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1 Microsoft Access 2016 
Microsoft Access 2016 je sistem za upravljanje podatkovnih baz in je del zbirke Microsoft Office. 

V tem poglavju bomo predstavili delovno okolje in osnove uporabe pripomočka Microsoft 

Access. Program uporabljamo za upravljanje s podatkovnimi zbirkami na uporabniku prijazen 

način. Pomaga nam pri hrambi informacij za poročanje in analizo. Od Microsoft Excela se 

razlikuje po tem, da omogoča analizo večjih količin podatkov in ponuja bolj učinkovito 

upravljanje s povezanimi podatki. 

1.1 Novosti v Microsoft Access 2016 

1.1.1 Funkcija Povejte mi ali Polje Povejte mi 

Na traku lahko v novi verziji Officeovih pripomočkov opazimo polje z besedilom, v 

katerem piše Povejte mi, kaj želite narediti. V to polje lahko vnesemo besede ali fraze, 

ki se nanašajo na ukaze, ki jih želimo uporabiti. Tako lahko hitreje dostopamo do funkcij 

ali dejanj, ki jih želimo izvesti. Izberemo lahko tudi iskanje pomoči, povezano z iskanim 

vnosom. Funkcija je še posebej koristna, ko ne najdemo določenega ukaza dovolj hitro 

ali pa se ga ne spomnimo v celoti (Office Support, 2016a). 

Slika 1: Besedilno polje Povejte mi, kaj želite narediti 

 

1.1.2 Nove teme 

V novi verziji lahko izbiramo med dvema temama: barvita in bela. Da temo 

spremenimo, kliknemo na zavihek Datoteka v traku, nato Možnosti in Splošno. V 

spustnem meniju se nam prikažeta temi pod kategorijo Officeova tema. 
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Slika 2: Izbira teme za Office 

 

1.1.3 Moderen izgled predlog 
 

Če želimo organizirati in obvladovati podatke z Accessom, vendar potrebujemo nekaj 

pomoči z oblikovanjem podatkovne baze, lahko uporabljamo kot pomoč predloge. Pet 

najbolj popularnih predlog je bilo preoblikovanih, da izgledajo moderno. Predloge 

najdemo, če kliknemo na zavihek Datoteka, Novo in nato iščemo v polju za iskanje 

željeno temo (Evidenca sredstev, Stiki, Upravljanje opravil, Študenti, Projektno vodenje). 

Vsaka izmed predlog vsebuje obrazec za hiter začetek s povezavami do člankov, videov 

in drugih virov. 

Slika 3: Predloga za vnos podatkov v tabelo 

 

Slika 4: Predloga Seznam študentov 

 

 

1.1.4 Pogovorno okno Pokaži tabelo 

Pogovorno okno za izbiro tabele je večje, kar omogoča boljši pregled nad več tabelami 

in imeni poizvedb v podatkovni zbirki podatkov. 
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Slika 5: Večje pogovorno okno s tabelami 

 

 

1.2 Delovno okolje Microsoft Access 2016 

Ob zagonu Microsoft Access se nam prikaže postavitev programa, znana iz ostalih Office orodij. 

Slika 6: Delovno okolje Access 2016 

 

 

 

 

Naslovna vrstica Trak 

Podokno za krmarjenje Vrstica stanja 
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1.2.1 Elementi programskega okna 

1. Naslovna vrstica (angl. Title bar) se nahaja na vrhu programskega okna in prikazuje 

ime odprte podatkovne baze in pot do datoteke, kjer je shranjena. Prav tako najdemo 

v njej orodja za upravljanje s programom in programskim oknom. 

Slika 7: Naslovna vrstica 

 

 

Na levi strani naslovne vrstice se nahaja orodna vrstica za hitri dostop (angl. Quick 

Access Toolbar) z gumbom za shranjevanje, razveljavitev in uveljavitev. Privzet prikaz 

gumbov lahko prilagodimo, da prikazujejo tudi druge ukaze. Kliknemo na spustno 

puščico ob orodni vrstici in označimo ukaze, ki jih želimo videti. 

2. Trak (angl. Ribbon) najdemo pod naslovno vrstico. Tukaj so vsi ukazi za delo z Access 

podatkovno bazo predstavljeni z gumbi za lažje delo s programom. 

 

Slika 8: Trak 

 

 

Na vrhu traku najdemo skupino zavihkov. Ob kliku na enega izmed njih se prikažejo 

ukazi, ki spadajo v to skupino. 

Ukazi za upravljanje programa Access in samo podatkovne baze so zbrani skupaj v 

pogledu Backstage view, do katerega pridemo s klikom na gumb Datoteka, na skrajno 

levi strani traku. Različni ukazi so razporejeni po straneh. Pogled podatkovne baze 

ponovno prikažemo s klikom na puščico nazaj. 

