravo, za nekatere funkcije pa potrebujemo 

internetno povezavo. Spletne funkcije uporabljajo zbirko Office Web Apps, za katero 

potrebujemo podprt spletni brskalnik Internet Explorer, Firefox ali Safari ter SharePoint 

Foundation 2013 ali Windows Live ID. Za nekatere mobilne funkcije potrebujemo Office 

Mobile, ki ni vključen v programe ali zbirke sistema Office 2013, oziroma zbirko Office 

Web Apps. 

http://office.microsoft.com/sl-si/onenote/redir/FX100996074.aspx?CTT=5&origin=HA101807936
http://office.microsoft.com/sl-si/onenote/redir/FX010246245.aspx?CTT=5&origin=HA101807936
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Če želimo hkrati urejati zvezke v skupni rabi z osebami izven omrežja, potrebujemo 

ustrezno napravo, internetno povezavo in program Microsoft SharePoint Foundation 

2013 (za podjetja) ali brezplačni ID storitve Windows LiveTM (za osebno uporabo).  
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3 Uporabniška navodila za 

OneNote 2013 
 

V tem poglavju je predstavljeno kako uporabljati OneNote 2013. Prikazane so 

nastavitve, delo z zapiski, prilagoditev traku, deljenje in zaščita zapiskov ter bližnjice na 

tipkovnici, ki nam delo v OneNote 2013 olajšajo. 

 

3.1 Nadgradnja in združljivost  različic v programu OneNote 

2013 

V OneNotu 2013 lahko odpremo in urejamo zvezke, ki so shranjeni v oblikah zapisa 

datoteke OneNote 2013, OneNote 2010 in OneNote 2007. Obliko zapisa OneNote 

2003 lahko le preberemo. OneNote 2013 se bistveno ne razlikuje od različiče 2010, se 

pa razlikuje od verzije 2007. 

 

S programom OneNote 2007 

V programu OneNote 2013 lahko odpiramo in urejamo zvezke v obliki zapisa programa 

OneNote 2007. 

Če želimo zvezek, ustvarjen v programu OneNote 2013, dodati v skupno rabo z 

uporabniki programa OneNote 2007, ga moramo najprej pretvoriti iz oblike zapisa 

2013 v obliko zapisa 2007: V programu OneNote 2013 z desno tipko miške kliknemo 

zvezek na seznamu v vrstici za krmarjenje, kliknemo Lastnosti v padajočem meniju (slika 

10) in v pogovornem oknu Lastnosti zvezka kliknemo Pretvori v 2007. (Nekatere nove 

funkcije iz različice 2013 niso na voljo v zvezkih v različici 2007.) Pretvorjenje oblik 

zapisa OneNote 2013 v OneNote 2007 je prikazano na sliki 9. 
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Slika 9: Pretvorjenje oblik zapisa OneNote 2013 v 2007. 

 

 

 

 

S programom OneNote 2003  

V programu OneNote 2013 lahko odpremo zvezke v obliki zapisa 2003 za branje, 

vendar jih ni mogoče urejati, dokler jih ne pretvorimo v obliko zapisa programa 

OneNote 2010 – 2013 ali OneNote 2007. Zvezek pretvorimo tako, da ga odpremo v 

programu OneNote 2013, ga kliknemo z desno tipko miške na seznamu zvezkov v 

vrstici za krmarjenje, kliknemo Lastnosti v padajočem meniju in v pogovornem oknu 

Lastnosti zvezka kliknemo Pretvori v 2010 – 2013 ali Pretvori v 2007 (sliki 9 in 10). 

(Nekatere nove funkcije iz različice 2013 in 2010 niso na voljo v zvezkih v različici 2007.) 

 

 

Slika 10: Prikaz Lastnosti zvezka – pretvorjenje. 
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Če izvajamo nadgradnjo iz OneNota 2003 v OneNote 2013 in želimo urejati obstoječe 

zapiske, bomo morali zvezek nadgraditi v obliko zapisa OneNote 2013, OneNote 2010 

ali OneNote 2007. Če želimo to narediti, zvezek odpremo v OneNotu 2013 in nato 

kliknemo vrstico z informacijami, ki se prikaže na vrhu vsake strani zvezka v obliki zapisa 

OneNote 2003.  

Opomba: Če zvezek v obliki zapisa OneNote 2003 pretvorimo v obliko zapisa OneNote 

2007, nekaj funkcij OneNota 2013 ne bo na voljo  – vključno z matematičnimi enačbami, 

povezanim zapisovanjem, podstranmi na več ravneh, shranjevanjem različic in košem. 

Prav tako si zvezka ne bomo mogli ogledati, ga urediti ali dati v skupno rabo v spletu. 

V OneNotu 2003 ni mogoče brati datotek zvezkov v obliki zapisa OneNote 2013. Ko 

zvezek v obliki zapisa OneNote 2003 pretvorimo v novejšo obliko zapisa, ga ni več 

mogoče spremeniti nazaj. Razmislimo o tem, da bi ustvarili ločeno varnostno kopijo 

zvezka v obliki zapisa OneNote 2003, preden njegovo izvirno različico pretvorimo v 

novejšo obliko zapisa.  

 

3.2 Ogled delovnega prostora 

Preden začnemo delo z OneNotom, je pomembno da spoznamo delovni prostor.  

Uporabniški vmesnih vključuje naslednje glavne komponente :  

1. trak,  

2. oddelek z zavihki,  

3. hitro orodno vrstico,  

4. Backstage pogled,  

5. navigacijsko vrstico, 

6. iskalno polje,  

7. stran z zavihki, 

8. polje za urejanje  

 

Novost v OneNote 2013 je, da se trak z zavihki skrije, ko ga ne uporabljamo. Tako je 

omogočen boljši pregled nad delovno površino. Če želimo, da je trak ves čas prikazan, 

pa nanj dvakrat kliknemo. 
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3.2.1 Uporaba traku in oddelek z zavihki 

 

Na traku najdemo zavihke, gumbe in ukaze, ki se pojavijo na vrhu zaslona OneNote. 

Če kliknemo na ime zavihka na traku, da odpremo ta zavihek, lahko uporabljamo 

gumbe in ukaze v tem zavihku. Obstaja sedem zavihkov: Datoteka, Osnovno, 

Vstavljanje, Nariši, Zgodovina, Pregled in Ogled (slika 11). 

 

 

Slika 11: Prikaz zavihkov v pripomočku OneNote 2013. 

 

 

Vsak zavihek vsebuje gumbe in ukaze za tem zavihkom podobne naloge. V vsakem 

zavihku so gumbi in ukazi razdeljeni v skupine. Imena teh skupin so zapisana na dnu 

traku. Ta imena skupin nam pomagajo razumeti, kaj lahko s temi gumbi in ukazi 

storimo. Poleg standardnih zavihkov, si lahko te v OneNotu prilagodimo. Ti zavihki se 

prikažejo na traku le ko jih potrebujemo. Na primer, če delamo s tabelami, se prikaže 

zavihek z orodji za tabele in ponuja vse ukaze za delo s tabelami. Prilagojene zavihke 

najdemo na desni strani standardnega zavihka na traku. Več o delu z zavihki bo opisano 

v poglavju Delo z zavihki. 

 

3.2.2 Hitra orodna vrstica 

Nad trakom, v zgornjem levem kotu zaslona, je orodna vrstica za hitri dostop. Ta 

orodna vrstica ponuja štiri priročne tipke: Nazaj, Razveljavi vneseno, Zasidraj na namizje 

in Pregled celotne strain (slika 12). Gumbe iz orodne vrstica za hitri dostop lahko 

dodamo in odstranimo. Lahko si tudi nastavimo Hitri dostop do orodne vrstice pod 

trakom.  

 

 

Slika 12: Prikaz hitre orodne vrstice. 
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3.2.3 Backstage pogled 

Ko kliknemo zavihek Datoteka, se odpre Pogled »Microsoft Backstage«. Pogled 

»Backstage« je namenjen upravljanju datotek in podatkov o njih – lahko uredimo in 

shranimo datoteke, pregledamo skrite metapodatke ali osebne podatke ter nastavimo 

možnosti. Torej vse, česar ne delamo v datoteki, temveč z njo. Zavihek Datoteka je 

zamenjal gumb »Microsoft Office«  in meni Datoteka, ki sta se uporabljala v 

starejših različicah sistema Microsoft Office. Prikaz backstage pogled je prikazan na sliki 

13. 

 

Slika 13: Prikaz Backstage pogleda. 

 

 

3.2.4 Navigacijska vrstica (vrstica za krmarjenje) 

Krmarjenje je prehod iz enega dela v drug del zvezka. V OneNotu gre za uporabo 

vrstice za krmarjenje, zavihkov in orodij. 

 

 Preklop med zvezki: V vrstici za krmarjenje kliknemo ime zvezka za prehod na 

drug zvezek. Kateri zvezek si trenutno ogledujemo lahko vidimo, ker njegova 

ikona prikazuje odprto beležnico. 

 Preklop med oddelki: V vrstici za krmarjenje ali odseka Zavihki, kliknemo ime 

odseka. 

 Prehod na delu v oddelku skupin: V odseku Zavihki, kliknemo ime odseka 

skupine zavihkov za oddelek skupine. Nato kliknemo jeziček odseka. Če se 

želimo vrniti v prvotni oddelek, kliknemo odsek v baru za krmarjenje ali gumb 

Pojdite na Prvotni oddelek skupine (ta gumb se nahaja na levi na zavihku) 

 Preklop med stranmi: Kliknemo ime strani v izbranem oddelku. OneNote 

ponuja te bližnjice na tipkovnici za navigacijo. 
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3.2.5 Iskalno polje 

Ko kliknemo išči v polju Najdi (ali pritisnemo Ctrl + E) in vnesemo iskalni izraz, OneNote 

išče s privzetim obsegom iskanja. Izbiramo lahko med iskanjem v: Ta oddelek, Ta 

skupina odsekov, Ta zvezek ali Vsi zvezki. Vedno lahko vidimo, katero je privzeto mesto 

iskanja. Če se privzeto iskanje glasi: "Išči po vseh zvezkih (Ctrl + E), potem OneNote 

išče zapiske v vseh odprtih zvezkih. 

 

Privzeti obseg iskanja lahko spremenimo, tako da spremenimo obseg iskanja. To 

naredimo s klikom na narobe obrnjen trikotnik na desni strani tega polja za iskanje. 

Pokaže se spustni meni, kje so možnosti iskanja: Ta oddelek, Ta skupina odsekov, Ta 

zvezek ali Vsi zvezki (slika 14). 

 

 

Slika 14: Prikaz iskanja po zvezkih, odsekih in oddelkih 

 

 

 

3.2.6 Stran z zavihki 

Strani so shranjene v oddelkih.Ko kliknemo na oddelek, vidimo podstrani v trenutno 

odprtem oddelku. Da odpremo drugo stran kliknemo na ime strani (slika 15). 

 

 

Slika 15: Prikaz strani z zavihki. 
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3.2.7 Prostor za urejanje 

Na sredini okna programa je prostor za urejanje, kjer lahko urejamo zapiske v zvezkih 

(slika 16). 

 

Slika 16: Delovni prostor za urejanje. 

 

 

3.3 Iskanje in uporaba predloge 

OneNote 2013 nam omogoča uporabo vdelanih predlog, uporabo svojih predlog po 

meri in brskanje po številnih predlogah programa OneNote na spletnem mestu 

Office.com (vključno s predlogami zvezkov, strani in razdelkov). 

 

Če želimo poiskati in uporabiti predlogo na novi strani v OneNotu 2013, naredimo 

sledeče korake: 

 

 
1. Odpremo zvezek ali razdelek, kamor želimo dodati stran. 

2. Na seznamu zavihkov strani kliknemo puščico zraven gumba Nova 

stran. 

3. V podoknu za opravila Predloge naredimo eno od spodnjih možnosti 

(slika 17). 
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Slika 17: Prikaz iskanja in uporabe predloge. 

1. Če želimo uporabiti eno od vgrajenih predlog strani, razširimo želeno 

vrsto predloge in kliknemo želeno predlogo. 

2. Če želimo znova uporabiti predlogo, ki smo jo ustvarili, razširimo 

Moje predloge in kliknemo želeno predlogo. 

3. Če želimo poiskati predlogo na spletnem mestu Office.com, 

kliknemo Predloge na spletnem mestu Office.com. Na spletnem 

mestu Office.com kliknemo kategorijo predlog, izberemo želeno 

predlogo in kliknemo Prenos, da prenesemo predlogo v računalnik. 

 

 

3.4 Zvezki, odseki in strani 

Ustvarjene zapiske lahko logično razporedimo po zvekih, posamezni zvezki pa sestojijo 

iz odsekov in strain ter podstrani. V nadaljevanju je predstavljeno ustvarjenje ter delo z 

različnimi zvezki, odseki, stranmi ter podstranmi. 
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3.4.1 Ustvarjanje novega zvezka 

Nov zvezek ustvarimo tako, da (slika 18): 

 

 
1. Kliknemo zavihek Datoteka in nato Novo. 

2. V razdelku Shrani zvezek v izberemo mesto, kamor želimo shraniti 

zvezek (SkyDrive, na računalnik ali poljubno). 

3. V polje Ime vnesemo ime novega zvezka. 

4. V polje Mesto vnesemo mesto ali prebrskamo do mesta, kamor želimo 

shraniti zvezek. 

5. Kliknemo Ustvari zvezek. 

Slika 18: Prikaz ustvarjanje novega zvezka 

 

 

3.4.2 Shranjevanje zvezka 

OneNote med ustvarjanjem zapiskov samodejno in nenehno shranjuje naše delo 

vsakič, ko preklopimo na novo stran ali odsek ali ko zapremo odseke in zvezke. 

Zapiskov ni treba ročno shraniti niti takrat, ko jih končamo. 

Če želimo shraniti kopijo dela zapiskov na drugo mesto, naredimo to (slika 19): 

 
1. Kliknemo zavihek Datoteka in nato kliknemo Izvozi. 

2. V razdelku Izvozi trenutno naredimo nekaj od tega: 

 Če želimo shraniti le trenutno odprto stran v zvezku, kliknemo Stran. 

 Če želimo shraniti trenutno odprt razdelek v zvezku, kliknemo 

Razdelek. 

 Če želimo shraniti trenutno odprt zvezek, kliknemo Zvezek. 



Uporabniška navodila: Microsoft OneNote 2013 
 

 

18 

 

3. V razdelku Izberemo obliko zapisa kliknemo obliko zapisa, v kateri 

želimo shraniti datoteko. 

4. Kliknemo Izvozi. 

5. V pogovornem oknu Izvozi kot krmarimo do mesta, kamor želimo 

shraniti datoteko. 

6. V polje Ime datoteke vnesemo ime zvezka. 

7. Kliknemo Izvozi.  

Slika 19: Prikaz izvažanja strani, odseka ali zvezka. 

 

 

3.4.3 Vstavljanje nove strani 

Za vstavljanje nove strani moremo slediti sledečim korakom (slika 20): 

 

 
1. Odpremo zvezek ali razdelek, kamor želimo vstaviti stran. 

2. Na seznamu zavihkov strani kliknemo Nova stran. 

Slika 20: Prikaz vstavljanja nove strani. 
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3.4.4 Vnašanje ali pisanje zapiskov na stran 

Če želimo vnesti zapiske s tipkovnico, kliknemo kjer koli na strani in začnemo vnašati 

besedilo. OneNote ustvari vsebnik za zapiske za posamezen blok besedila, ki ga 

vnesemo ali napišemo (slika 21). 

 

Slika 21: Prikaz vnašanja in pisanja zapiskov na strani. 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 Zapiranje zvezka 

Z desno tipko miške kliknemo zvezek na seznamu v vrstici za krmarjenje in v 

priročnem meniju kliknemo Zapri zvezek (slika 22). (Zapiranje zvezka je priporočeno 

le, če ga ne uporabljamo več in ne želimo, da je vključen v iskanje.) Ko zapremo zvezek, 

ga s tem ne izbrišemo; le odstranjen je iz vrstice za krmarjenje. 

 

 

 

  

1. Klikni na stran in napiši naslov strani. (v tem primeru je Gozd) 

2. Če želiš narediti novi odstavek, klikni na stran in znova napiši 

stavek. 

3. Besedilu lahko določiš Slog, s pomočjo hitrih orodjami ali ukazi na 

traku. 
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Slika 22: Prikaz zapiranja zvezka 

.  

 

 

3.4.6 Dodajanje strani 

Stran dodamo po sledečih korakih (slika 23): 

 

 
1. Na dnu seznama zavihkov strain kliknemo gumb Nova stran. 

2. Na drugem mestu na seznamu zavihkov strani pokažemo na zavihke 

strani, da se na levi strani prikaže majhna ikona Nova stran. 

Slika 23: Prikaz dodajanja strani. 
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3.4.7 Povišanje ali znižanje ene ali več strani 

Stran kjer delamo lahko povišamo ali znižamo, to pomeni, da strani ustvarimo 

podstrani ali obratno. To naredimo: 

 
 Z vlečenjem. Na zavihku strani povlečemo ime strani desno (če želimo 

stran znižati) ali levo (če želimo stran povišati). Na voljo so trije položaji: 

skrajno levo, sredinsko in skrajno desno. 

 S priročnim menijem. Z desno tipko miške kliknemo zavihek strani in 

nato kliknemo Ustvari podstran, če želimo stran za en položaj znižati 

ali Povišaj podstran, če želimo stran za en položaj povišati. 

 

 

 

3.4.8 Izbiranje strnjevanje in razširjanje skupin strani  

Na zavihku strani Razdelki strani je prikazan gumb Razširi/Strni ne glede na to, ali je 

stran izbrana ali ne; poleg tega izpod zavihka kukajo robovi drugih strani – to sta dva 

opomnika, da gre za strnjeno skupino strani (slika 24). 

 
 Izbiranje razširjene skupine. Kliknemo poljubno stran v skupini, da jo 

izberemo, in jo nato dvokliknemo, da izberemo celotno skupino. 

 Strnjevanje razširjene skupine. Pokažemo na zavihek strani na 

primarni (vrhnji) strani, da se prikaže gumb Razširi/Strni; kliknemo 

gumb. 

Slika 24: Strnjevanje in razširjanje skupin strani 

 
 

 

3.4.9 Premikanje ali kopiranje strani z vlečenjem 

V vrstici z zavihki strani nad stranjo z zapiski ali na seznamu zvezkov v vrstici za 

krmarjenje povlečemo zavihek razdelka na želeno mesto. Prepričamo se, da je majhen 

trikotnik (v vrstici zavihkov) ali črna črta (na seznamu zvezkov) na pravem mestu, preden 

spustimo tipko miške in s tem tudi razdelek. (Če želimo kopije na obeh mestih, med 
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vlečenjem pridržimo tipko CTRL.). Premikanje ali kopiranje strani z vlečenjem je 

prikazano na sliki 25. 

 

 
 Na mesto v istem razdelku. Izberemo zavihke strani, ki jih želimo 

premakniti ali kopirati, povlečemo jih navzgor ali navzdol po seznamu 

zavihkov, dokler ni debela črna črta na mestu, kamor želimo postaviti 

strani; nato spustimo tipko miške, da spustimo strani. 

 V drug razdelek v trenutnem ali drugem odprtem zvezku. Izberemo 

zavihke strani, ki jih želimo premakniti ali kopirati, in jih povlečemo v 

ciljni razdelek v vrstici za krmarjenje. Prepričamo se, da je označen 

ustrezen razdelek, preden spustimo tipko miške in strani. 

Slika 25: Premikanje ali kopiranje strani z vlečenjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.10 Premikanje ali kopiranje strani prek pogovornega okna 

 
Izberemo zavihke strani, ki jih želimo premakniti ali kopirati, z desno tipko 

miške kliknemo izbrane strani in nato kliknemo Premakni ali kopiraj (slika 26). 

V pogovornem oknu izberemo želene možnosti; če želimo kopije na obeh 

mestih, uporabimo gumb Kopiraj. 

Slika 26: Premikanje ali kopiranje strani prek pogovornega okna 
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3.5 Organiziranje in iskanje zapiskov 

Več zapiskov kot naredimo, težje jih je organizirati. Nekatere strani moramo dodati v 

določene odseke, odseke pa v zvezke. OneNote 2013 zato nudi paleto različnih 

možnosti organiziranja zapiskov, kot bomo videli v nadaljevanju. 

 

3.5.1 Ustvarjanje novega peresa ali označevalnika 

 

 
1. Na zavihku Risanje v skupini Orodja v spodnjem desnem kotu galerije 

peres kliknemo gumb Več. 

2. Pri dnu galerije kliknemo Možnosti barve in debeline. 

3. V pogovornem oknu Lastnosti peresa v razdelku Vrsta poteze in 

debelina kliknemo Pero ali Označevalnik in nato kliknemo želeno 

debelino. 

4. Kliknemo Barva črt za pero ali označevalnik in nato kliknemo V redu. 

(Slika 27). 

Slika 27: Prikaz ustvarjanja novega peresa ali označevalnika 
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3.5.2 Dodajanje ali odstranjevanje peres in označevalnikov v orodni 

vrstici za hitri dostop 

 Dodajanje celotne galerije peres 

Na traku na zavihku Risanje z desno tipko miške kliknemo galerijo peres in v 

priročnem meniju kliknemo Dodaj galerijo orodni vrstici za hitri dostop. 

 Dodajanje enega peresa ali označevalnika 

Kliknemo gumb Več na desni strani orodne vrstice za hitri dostop. 

 

V priročnem meniju kliknemo eno od navedenih priljubljenih peres in označevalnikov. 

Če želimo večjo izbiro priljubljenih peres in označevalnikov, ki jih lahko dodamo, v 

orodni vrstici za hitri dostop znova kliknemo gumb Več. Na dnu priročnega menija 

kliknemo Več ukazov in nato dodamo peresa ali označevalnike z ukazi v pogovornem 

oknu OneNoteove možnosti (slika 28). 

 Odstranjevanje poljubnega orodja ali ukaza iz orodne vrstice za hitri 

dostop    

Z desno tipko miške kliknemo ikono in v priročnem meniju kliknemo Odstrani iz 

orodne vrstice za hitri dostop. 

 

Slika 28: Dodajanje ali odstranjevanje peres in označevalnikov v orodni vrstici za hitri 

dostop.  
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3.5.3 Premikanje orodne vrstice za hitri dostop bližje strani z zapiski 

Na desni strani orodne vrstice za hitri dostop kliknemo gumb Več in v spustnem 

meniju kliknemo Pokaži pod trakom. (Če želimo orodno vrstico za hitri dostop 

premakniti nazaj na prvotno mesto, znova kliknemo gumb Več, vendar tokrat kliknemo 

možnost Pokaži nad trakom.) 

 

3.5.4 Pošiljanje strani zvezka kot prilogo e-poštnega sporočila 

Izberemo strani, ki jih želimo poslati, in na traku na zavihku Skupna raba v skupini 

Pošlji kliknemo gumb Pošlji stran po e-pošti (slika 29). 

Več možnosti za skupno rabo je na voljo v pogledu Backstage na zavihku Skupna raba. 

 

 

Slika 29: Pošiljanje strani zvezka kot prilogo e-poštnega sporočila. 

 

 

 

  



Uporabniška navodila: Microsoft OneNote 2013 
 

 

26 

 

3.5.5 Minimiranje ali maksimiranje traku 

V zgornjem desnem kotu OneNoteovega okna, zraven gumba Pomoč, kliknemo gumb 

za Razširitev traku. (Za minimiranje ali maksimiranje lahko pritisnemo tudi CTRL+F1.) 

(Slika 30).  

 

 

Slika 30: Prikaz mini orodne vrstice. 

 

 

3.5.6 Uporaba mini orodne vrstice za delo z besedilom 

Izberemo in z desno tipko miške kliknemo besedilo, ki ga želimo oblikovati – ali označiti 

zastavico ali zanj ustvariti opravilo – in nato izberemo želene možnosti v mini orodni 

vrstici. 

 

3.5.7 Odpiranje ali zapiranje pogleda Microsoft Office Backstage 

Na levi strani traku kliknemo zavihek Datoteka. 

 

Slika 31: Prikaz odpiranja ali zapiranja Backstage pogleda. 

 

 

Če se želimo vrniti v navaden pogled, znova kliknemo zavihek Datoteka ali kateri koli 

drug zavihek na traku. (Le ne kliknemo gumba Zapri, razen če želimo zapreti program.) 

(slika 31). 
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3.5.8 Kopiranje oblikovanja s preslikovalnikom oblik 

1. Izberemo besedilo z oblikovanjem, ki ga želimo kopirati, in nato kliknemo 

Preslikovalnik oblik v mini orodni vrstici ali na traku na zavihku Osnovno 

v skupini Odložišče. 

 

Kazalec miške se spremeni v čopič. 

2. Z vlečenjem izberemo besedilo, v katerem želimo uporabiti oblikovanje. 

Če želimo uporabiti oblikovanje na več mestih, izberemo besedilo z oblikovanjem, ki 

ga želimo kopirati, in dvokliknemo Preslikovalnik oblik . Enega za drugim z 

vlečenjem izberemo vsak del, kjer želimo uporabiti oblikovanje. Ko končamo, 

pritisnemo tipko ESC, da izklopimo preslikovalnik oblik. 

3.5.9 Prikaz seznamov prelivanja za razdelke in zvezke 

 Razdelki    

Na desni strani vrstice z zavihki razdelkov (tik nad stranjo z zapiski) kliknemo 

majhen trikotnik na zavihku s tremi pikami. 

 

 

 Zvezki    

V minimirani vrstici za krmarjenje kliknemo majhen trikotnik na gumbu na dnu, 

na katerem so tri pike. 

 

3.5.10 Iskanje vsebine v vseh odprtih zvezkih 

 
1. Pritisnemo CTRL+E in vnesemo besedilo za iskanje. 

2. Po rezultatih se premikamo s kolescem na miški ali s puščičnimi 

tipkami na tipkovnici. Na voljo je možnost Zadnje izbire na vrhu 

seznama. V OneNotu je na voljo tudi predogled strani, na kateri je 

posamezen primerek.  

3. Če želimo izbrati trenutno stran v predogledu, pritisnemo tipko ENTER. 
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3.5.11 Iskanje vsebine le na trenutni strani 

1. Pritisnemo CTRL+F in vnesemo besedilo za iskanje. 

2. Če se želimo premikati po označenih primerkih, uporabimo majhne puščice 

zraven polja Iskanje (tik nad gumbom Nova stran). (slika 32). 

 

Slika 32: Iskanje vsebine na trenutni strani. 

 

 

3. Če želimo preklicati iskanje, kliknemo majhen x na koncu polja Iskanje.. (slika 

33) 

 

 

Slika 33: Iskanje vsebine na trenutni strani. 

 

 

3.5.12 Ustvarjanje povezave do drugega mesta 

Izberemo besedilo ali drug element, ki ga bomo kliknili za aktiviranje povezave; nato 

ga kliknemo z desno tipko miške in kliknemo Povezava. V pogovornem oknu 

Povezava izberemo želene možnosti. (V starejših različicah se je ta ukaz imenoval 

Hiperpovezava.) 

Če želimo slediti povezami, ki smo jo pravkar ustvarili, pridržimo tipko CTRL in kliknemo 

povezano besedilo ali element. 
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3.5.13 Izbiranje pravega načina za lepljenje kopiranega gradiva 

 Obdrži izvorno oblikovanje 

  
Prilepljeno besedilo ohrani izvorno oblikovanje. 

 Spoji oblikovanje 

 
Prilepljeno besedilo prevzame oblikovanje besedila okrog njega na mestu, 

kamor ga prilepimo. 

 Ohrani samo besedilo 

 
Prilepljeno je le besedilo – brez grafičnih elementov. Ko besedilo prilepimo 

zunaj drugega besedila, prilepljeno besedilo prevzame privzeto OneNoteovo 

oblikovanje. 

 Slika 

 
Celotno kopirano gradivo je prilepljeno kot slika; besedila v sliki pa ni mogoče 

urejati. 

 
Besedilo, ki je prilepljeno kot del slike, je mogoče ekstrahirati v obliko, ki jo je 

mogoče urejati. Z desno tipko miške kliknemo sliko z besedilom in kliknemo 

Kopiraj besedilo iz slike (slika 34). 

Slika 34: Kopiranje besedila iz slike 
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3.6 Tiskanje strani 

1. Kliknemo zavihek Datoteka in nato Natisni (slika 35). 

 Če si želimo ogledati predogled datoteke, kliknemo Predogled tiskanja. 

 Če želimo natisniti datoteko in preveriti ali spremeniti lastnosti tiskalnika, 

kliknemo Natisni. 

 

 

Slika 35: Tiskanje v OneNote 2013. 

 

 

3.7 Deljenje in skupna raba 

OneNote 2013 omogoča, da svoje zapiske delimo s prijatelji, sošolci ali sodelavci. 

Zavihek Deli omogoča več funkcij sodelovanja z drugimi. 
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3.7.1 Skupna raba zvezkov v OneNotu 2013 

Če je v vrstici stanja na dnu tega okna gumb Brez povezave, vzpostavimo povezavo z 

internetom, v pregledovalniku pomoči kliknemo gumb Brez povezave in nato v 

priročnem meniju kliknemo Pokaži vsebino spletnega mesta Office.com. Lahko tudi 

obiščemo spletno mesto Office.com in najnovejšo dokumentacijo poiščemo na strani s 

pomočjo in navodili za Microsoft OneNote 2013. 

 

3.7.2 Načini skupne rabe zvezkov v OneNotu 

V Microsoft OneNotu 2013 lahko zvezek damo v skupno rabo, tako da lahko do njega 

dostopamo v drugih računalnikih ali v spletu, ali pa da lahko v njem delamo skupaj z 

drugimi osebami. 

Ustvarjanje zapiskov v skupini pomeni sodelovanje. OneNote, kot orodje za 

sodelovanje, ponuja precej več kot zmožnost pošiljanja statičnih strani zvezka prek e-

pošte. Glede naravo projektov lahko OneNote uporabimo pri skupinskem razmišljanju 

o novih zamislih na srečanjih z drugimi osebami, uporabimo strani zvezkov kot 

virtualno pisalno tablo in nastavimo zvezke v skupni rabi, ki si jih lahko vsi ogledajo ter 

jim dodajajo informacije ali jih urejajo. 

Za razliko od drugih programov, ki datoteke »zaklenejo« za urejanje in jih lahko ureja 

le ena osebna naenkrat, OneNote 2013 omogoča več avtorjem, da hkrati dostopajo do 

zvezka v skupni rabi. Ko nekdo uredit strani ali odseke zvezka v skupni rabi, OneNote 

samodejno sinhronizira spremembe, tako da je zvezek vedno posodobljen za vse 

uporabnike. 

OneNote v posameznih računalnikih vzdržuje tudi posebno kopijo zapiskov brez 

povezave. Na ta način lahko udeleženci zapisovanja v skupni rabi lokalno nadaljujejo z 

urejanjem zapiskov tudi takrat, ko je njihova povezava z omrežjem začasno prekinjena. 

Naslednjič, ko vzpostavijo povezavo z zvezkom v skupni rabi, OneNote njihove 

spremembe samodejno spoji s spremembami ostalih uporabnikov. 

 

3.7.3 Ustvarjanje novega zvezka v skupni rabi 

 
1. V meniju Datoteka kliknemo Nova. 

2. Pod Shrani zvezek v izberemo, kam želimo shraniti novi zvezek: 

 Kliknemo Splet, če želimo zvezek uporabljati iz katerega koli računalnika 

ali iz spletnega brskalnika. Morali se bomo prijaviti ali pa naročiti račun, 
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nato pa bomo lahko nadzorovali, ali lahko do zvezka dostopamo le mi ali 

tudi druge osebe. 

 Kliknemo Omrežje, če želimo novi zvezek dati v skupno rabo z drugimi 

osebami v istem računalniškem omrežju ali v SharePointovem mestu (na 

primer v službi ali v šoli). 

3. V polje Ime vnesemo opisni novega zvezka (na primer Zvezek skupine). 

4. V polju Spletno mesto ali Omrežno mesto naredimo nekaj od tega: 

 Navedemo spletno mesto - Če je spletna storitev na voljo, se vpišemo z 

obstoječim računom (kot je račun Windows Live) ali pa se naročimo za 

novega. Ko se vpišemo, bomo videli seznam spletnih map, v katerih lahko 

ustvarimo zvezke v skupni rabi. Če skupne rabe z drugimi ne 

potrebujemo, izberemo eno od osebnih map. Če želimo uporabiti skupno 

rabo z drugimi, izberemo mapo v skupni rabi, do katere bodo drugi imeli 

dostop. Če želimo nastaviti dovoljenja za skupno rabo novih in obstoječih 

map, bo OneNote zagnal spletni brskalnik, kjer lahko dokončamo 

ustvarjanje nove mape za zvezek. Pojdimo nazaj v OneNote in nato 

osvežimo seznam pa v polju Spletno mesto, če si želimo ogledati mapo, 

ki smo jo pravkar ustvarili. Izberemo to mapo in nadaljujte s 5. korakom 

spodaj. 

 Navedemo omrežno mesto - Vnesemo lahko celotno pot do omrežne 

skupne rabe datotek, preslikan omrežni pogon ali pa prilepimo celoten 

naslov SharePointove knjižnice dokumentov, kjer želimo ustvariti zvezek 

v skupni rabi. Če je na voljo, lahko izberemo tudi katerega od nedavnih 

SharePointomih mest. Upoštevajmo, da bo zvezek na voljo vsem, ki imajo 

dovoljenja za to omrežno mesto ali SharePointovo mesto. 

5. Kliknemo Ustvari zvezek. 

 

3.7.4 Skupna raba obstoječega zvezka 

 
1. Na meniju Datoteka kliknemo Skupna raba. 

2. Pod Izbira zvezka izberemo obstoječi zvezek, ki ga želimo dati v skupno 

rabo z drugimi osebami ali med drugimi računalniki, ki jih bomo 

uporabljali. 

3. Pod Daj v skupno rabo v izberemo, kje naj bo zvezek v skupni rabi. 

 Kliknemo Splet, če želimo zvezek uporabljati iz katerega koli računalnika 

ali iz spletnega brskalnika. 

 Kliknemo Omrežje, če želimo novi zvezek dati v skupno rabo z drugimi 

osebami ali računalniki v istem omrežju ali SharePointovem mestu (na 

primer v službi ali v šoli). 

4. V polju Spletno mesto ali Omrežno mesto naredimo nekaj od tega: 
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 Navedemo spletno mesto - Če je spletna storitev na voljo, se vpišemo 

z obstoječim računom (kot je račun Windows Live) ali pa se naročimo za 

novega. Ko se vpišemo, bomo videli seznam spletnih map, v katerih 

lahko ustvarimo zvezke v skupni rabi. Če skupne rabe z drugimi ne 

potrebujemo, izberemo eno od osebnih map. Če želimo uporabiti 

skupno rabo z drugimi, izberemo mapo v skupni rabi, do katere bodo 

drugi imeli dostop. Če želimo nastaviti dovoljenja za skupno rabo novih 

in obstoječih map, bo OneNote zagnal spletni brskalnik, kjer lahko 

dokončamo ustvarjanje nove mape za zvezek. Pojdimo nazaj v OneNote 

in nato osvežimo seznam pa v polju Spletno mesto, če si želimo 

ogledati mapo, ki smo jo pravkar ustvarili. Izberemo to mapo in 

nadaljujemo s 5. korakom spodaj. 

 Navedemo omrežno mesto - Vnesemo lahko celotno pot do omrežne 

skupne rabe datotek, preslikan omrežni pogon ali pa prilepimo celoten 

naslov SharePointove knjižnice dokumentov, kjer želimo ustvariti zvezek 

v skupni rabi. Če je na voljo, lahko izberemo tudi katerega od nedavnih 

SharePointovih mest. Upoštevajmo, da bo zvezek na voljo vsem, ki imajo 

dovoljenja za to omrežno mesto ali SharePointovo mesto. 

5. Kliknemo Daj zvezek v skupno rabo. 

Če je spletno ali omrežno mesto, ki ga želimo uporabiti, prikazano kot 

nerazpoložljivo, se pred poskusom shranjevanja in uporabe zvezka na tem 

mestu prepričamo, da imamo vzpostavljeno povezavo z internetom ali 

omrežjem in da imamo potrebna dovoljenja. 

 

 

3.7.5 Ustvarjanje e-poštnega sporočila s povezavo do zvezka zase in za 

druge 

Ko ustvarimo zvezek ali ga damo v skupno rabo, nas bo OneNote vprašal, ali želimo 

ustvariti e-poštno sporočilo s povezavo do zvezka v skupni rabi. 

Če želimo zvezek dati v skupno rabo z drugimi osebami, kliknemo Pošlji e-poštno 

sporočilo s povezavo in ustvarimo e-poštno sporočilo za prejemnike. V sporočilu bo 

povezava do zvezka v skupni rabi, ki jo prejemniki lahko kliknejo, če želijo zvezek v 

skupni rabi odpreti v svojem računalniku.  

Prejemniki pošte, ki še nimajo dovoljenja za dostop do mesta zvezka v skupni rabi, 

zvezka v skupni rabi ne bodo mogli uporabljati. Povezava v e-poštnem sporočilu le 

kaže na mesto in ne omogoča samodejnega dostopa. 
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Če zvezka ne bomo dali v skupno rabo z ostalimi, vendar ga želimo uporabljati v več 

računalnikih, lahko kliknemo Pošlji e-poštno sporočilo s povezavo in pošljemo e-

poštno sporočilo s povezavo na svoj e-poštni račun, ki temelji na spletu. Na ta način 

lahko zvezek v skupni rabi enostavno odpremo iz drugega računalnika. 

 

3.7.6 Ustvarjanje povezanih zapiskov v OneNotu 2013 

Ustvarjanje povezanih zapiskov v Microsoft OneNotu 2013 olajša raziskovanje v 

računalniku, saj omogoča, da ustvarjamo zapiske v zasidranem OneNotovem oknu na 

namizju, hkrati pa delamo v drugih programih ali v brskalniku. 

Zapiske, ki jih ustvarimo v tem načinu, OneNote samodejno poveže s tem, kar si 

ogledujete v Internet Explorerju, v Wordovih dokumentih, PowerPointovih 

predstavitvah ali na drugi OneNotovi strani v katerem koli zvezku. 

Med sejo za povezane zapiske OneNote z vsakim odstavkom zapiskov shrani povezavo 

do dokumentov ali spletnih strani, ki smo jih uporabili, tako da lahko kliknemo to 

povezavo in se pozneje hitro vrnemo do te vsebine. OneNote tudi shrani sličico strani 

in izvleček besedila iz vsake datoteke Word 2013 ali PowerPoint 2013, ki smo si jo 

ogledali, tako da lahko hitro poiščemo in prepoznamo pravilno stran ali diapozitiv. 

Če želimo uporabljati to funkcijo, moramo zvezek shraniti v obliki zapisa OneNote 

2013. Če želimo preveriti, v kateri obliki zapisa datoteke je zvezek shranjen, naredimo 

nekaj od tega: 

 Odpremo zvezek, ki ga želimo uporabiti za povezane zapiske, in nato 

pogledamo v naslovno vrstico v oknu programa OneNote 2013. Če je zraven imena 

zvezka prikazano besedilo [Združljivostni način], potem je trenutni zvezek shranjen v 

starejši obliki zapisa OneNote 2007 in funkcija povezanih zapiskov ne bo na voljo. 

 

 Z desno tipko miške kliknemo ikono zvezka v vrstici za krmarjenje in nato 

kliknemo Lastnosti. V pogovornem oknu Lastnosti zvezka pogledamo Privzeta 

oblika zapisa, če želimo videti, v kateri obliki zapisa je shranjen zvezek. Če je trenutna 

oblika zapisa Oblika zapisa zvezka OneNote 2013, lahko v tem zvezku uporabljamo 

funkcijo povezanih zapiskov. 
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3.7.7 Začetek seje za povezane zapiske 

Povezane zapiske o spletni strani, Wordovem dokumentu, PowerPointovimi 

predstavitvami ali OneNotovimi strani lahko začnemo ustvarjati tako, da naredimo to: 

 

 
1. Na traku v Wordu, PowerPointu ali OneNotu kliknemo zavihek Pregled. 

2. V skupini Zapiski kliknemo gumb Povezani zapiski. 

3. V pogovornem oknu Izbira mesta v OneNotu krmarimo do zvezka, 

odseka in strani, kjer želimo ustvariti zapiske o dokumentu ali strani, ki 

si jo ogledujete, in nato kliknemo V redu. 

4. Zapiske ustvarjajte kot običajno. V glavnem oknu programa lahko 

odpremo druge OneNotove strani, odpremo Internet Explorer ali 

odpremo druge Wordove ali PowerPointove dokumente. OneNote 

samodejno poveže nazaj do stvari, ki smo si jih ogledovali, tako da se 

lahko pozneje enostavno sklicujete na izvorna gradiva. 

 

Drug način za ustvarjanje povezanih zapiskov je ta, da v OneNotu na zavihku Pogled 

kliknemo Zasidraj na namizje. Trenutna OneNotova stran bo zasidrana na stran 

namizja sistema Windows, kjer jo bomo med uporabo drugih programov lahko videli. 

Vsi zapiski, ki jih ustvarimo v zasidranem oknu OneNota, bodo povezani z njihovim 

kontekstom. 

 

3.7.8 Konec seje za povezane zapiske 

Sejo za povezane zapiske lahko končamo tako, da naredimo nekaj od tega: 

 
 Kliknemo gumb Zasidraj na namizje v orodni vrstici za hitri dostop, če 

želimo odsidrati okno in izklopiti način za povezane zapiske (ali 

enostavno pritisnemo CTRL+ALT+D). 

 Na zavihku Pogled kliknemo gumb Navaden pogled. 
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3.7.9 Ogled ali odstranjevanje povezav do zapiskov 

Ko smo v načinu za povezane zapiske, je blizu zgornjega levega kota zasidrane strani z 

zapiski prikazan gumb z ikono verižne povezave. Če želimo videti, kateri zapiski so 

povezani z nečim drugim, lahko med sejo za povezane zapiske kazalec miške postavite 

na posamezne zapiske na strani. 

Če kazalec miške postavite na ikono programov, ki so morda prikazane na strani, se 

bodo prikazale sličice morebitnih Wordovih dokumentov, PowerPointovih predstavitev, 

OneNotovih zapiskov ali spletnih strani Internet Explorerja, s katerimi so zapiski 

povezani. Če želimo odpreti datoteke, ki so povezane s temi sličicami, kliknemo katero 

od sličic. 

Če si želimo ogledati seznam vseh dokumentov, do katerih vodijo povezave iz trenutne 

strani, ali če želimo odstraniti povezave, ki jih ne želimo ali potrebujemo, kliknemo 

ikono z verižno povezavo v zgornjem kotu strani. 

 

3.7.10 Onemogočanje povezanih zapiskov 

Način za povezane zapiske se samodejno omogoči vedno, kadar ustvarjamo zapiske v 

zasidranem oknu OneNota. Če želimo to funkcijo izklopiti, sledimo tem korakom: 

 

 
1. V meniju Datoteka kliknemo Možnosti. 

2. Na levi strani pogovornega okna Možnosti OneNota kliknemo 

kategorijo Dodatno. 

3. Na desni strani pod Povezani zapiski počistimo potrditveno polje 

Dovoli ustvarjanje novih povezanih zapiskov. 

 

Če želimo počistiti morebitne povezane zapiske, ki so že povezani s spletnimi stranmi 

in dokumenti, kliknemo gumb Odstrani povezave iz povezanih zapiskov v 

pogovornem oknu Možnosti OneNota. 
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3.7.11 Vnovično omogočanje povezanih zapiskov 

Če smo samodejni način povezanih zapiskov v zasidranem oknu izklopili, ga lahko 

znova omogočimo tako, da sledimo tem korakom: 

 
1. V meniju Datoteka kliknemo Možnosti. 

2. Na levi strani pogovornega okna Možnosti OneNota kliknemo 

kategorijo Dodatno. 

3. Na desni strani pod Povezani zapiski potrdimo potrditveno polje 

Dovoli ustvarjanje novih povezanih zapiskov. 

 

3.8 Varnost 

Za dodatno varnost lahko zvezke zaščitite z geslom, da drugi ne morejo dostopati do 

njih in jih prebirati. Z geslom lahko zaščitimo stran, odsek ali zvezek. 

 

3.8.1 Zaščita zapiskov z geslom v OneNotu 2013 

Zaščita z geslom v Microsoft OneNotu 2013 je namenjena zaščiti zapiskov pred 

radovedneži. Ne glede na to, ali OneNote uporabljamo za zapiske o snovi v šoli, zapiske 

o srečanjih v službi ali za shranjevanje osebnih podatkov doma, so pri nadzoru dostopa 

do teh zapiskov ključnega pomena gesla. 

 

3.8.2 Zakaj je pomembna uporaba gesel v OneNotu? 

Najbolj pogosti scenariji za uporabo gesel, ki pomagajo nadzirati dostop do informacij 

v zvezkih: 

Zasebnost 

V zvezku je lahko poseben odsek ali mapa, v kateri so osebni podatki, na primer domač 

naslov, telefonske številke, EMŠO, številke bančnega ali tekočega računa, poverilnice za 

prijavo v spletno mesto ali podobne informacije. Kraja identitete je vedno bolj pogosta 

in lahko je zelo nevarno, če takih informacij ne zaščitite. 
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Prilagodljiva varnost 

Če OneNote uporabljamo za zapiske, ki so povezani s šolo, delom ali domom, bomo 

za njih verjetno želeli imeti posamezne odseke. Glede na to, kako bomo te informacije 

želeli dati v skupno rabo, lahko določimo različna gesla za različne odseke. 

Varna mobilnost 

V nasprotju z računalniškim geslom, ki nadzira dostop do računalnika, vendar ne zaščiti 

posameznih shranjenih datotek, je OneNotova zaščita z geslom za odsek povezana z 

datoteko zvezka. Omogoča zaščito zvezka, tudi ko zvezek kopirate v drug računalnik 

ali datotečni strežnik ali ko izgubite ali nam ukradejo računalnik. 

 

3.8.3 Uporaba gesla za odsek 

Če želimo preprečiti nepooblaščen dostop do zapiskov, lahko uporabimo geslo za 

določene odseke zvezka (slika 36). 

 

 
1. Z desno tipko miške kliknemo zavihek odseka, ki ga želimo zaščititi z 

geslom, in nato v priročnem meniju kliknemo Zaščiti odsek z geslom. 

2. V podoknu opravil Zaščita z geslom kliknemo Nastavi geslo. 

3. V pogovornem oknu Zaščita z geslom v polje Vnos gesla vnesemo 

želeno geslo. 

4. Potrdimo geslo tako, da ga vnesemo v polje Potrditev gesla in 

kliknemo V redu. 

Slika 36: Zaščita odseka z geslom. 
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Ko delamo v odseku zvezka, ki je zaščiten z geslom, ta ostane odklenjen za določeno 

obdobje, ki smo ga navedli. Če želimo izboljšati varnost, lahko nastavimo možnost, da 

se zaščiteni odseki zaklenejo takoj, ko jih zapustite ali zapremo OneNote. Ko je zaščiten 

odsek zaklenjen, je za ogled in urejanje zahtevano pravilno geslo. Geslo za odseke 

zvezka lahko preprosto spremenimo ali odstranimo. 

 Z gesli je mogoče zaščititi le posamezne odseke, ne pa celotnih zvezkov. 

 Dostop do odsekov, zaščitenih z gesli, postane omejen, ko OneNote zapremo ali pa 

po določenem času nedejavnosti. Te nastavitve lahko spremenimo tako, da v 

podoknu za opravila Zaščita z geslom kliknemo Možnosti za geslo. 

 Odseki, zaščiteni z gesli, niso vključeni v iskanje po zvezkih. Če želimo z geslom 

zaščiten odsek vključiti v iskanje po zvezku, pred iskanjem zapiskov odsek 

odklenite. 

 Oznake zapiskov, uporabljene na straneh v zaščitenih odsekih, niso vključene v 

povzetku oznake zapiska, če odsekov ne odklenete. 

 

3.8.4 Spreminjanje gesla za odsek 

Če je geslo za kateri koli odsek v zvezku ogroženo ali želimo vsa gesla občasno 

spremeniti zaradi dodatne varnosti, lahko obstoječa gesla za kateri koli odsek v zvezku 

preprosto spremenimo. 

 
1. Z desno tipko miške kliknemo zavihek odseka, ki mu želimo spremeniti 

zaščito z geslom, in nato v priročnem meniju kliknemo Zaščiti odsek z 

geslom. 

2. V podoknu opravil Zaščita z geslom kliknemo Spremeni geslo. 

3. V pogovornem oknu Spremeni geslo v polje Staro geslo vnesemo 

trenutno geslo. 

4. V polje Vnesemo novo geslo vnesemo novo izbrano geslo. 

5. Geslo potrdimo tako, da ga vnesemo v polje Potrditev gesla in 

kliknemo V redu. 

 

3.8.5 Odstranjevanje gesla za odsek 

 
1. Z desno tipko miške kliknemo zavihek odseka, ki mu želimo odstraniti 

zaščito z geslom, in nato v priročnem meniju kliknemo Zaščiti odsek z 

geslom. 
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2. V podoknu opravil Zaščita z geslom kliknemo Odstrani geslo. 

3. V pogovornem oknu Odstrani  geslo vnesemo trenutno geslo in 

kliknemo V redu. 

 

3.8.6 Zaklepanje vseh z gesli zaščitenih odsekov hkrati 

Hkrati lahko zaklenemo vse odseke trenutnega zvezka, ki so zaščiteni z geslom (slika 

37). 

 

 
1. Z desno tipko miške kliknemo zavihek odseka zvezka, ki mu želimo 

zakleniti z geslom zaščitene odseke, in nato v priročnem meniju 

kliknemo Zaščiti odsek z geslom. 

2. V podoknu opravil Zaščita z geslom kliknemo  

3. Zakleni vse. 

Slika 37: Zaklepanje vseh z gesli zaščitenih odsekov hkrati 

 

Če želimo hitro zakleniti vse odseke trenutnega zvezka, ki so zaščiteni z geslom, 

pritisnemo CTRL+ALT+L. 
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3.8.7 Nastavitev možnosti zaščite z geslom 

Ko odklenete odseke zvezka, ki so zaščiteni z geslom, OneNote te odseke ohrani na 

voljo samo za določen čas, preden jih znova zaklene. Ta čas trajanja lahko navedemo, 

poleg tega pa lahko nastavimo možnosti za zaščito z geslom po meri (slika 38). 

 

 
1. V meniju Datoteka kliknemo Možnosti. 

2. V pogovornem oknu OneNotove možnosti, ki se prikaže, kliknemo 

Dodatno. 

3. V desnem stolpcu se pomaknite na naslov Gesla in naredimo nekaj od 

tega: 

 Če želimo odseke zvezka po poteku navedenega časa zakleniti, 

potrdimo potrditveno polje Zakleni z geslom zaščitene odseke, ko z 

njimi nisem delal naslednje časovno obdobje in izberemo želeno 

obdobje. 

 Če želimo odseke zvezka zakleniti takoj, ko končamo z delom v njih, 

potrdimo potrditveno polje Zakleni z geslom zaščitene odseke 

takoj, ko se premaknem stran od njih. 

 Če želimo, da bodo z gesli zaščiteni odseki začasno na voljo za druge 

programe, potrdimo potrditveno polje Omogoči dodatnim 

programom dostop do odsekov, zaščitenih z geslom, ko so ti 

odklenjeni. 

Slika 38.: Nastavitev možnosti zaščite z geslom 
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3.9 Bližnjice na tipkovnici za OneNote 2013 

 

Bližnjice na tipkovnici so namenjene za ameriško postavitev tipkovnice. Postavitev tipk 

na drugih tipkovnicah ne ustreza tisti na ameriški tipkovnici. 

Ko moramo za bližnjico na tipkovnici hkrati pritisniti dve tipki ali več, so tipke ločene z 

znakom plus (+). Ko moramo pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke bližnjic na 

tipkovnici ločene z vejico ( , ). 

 

3.9.1 Delanje in oblikovanje zapiskov 

3.9.1.1 Vnašanje in urejanje zapiskov 

Dejanje Tipke 

Odpiranje novega OneNotovega okna. CTRL+M 

Odpiranje majhnega OneNotovega okna, če želimo ustvariti 

stranski zapisek.  
CTRL+SHIFT+M 

Zasidranje OneNotovega okna. CTRL+ALT+D 

Razveljavitev zadnjega dejanja. CTRL+Z 

Uveljavitev zadnjega dejanja. CTRL+Y 

Izbira vseh elementov na trenutni strani. 

Opomba   Če želimo povečati obseg izbire, večkrat pritisnemo 

CTRL+A. 

CTRL+A 

Izrez izbranega besedila ali elementa. CTRL+X 

Kopiranje izbranega besedila ali elementa v odložišče. CTRL+C 

Lepljenje vsebine iz odložišča. CTRL+V 

Premik na začetek vrstice. HOME 

Premik na konec vrstice. END 

Premik za en znak v levo. PUŠČICA LEVO 

Premik za en znak v desno. PUŠČICA DESNO 
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Premik za eno besedo v levo. 
CTRL+PUŠČICA 

LEVO 

Premik za eno besedo v desno. 
CTRL+PUŠČICA 

DESNO 

Brisanje enega znaka v levo. BACKSPACE 

Brisanje enega znaka v desno. DELETE 

Brisanje ene besede v levo. CTRL+BACKSPACE 

Brisanje ene besede v desno. CTRL+DELETE 

Vstavljanje preloma vrstice, ne da bi začeli nov odstavek. SHIFT+ENTER 

Preverjanje črkovanja. F7 

Odpiranje slovarja sopomenk za trenutno izbrano besedo. SHIFT+F7 

Odpiranje kontekstnega menija za zapisek, zavihek ali kateri koli 

drug predmet, ki je v središču. 
SHIFT+F10 

Izvršitev dejanja, ki je predlagano v vrstici z informacijami, če je 

prikazana na vrhu strani. 
CTRL+SHIFT+W 

3.9.1.2 Oblikovanje zapiskov 

Dejanje Tipke 

Označevanje izbranega besedilo z rumeno barvo. 
CTRL+SHIFT+H 

ali CTRL+ALT+H 

Vstavljanje hiperpovezave. CTRL+K 

Kopiranje oblikovanja označenega besedila (Preslikovalnik 

oblik). 
CTRL+SHIFT+C 

Lepljenje oblikovanja v označeno besedilo (Preslikovalnik 

oblik). 
CTRL+SHIFT+V 

Odpiranje hiperpovezave. 

Opomba   Kazalec naj bo postavljen kjer koli v oblikovanem 

besedilu hiperpovezave. 

ENTER 
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Uporaba ali odstranitev krepkega oblikovanja iz izbranega 

besedila 
CTRL+B 

Uporaba ali odstranitev ležečega oblikovanja iz izbranega 

besedila. 
CTRL+I 

Uporaba ali odstranitev podčrtanega oblikovanja iz izbranega 

besedila. 
CTRL+U 

Uporaba ali odstranitev prečrtanega oblikovanja iz izbranega 

besedila. 
CTRL+vezaj 

Uporaba ali odstranitev nadpisanega oblikovanja iz izbranega 

besedila. 
CTRL+SHIFT+= 

Uporaba ali odstranitev podčrtanega oblikovanja iz izbranega 

besedila. 
CTRL+= 

Uporaba ali odstranitev oblikovanja označenega seznama iz 

izbranega odstavka. 
CTRL+PIKA 

Uporaba ali odstranitev oblikovanja oštevilčenega seznama v 

izbranem odstavku. 
CTRL+POŠEVNICA 

Uporaba sloga »Naslov 1« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+1 

Uporaba sloga »Naslov 2« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+2 

Uporaba sloga »Naslov 3« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+3 

Uporaba sloga »Naslov 4« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+4 

Uporaba sloga »Naslov 5« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+5 

Uporaba sloga »Naslov 6« za trenutni zapisek. CTRL+ALT+6 

Uporaba običajnega sloga za trenutni zapisek. CTRL+SHIFT+N 

Zamik odstavka z leve. 
ALT+SHIFT+PUŠČICA 

DESNO 

Odstranitev zamika odstavka z leve. 
ALT+SHIFT+PUŠČICA 

LEVO 

Poravnava izbranega odstavka na desno. CTRL+R 
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Poravnava izbranega odstavka na levo. CTRL+L 

Povečanje velikosti pisave označenega besedila. CTRL+SHIFT+> 

Zmanjšanje velikosti pisave označenega besedila. CTRL+SHIFT+< 

Čiščenje oblikovanja označenega besedila. CTRL+SHIFT+N 

Prikazovanje ali skrivanje vrstic pravila na trenutni strani. CTRL+SHIFT+R 

3.9.1.3 Dodajanje elementov na stran 

Dejanje Tipke 

Vstavljanje dokumenta ali datoteke na trenutno stran. ALT+N, F 

Vstavljanje dokumenta ali datoteke kot izpis na trenutno stran. ALT+N, O 

Prikazovanje ali skrivanje izpisa dokumentov na trenutni strani (ko 

OneNote zaženete v načinu visokega kontrasta). 
ALT+SHIFT+P 

Vstavljanje slike iz datoteke. ALT+N, P 

Vstavljanje slike iz optičnega bralnika ali fotoaparata. ALT+N, S 

Vstavljanje izrezka zaslona. 

 Opomba   Aktivna mora biti ikona OneNota v območju za 

obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice sistema 

Windows. 

Tipka Windows+S 

Vstavljanje trenutnega datuma. ALT+SHIFT+D 

Vstavljanje trenutnega datuma in časa. ALT+SHIFT+F 

Vstavljanje trenutnega časa. ALT+SHIFT+T 

Vstavljanje preloma vrstice. SHIFT+ENTER 

Začetek matematične enačbe ali pretvorba označenega besedila v 

matematično enačbo. 
ALT+= 

Ustvarjanje tabele z dodajanjem stolpca k že vnesenemu besedilu. TAB 

Ustvarjanje dodatnega stolpca v tabeli z eno vrstico. TAB 

Ustvarjanje dodatne vrstice, če smo v končni celici tabele. ENTER 
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 Opomba   Pritisnemo tipko ENTER še enkrat, če želimo zaključiti 

tabelo. 

Ustvarjanje vrstice pod trenutno vrstico v tabeli. CTRL+ENTER 

Ustvarjanje dodatnega odstavka v isti celici v tabeli. ALT+ENTER 

Ustvarjanje stolpca desno od trenutnega stolpca v tabeli. CTRL+ALT+R 

Ustvarjanje stolpca levo od trenutnega stolpca v tabeli. CTRL+ALT+E 

Ustvarjanje vrstice nad trenutno vrstico v tabeli (če je kazalec na 

začetku katere koli vrstice). 
ENTER 

Brisanje trenutne prazne vrstice v tabeli (če je kazalec na začetku 

vrstice). 

DEL (pritisnemo 

dvakrat) 

3.9.1.4 Izbiranje zapiskov in predmetov 

Dejanje Tipke 

Izbira vseh elementov na trenutni strani. 

 Opomba   Če želimo povečati obseg izbire, večkrat 

pritisnemo CTRL+A. 

CTRL+A 

Označevanje do konca vrstice. SHIFT+END 

Označevanje celotne vrstice (če je kazalec na začetku vrstice). SHIFT+PUŠČICA DOL 

Skok na naslov strani in njegovo označevanje. CTRL+SHIFT+T 

Preklic izbranega orisa ali strani. ESC 

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov 

navzgor. 

ALT+SHIFT+PUŠČICA 

GOR 

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov 

navzdol. 

ALT+SHIFT+PUŠČICA 

DOL 

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov levo 

(zmanjševanje zamika). 

ALT+SHIFT+PUŠČICA 

LEVO 

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov 

desno (povečevanje zamika). 

ALT+SHIFT+PUŠČICA 

DESNO 

Izbira trenutnega odstavka in pododstavkov. CTRL+SHIFT+vezaj 
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Izbris izbranega zapiska ali predmeta. DELETE 

Premik na začetek vrstice. HOME 

Premik na konec vrstice. END 

Premik za en znak v levo. PUŠČICA LEVO 

Premik za en znak v desno. PUŠČICA DESNO 

Vračanje na zadnjo obiskano stran. ALT+PUŠČICA LEVO 

Premik naprej na naslednjo obiskano stran. 
ALT+PUŠČICA 

DESNO 

Začetek predvajanja izbranega video- ali zvočnega posnetka. CTRL+ALT+P 

Začetek predvajanja izbranega video- ali zvočnega posnetka. CTRL+ALT+S 

Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj 

sekund. 
CTRL+ALT+Y 

Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj 

sekund naprej. 
CTRL+ALT+U 

3.9.1.5 Označevanje zapiskov 

Dejanje Tipke 

Uporaba, označevanje ali čiščenje oznake »Zadolžitev«. CTRL+1 

Uporaba ali čiščenje oznake »Pomembno«. CTRL+2 

Uporaba ali čiščenje oznake »Vprašanje«. CTRL+3 

Uporaba ali čiščenje oznake »Zapomnite si za pozneje«. CTRL+4 

Uporaba ali čiščenje oznake »Definicija«. CTRL+5 

Uporaba ali čiščenje oznake po meri. CTRL+6 

Uporaba ali čiščenje oznake po meri. CTRL+7 

Uporaba ali čiščenje oznake po meri. CTRL+8 

Uporaba ali čiščenje oznake po meri. CTRL+9 



Uporabniška navodila: Microsoft OneNote 2013 
 

 

48 

 

Odstranjevanje vseh oznak zapiskov iz izbranih zapiskov. CTRL+0 

3.9.1.6 Uporaba orisov 

Dejanje Tipke 

Kazanje do ravni 1. ALT+SHIFT+1 

Razširitev do ravni 2. ALT+SHIFT+2 

Razširitev do ravni 3. ALT+SHIFT+3 

Razširitev do ravni 4. ALT+SHIFT+4 

Razširitev do ravni 5. ALT+SHIFT+5 

Razširitev do ravni 6. ALT+SHIFT+6 

Razširitev do ravni 7. ALT+SHIFT+7 

Razširitev do ravni 8. ALT+SHIFT+8 

Razširitev do ravni 9. ALT+SHIFT+9 

Razširitev vseh ravni. ALT+SHIFT+0 

Povečanje zamika za eno raven. TAB 

Pomanjšanje zamika za eno raven. SHIFT+TAB 

Razširitev strnjenega orisa. ALT+SHIFT+znak PLUS (+) 

Strnjenje razširjenega orisa. ALT+SHIFT+znak MINUS (-) 

3.9.1.7 Določanje nastavitev jezika 

 Opomba   Če želimo spremeniti smer pisanja v zapiskih, v orodju Jezikovne 

možnosti sistema Microsoft Office 2013 najprej omogočimo jezike od desne proti 

levi. 

Dejanje Tipke 

Nastavitev smeri pisanja od leve proti desni. CTRL+LEVI SHIFT 

Nastavitev smeri pisanja od desne proti levi. CTRL+DESNI SHIFT 

Povečevanje zamika v besedilu od desne proti levi za eno raven. TAB 
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Zmanjševanje zamika v besedilu od desne proti levi za eno raven. SHIFT+TAB 

3.9.2 Organiziranje in upravljanje zvezka 

3.9.2.1 Delo s stranmi in stranskimi zapiski 

Dejanje Tipke 

Omogočanje ali onemogočanje pogleda celotne 

strani. 
F11 

Odpiranje novega OneNotovega okna. CTRL+M 

Odpiranje majhnega OneNotovega okna, če želimo 

ustvariti stranski zapisek. 
CTRL+SHIFT+M 

Razširjanje ali strnjevanje zavihkov skupine na strani. CTRL+SHIFT+* 

Tiskanje trenutne strani. CTRL+P 

Dodajanje nove strani na konec izbranega odseka. CTRL+N 

Povečevanje širine vrstice z zavihki strani. CTRL+SHIFT+[ 

Zmanjševanje širine vrstice z zavihki strani. CTRL+SHIFT+] 

Ustvarjanje nove strani pod trenutnim zavihkom 

strani na isti ravni. 
CTRL+ALT+N 

Zmanjševanje ravni zamika trenutne oznake zavihka 

strani. 
CTRL+ALT+[ 

Povečevanje ravni zamika trenutne oznake zavihka 

strani. 
CTRL+ALT+] 

Ustvarjanje nove podstrani pod trenutno stranjo. CTRL+SHIFT+ALT+N 

Izbiranje vseh elementov. 

Opomba   Če želimo povečati obseg izbire, večkrat 

pritisnemo CTRL+A. 

CTRL+A 

Izbira trenutne strani. 

CTRL+SHIFT+A 

Če je izbrana stran del skupine, 

pritisnemo CTRL+A, če želimo 

izbrati vse strani v skupini.  
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Premik izbranega zavihka strani navzgor. ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR 

Premika izbranega zavihka strani navzdol. ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL 

Premik mesta vstavljanja v naslov strani. CTRL+SHIFT+T 

Premik na prvo stran v trenutno vidnem nizu 

zavihkov strani. 
ALT+PAGE UP 

Premik na zadnjo stran trenutno vidnega niza 

zavihkov strani. 
ALT+PAGE DOWN 

Premik navzgor na trenutni strani. PAGE UP 

Premik navzdol na trenutni strani. PUŠČICA DOL 

Premik na vrh trenutne strani. CTRL+HOME 

Premik na dno trenutne strani. CTRL+END 

Premik na naslednji odstavek. CTRL+PUŠČICA DOL 

Premik na prejšnji odstavek. CTRL+PUŠČICA GOR 

Premik mesta vstavljanja navzgor na trenutni strani 

ali Razširitev strani navzgor. 
CTRL+ALT+PUŠČICA GOR 

Premik mesta vstavljanja navzdol na trenutni strani 

ali Razširitev strani navzdol. 
CTRL+ALT+PUŠČICA DOL 

Premik mesta vstavljanja v levo na trenutni strani ali 

Razširitev strani na levo. 
CTRL+ALT+PUŠČICA LEVO 

Premik mesta vstavljanja v desno na trenutni strani 

ali Razširitev strani na desno. 
CTRL+ALT+PUŠČICA DESNO 

Premik na naslednji vsebnik za zapiske. ALT+PUŠČICA DOL 

Premik na začetek vrstice. HOME 

Premik na konec vrstice. END 

Premik za en znak v levo. PUŠČICA LEVO 

Premik za en znak v desno. PUŠČICA DESNO 
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Vračanje na zadnjo obiskano stran. ALT+PUŠČICA LEVO 

Premik naprej na naslednjo obiskano stran. ALT+PUŠČICA DESNO 

Povečava 

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na 

številski tipkovnici)  

–ALI– 

ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS 

Pomanjšava 

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na 

številski tipkovnici)  

–ALI– 

ALT+CTRL+SHIFT+VEZAJ  

Shranjevanje sprememb. 

Opomba   Ko se OneNote izvaja, se zapiski 

samodejno shranijo ob vsaki spremembi. Zapiskov ni 

treba shranjevati ročno. 

CTRL+S 

3.9.2.2 Delo z zvezki in odseki 

Dejanje Tipke 

Ustvarjanje novega odseka. CTRL+T 

Odpiranje zvezka. CTRL+O 

Odpiranje odseka. CTRL+ALT+SHIFT+O 

Premik na naslednji odsek. CTRL+TAB 

Premik na prejšnji odsek. CTRL+SHIFT+TAB 

Premik na naslednjo stran v 

odseku. 
CTRL+PAGE DOWN 

Premik na prejšnjo stran v 

odseku. 
CTRL+PAGE UP 

Premik na prvo stran v 

odseku. 
ALT+HOME 

Premik na zadnjo stran v 

odseku. 
ALT+END 
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Premik na prvo stran v 

trenutno vidnem nizu 

zavihkov strani. 

ALT+PAGE UP 

Premik na zadnjo stran 

trenutno vidnega niza 

zavihkov strani. 

ALT+PAGE DOWN 

Premik ali kopiranje trenutne 

strani. 
CTRL+ALT+M 

Nastavitev fokusa na trenutni 

zavihek strani. 
CTRL+ALT+G 

Izbira trenutnega zavihka 

strani. 
CTRL+SHFT+A 

Nastavitev fokusa na trenutni 

zavihek odseka. 
CTRL+SHIFT+G 

Premik trenutnega odseka. CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M 

Preklop v drugi zvezek v 

vrstici za krmarjenje. 

CTRL+G, nato s tipkama PUŠČICA DOL ali PUŠČICA 

GOR izberemo drug zvezek in nato pritisnemo tipko 

ENTER 

3.9.2.3 Iskanje zapiskov 

Dejanje Tipke 

Premik mesta vstavljanja v polje Iskanje, če želimo iskati po vseh 

zvezkih. 
CTRL+E 

Predogled naslednjega rezultata med iskanjem po vseh zvezkih. PUŠČICA DOL 

Premik na izbrani rezultat in opustitev iskanja med iskanjem po 

vseh zvezkih. 
ENTER 

Sprememba obsega iskanja. 
CTRL+E, TAB, 

PRESLEDNICA 

Odpiranje podokna za rezultate iskanja. 
ALT+O po 

iskanju 
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Iskanje le na trenutni strani. 

Opomba   Med iskanjem povsod in iskanjem le na trenutni strani 

lahko kadarkoli preklopimo tako, da pritisnete tipki CTRL+E ali 

CTRL+F. 

CTRL+F 

Premik na naslednji rezultat med iskanjem po trenutni strani. ENTER ali F3 

Premik na prejšnji rezultat med iskanjem po trenutni strani. SHFT+F3 

Opustitev iskanja in vrnitev na stran. ESC 

3.9.2.4 Skupna raba zapiskov z drugimi osebami 

Dejanje Tipke 

Pošiljanje izbranih strani v e-poštnem sporočilu. CTRL+SHIFT+E 

3.9.2.5 Skupna raba zapiskov z drugimi programi 

Dejanje Tipke 

Pošiljanje izbranih strani v e-poštnem sporočilu. CTRL+SHIFT+E 

Ustvarjanje Outlookovega opravila Danes iz trenutno izbranega 

zapiska. 
CTRL+SHIFT+1 

Ustvarjanje Outlookovega opravila Jutri iz trenutno izbranega 

zapiska. 
CTRL+SHIFT+2 

Ustvarjanje Outlookovega opravila Ta teden iz trenutno izbranega 

zapiska. 
CTRL+SHIFT+3 

Ustvarjanje Outlookovega opravila Naslednji teden iz trenutno 

izbranega zapiska. 
CTRL+SHIFT+4 

Ustvarjanje Outlookovega opravila Brez datuma iz trenutno 

izbranega zapiska. 
CTRL+SHIFT+5 

Odpiranje izbranih Outlookovih opravil. CTRL+SHIFT+K  

Označevanje izbranih Outlookovih opravil kot dokončana. CTRL+SHIFT+9 

Brisanje izbranih Outlookovih opravil.  CTRL+SHIFT+0 

Sinhronizacija sprememb v trenutnem zvezku v skupni rabi. SHIFT+F9 
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Sinhronizacija sprememb v vseh zvezkih v skupni rabi. F9 

Označevanje trenutne strani kot »Neprebrano«. CTRL+Q 

 

3.9.3 Zaščita zapiskov 

3.9.3.1 Zaščita odsekov z geslom 

Dejanje Tipke 

Zaklepanje odsekov, zaščitenih z geslom. CTRL+ALT+L 

  

3.10 O spremembah oblike zapisa datotek v OneNotu 2013 

V teh navodilih so pomembne informacije za uporabnike OneNota 2007, ki so svojo 

različico nadgradili v Microsoft OneNote 2010 ali 2013, kakor tudi za uporabnike 

OneNota 2013, ki želijo še naprej uporabljati in dajati v skupno rabo zvezke v starejši 

obliki zapisa OneNote 2007. V navodilih so tudi informacije za uporabnike programa 

OneNote 2003, ki so svojo različico nadgradili neposredno v OneNote 2013. 

 

3.10.1 Pregled oblike zapisa datoteke OneNote 2013 

Microsoft OneNote 2013 za shranjevanje zvezkov uporablja novejšo obliko zapisa 

datoteke kot prejšnje različice OneNota. Kljub temu je bila oblika zapisa datoteke 

OneNote 2007 v OneNotu 2013 ohranjena, tako da je mogoče zvezke, ki so bili 

shranjeni v starejši obliki zapisa, še vedno dati v skupno rabo več avtorjem, ki delajo 

skupaj, vendar uporabljajo različne različice OneNota. 

  



Uporabniška navodila: Microsoft OneNote 2013 
 

 

55 

 

3.10.2 Ustvarjanje novih zvezkov v OneNotu 2013 

Novi zvezki, ki jih ustvarimo v OneNotu 2013, se samodejno shranijo v novi obliki zapisa 

datoteke OneNote 2013. To obliko zapisa za delovanje zahteva večina novih funkcij 

OneNota 2013  – vključno z matematičnimi enačbami, povezanim zapisovanjem, 

podstranmi na več ravneh, shranjevanjem različic in košem. Z obliko zapisa zvezka 

OneNote 2013 lahko zvezke damo v skupno rabo v spletu, tako da si jih je mogoče 

ogledati in jih urediti v spletnem brskalniku. 

 

3.11 Prilagajanje traku 

S prilagoditvami lahko trak prilagodite svojim željam. Ustvarjamo lahko na primer 

zavihke in skupine po meri, v katerih so pogosto uporabljeni ukazi. 

Prilagoditve traku veljajo le v tistem programu sistema Microsoft Office, v katerem 

prilagajate trak. Prilagoditve ne bodo uporabljene v vseh programih sistema Office. 

Vrstni red privzetih zavihkov in skupin, vgrajenih v sistemu Microsoft Office 2013, lahko 

preimenujemo in spremenimo. Ne moremo pa preimenovati privzetih ukazov, 

spreminjati ikon, povezanih s temi privzetimi ukazi, ali spremeniti vrstnega reda teh 

ukazov. Privzeti ukazi imajo sivo obarvano besedilo. 

Če želimo dodati ukaze skupini, moramo dodati skupino po meri na privzeti zavihek ali 

nov zavihek po meri. Da lažje prepoznamo zavihek ali skupino po meri in jo ločite od 

privzetega zavihka ali skupine, imajo zavihki in skupine po meri na seznamu 

Prilagajanje traku za imenom napis (Po meri); vendar ta napis ni prikazan na traku. 
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 Privzeti zavihek in skupina imata ukaze, ki jih ni mogoče spreminjati. 

 Skupina po meri na privzetem zavihku z dodanimi novimi ukazi. Te nove 

ukaze je mogoče spremeniti. 

 

3.11.1 Prenos brezplačnih trakov po meri 

Prenesemo lahko brezplačne trakove po meri za Microsoft Office 2013, s katerimi bomo 

povečali svojo učinkovitost. Ti traki imajo nov zavihek po meri, imenovan Priljubljene. 

Zavihek Priljubljene smo ustvarili na podlagi povratnih informacij uporabnikov o tem, 

katere ukaze najpogosteje uporabljajo v programih sistema Microsoft Office. Te 

prilagojene trakove lahko uporabljamo takšne, kot so, ali kot izhodišče za prilagajanje 

traku svojim željam. 

 

3.11.2 Odpiranje okna »Prilagajanje traku« 

 
1. Kliknemo zavihek Datoteka. 

2. V razdelku Pomoč kliknemo Možnosti. 

3. Kliknemo Prilagodi trak. 

Do okna Prilagajanje traku pridete tudi tako, da z desno tipko miške kliknemo 

poljuben zavihek na traku in nato kliknemo Prilagajanje traku.  

 

3.12 Delo z zavihki 

3.12.1 Dodajanje zavihka po meri 

Ko kliknemo Nov zavihek, dodamo zavihek in skupino po meri. Ukaze lahko dodajamo 

le v skupine po meri. 

 
1. V oknu Prilagajanje traku na seznamu Prilagajanje traku kliknemo 

Nov zavihek. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

Če želimo dodati ukaze v skupino po meri, gledamo razdelek Dodajanje ukazov 

v skupino po meri. 
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3.12.2 Preimenovanje privzetega zavihka ali zavihka po meri 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

zavihek, ki ga želimo preimenovati. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo Preimenuj in vnesemo novo ime. 

3. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

 

3.12.3 Skrivanje privzetega zavihka ali zavihka po meri 

Skrijemo lahko tako zavihke po meri kot tudi privzete zavihke, odstranimo pa lahko le 

zavihke po meri. 

 
Na seznamu Prilagajanje traku imajo zavihki in skupine po meri za svojim 

imenom oznako (Po meri), vendar se ta oznaka ne prikaže na traku. 

1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku 

počistimo potrditveno polje ob privzetem zavihku ali zavihku po meri, 

ki ga želimo skriti. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 
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3.12.4 Spreminjanje vrstnega reda privzetih zavihkov ali zavihkov 

po meri 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

zavihek, ki ga želimo premakniti. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo puščico Navzgor ali Navzdol, dokler ne nastavimo želenega 

vrstnega reda. 

3. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

 

3.12.5 Odstranjevanje zavihka po meri 

Skrijemo lahko tako zavihke po meri kot tudi privzete zavihke, odstranimo pa lahko le 

zavihke po meri. 

 
Na seznamu Prilagajanje traku imajo zavihki in skupine po meri za svojim 

imenom oznako (Po meri), vendar se ta oznaka ne prikaže na traku. 

1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

zavihek, ki ga želimo odstraniti. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo Odstrani. 

3. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

 

3.13 Delo s skupinami 

3.13.1 Dodajanje skupine po meri na zavihek 

Skupino po meri lahko dodamo na zavihek po meri ali privzeti zavihek. 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

zavihek, ki mu želimo dodati skupino. 
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Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo Nova skupina. 

3. Če želimo preimenovati skupino Nova skupina (po meri), z desno 

tipko miške kliknemo skupino, kliknemo Preimenuj in vnesemo novo 

ime. 

Lahko dodamo tudi ikono, ki naj predstavlja skupino po meri. Kliknemo 

skupino po meri in nato kliknemo Preimenuj.  

Če želimo skriti oznake za ukaze, ki jih dodajate v to skupino po meri, z desno 

tipko miške kliknemo skupino in nato kliknemo Skrij oznake ukazov. 

Če želimo prikazati oznake za ukaze v skupini po meri, ko smo jih skrili, z desno 

tipko miške kliknemo skupino in nato kliknemo Pokaži oznake ukazov. 

5. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

Če želimo dodati ukaze v skupino po meri, gledamo razdelek Dodajanje ukazov 

v skupino po meri. 

 

3.13.2 Preimenovanje privzete skupine ali skupine po meri 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

zavihek ali skupino, ki jo želimo preimenovati. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo Preimenuj in vnesemo novo ime. 

Pri preimenovanju skupine po meri lahko kliknemo tudi ikono, ki naj 

predstavlja to skupino. 

3. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 
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3.13.3 Spreminjanje vrstnega reda privzetih skupin in skupin po 

meri 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

skupino, ki jo želimo premakniti. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo puščico Navzgor ali Navzdol, dokler ne nastavimo želenega 

vrstnega reda. 

3. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

 

3.13.4 Odstranjevanje privzete skupine ali skupine po meri 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

skupino, ki jo želimo odstraniti. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo Odstrani. 

3. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

 

3.13.5 Zamenjava privzete skupine s skupino po meri 

Iz privzete skupine, ki je vgrajena v sistemu Microsoft Office, ni mogoče odstraniti 

ukaza. Lahko pa ustvarimo skupino po meri, v kateri so le želeni ukazi, in z njo 

nadomestite privzeto skupino. 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

privzeti zavihek, kamor želimo dodati skupino po meri. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo Nova skupina. 

3. Z desno tipko miške kliknemo novo skupino in nato kliknemo 

Preimenuj. 
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4. Vnesemo ime nove skupine in izberemo ikono, ki bo predstavljala novo 

skupino, ko bo velikost traku spremenjena. 

5. Na seznamu Ukaze izberemo iz kliknemo Glavni zavihki. 

6. Kliknemo znak plus (+) zraven privzetega zavihka, na katerem je 

skupina, ki jo želimo prilagoditi. 

7. Kliknemo znak plus (+) zraven privzete skupine, ki jo želimo prilagoditi. 

8. Kliknemo ukaz, ki ga želimo dodati v skupino po meri, in nato kliknemo 

Dodaj. 

Ni nam treba dodati vseh ukazov. Dodamo lahko le tisto, ki jih želimo. 

9. Z desno tipko miške kliknemo privzeto skupino in nato kliknemo 

Odstrani. 

Privzeto skupino lahko znova ponastavimo, tako da ponastavimo trak, toda če 

želimo v prihodnje spet uporabljati skupino po meri, jo najprej izvozimo. 

 

3.14 Delo z ukazi 

Ukaze je mogoče dodati le v skupino po meri, ki je pod zavihkom po meri ali privzetim 

zavihkom. Ukazov ni mogoče dodajati v privzeto skupino. Preimenovati je mogoče le 

ukaze, ki smo jih dodali v skupine po meri. Če želimo videti, kako posodobite privzeto 

skupino, gledamo razdelek Zamenjava privzete skupine s skupino po meri. 

 

3.14.1 Dodajanje ukazov v skupino po meri 

Na seznamu Prilagajanje traku imajo zavihki in skupine po meri za svojim imenom 

oznako (Po meri), vendar se ta oznaka ne prikaže na traku (slika 39). 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

skupino po meri, ki ji želimo dodati ukaze. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Na seznamu Ukaze izberemo iz kliknemo seznam, s katerega želimo 

dodati ukaze, na primer Priljubljeni ukazi ali Vsi ukazi. 

3. Kliknemo ukaz na seznamu, ki smo ga izbrali. 

4. Kliknemo Dodaj. 
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5. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

Ukaz lahko tudi preimenujete in dodamo ikono, ki naj predstavlja ukaz. 

Kliknemo ukaz in nato kliknemo Preimenuj.  

 

Slika 39: Izbira ukaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.2 Odstranjevanje ukaza iz skupine po meri 

Ukaze je mogoče odstraniti le iz skupine po meri. 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

ukaz, ki ga želimo odstraniti. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo Odstrani. 

3. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 
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3.14.3 Preimenovanje ukaza, ki smo ga dodali v skupino po meri 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

ukaz, ki ga želimo preimenovati. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo Preimenuj in vnesemo novo ime. 

Pri preimenovanju ukaza, ki smo ga dodali v skupino po meri, lahko kliknemo 

tudi ikono, ki naj predstavlja ta ukaz. 

3. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

 

3.14.4 Spreminjanje vrstnega reda ukazov v skupinah po meri 

 
1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknemo 

ukaz, ki ga želimo premakniti. 

Če želimo priti do okna Prilagajanje traku, gledamo razdelek Odpiranje okna 

»Prilagajanje traku«. 

2. Kliknemo puščico Navzgor ali Navzdol, dokler ne nastavimo želenega 

vrstnega reda. 

3. Če si želimo ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknemo V redu. 

 

3.15 Ponastavitev traku 

Vse zavihke na traku ali le izbrane zavihke lahko ponastavimo na njihovo izvirno stanje. 

Pri ponastavitvi vseh zavihkov na traku ponastavimo tudi orodno vrstico za hitri dostop, 

tako da so v njej prikazani le privzeti ukazi. 

 

 
Ponastavitev traku na privzete nastavitve 

1. V oknu Prilagajanje traku kliknemo Ponastavi. 

2. Kliknemo Ponastavi vse prilagoditve. 
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Ponastavitev le izbranega zavihka 

1. V oknu Prilagajanje traku izberemo privzeti zavihek, ki ga želimo 

ponastaviti na privzete nastavitve. 

2. Kliknemo Ponastavi in nato Ponastavi le izbrani zavihek traku. 

 

3.16 Izvoz prilagojenega traku 

Prilagoditve traku in orodne vrstice za hitri dostop lahko izvozite v datoteko, ki jo lahko 

uvozi in uporablja sodelavec ali uporabnik drugega računalnika. 

 
1. V oknu Prilagajanje traku kliknemo Uvozi/izvozi. 

2. Kliknemo Izvozi vse prilagoditve. 

 

3.17 Uvoz prilagojenega traku 

Datoteke s prilagoditvami lahko uvozimo, da zamenjamo trenutno ponastavitev traku 

in orodne vrstice za hitri dostop. Ker lahko uvozimo prilagoditve, lahko tako zagotovite 

enak videz programov sistema Microsoft Office pri sodelavcih ali v drugih računalnikih. 

 
1. V oknu Prilagajanje traku kliknemo Uvozi/izvozi. 

2. Kliknemo Uvozi datoteko s prilagoditvami. 
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