 

Slika 9: Pogled Informacij 

 

 

Zavihki 

Skupine 

Orodna vrstica za hitri dostop Pot do datoteke Pomoč 
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3. Podokno za krmarjenje (angl. Navigation pane) se nahaja na levi strani okna in 

prikazuje seznam vseh predmetov v podatkovni bazi. Privzeto prikazuje vse predmete 

v podatkovni bazi po tipu predmeta, vendar lahko seznam filtriramo s klikom na 

naslovno vrstico podokna za krmarjenje in nato izberemo kategorijo ali skupino 

predmetov za prikaz. Podokno lahko skrijemo in ponovno prikažemo, če pritisnemo 

gumb »Odpri/zapri razdelilno vrstico« zgoraj desno. 

Slika 10: Podokno za krmarjenje 

 

4. Vrstica stanja (angl. Status bar) se nahaja na dnu okna programa in prikazuje 

informacije o trenutni podatkovni bazi. Prav tako ponuja dostop do določenih funkcij. 

Na desnem koncu vrstive najdemo gumbe za preklop med pogledom načrta in 

podatkovnega lista. 

 

Slika 11: Vrstica stanja 

 

 

 

1.3 Razumevanje koncepta podatkovnih baz 

Preproste podatkovne baze hranijo informacije v le eni tabeli. Bolj kompleksni programi za 

urejanje podatkovnih baz, kot je Access, hranijo podatke v več relacijskih tabelah in tvorijo tako 

imenovane relacijske podatkovne baze. Če so ti podatki v relacijski podatkovni bazi organizirani 

na pravi način, lahko obravnavamo več tabel kot eno skupno področje za shranjevanje, ki iz 

različnih tabel prikaže željene podatke. 

Tabele so eden od tipov predmetov podatkovne baze, s katerimi lahko delamo v Accessu. Drugi 

predmeti so še obrazci, poizvedbe, poročila, makroji in moduli. Od naštetih predmetov se samo 

tabele uporabljajo za shranjevanje podatkov. Ostali predmeti se uporabljajo za vnašanje, 

upravljanje, manipuliranje, analiziranje, priklic ali prikaz podatkov, ki so shranjeni v tabelah. 

Informacije o podatkovni bazi 

Bližnjice pogleda 

Odpri/zapri razdelilno vrstico 
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V svoji najpreprostejši oblike, je podatkovna baza elektronski dvojnik organiziranemu seznamu 

podatkov. Ti podatki imajo skupen namen. Primer takega seznama bi bil seznam zaposlenih v 

našem podjetju. 

1.4 Pregled tabel 

Tabele so temeljni predmeti podatkovne baze. Njihov namen je hramba informacij. Namen 

vsakega predmeta podatkovne baze je interakcija z eno ali več tabelami. Access podatkovna 

baza lahko vsebuje več tisoč tabel. Število zapisov, ki jih tabela lahko ima, je omejena le s 

prostorom, ki ga ima uporabnik na voljo. 

Vsak Access predmet ima enega ali več pogledov. Na voljo imamo dva pogleda na tabele, in 

sicer Pogled podatkovnega lista, kjer lahko prikazujemo in prilagajamo podatke tabele, in 

Pogled načrta, kjer lahko prilagajamo strukturo tabele. Tabelo odpremo v pogledu 

podatkovnega lista z dvoklikom na njeno ime v podoknu za krmarjenje. Odpremo jo lahko tudi 

tako, da nanjo kliknemo z desnim miškinim gumbom in izberemo Odpri. Da si tabelo ogledamo 

še iz pogleda načrta, kliknemo nanj z desnim miškinim gumbom in izberemo Pogled načrta. Ko 

je tabela odprta v pogledu podatkovnega lista, lahko kliknemo na gumb Pogled v skupini 

Pogledi na zavihku Osnovno, in tako preklopimo na Pogled načrta. Ponoven klik na gumb nas 

ponovno prestavi na Pogled podatkovnega lista. 

Pogled načrta prikazuje podatke tabele v stolpcih (poljih) in vrsticah. Prva vrstica vsebuje 

naslove stolpcev (imena polj) (Office Support, 2016e). 

 

Slika 12: Pogled podatkovnega lista tabele 

 

 

Če imata dve tabeli eno ali več skupnih imen polj, lahko vdelamo vanjo podatkovni list druge 

tabele. Z uporabo vdelanega podatkovnega lista lahko prikazujemo informacije v več kot eni 

tabeli naenkrat. 

Polja 

Ime polja 

Vrstice 
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1.4.1 Osnove upravljanja tabel 
 

 
1. V podoknu za krmarjenje z dvoklikom odpremo poljubno tabelo v pogledu 

podatkovnega lista (v našem primeru tabelo Products). 

2. Na desnem koncu podokna za krmarjenje kliknemo na gumb Odpri/zapri 

razdelilno vrstico, da se nam prikaže več polj tabele. 

Slika 13: Lokacija gumba Odpri/zapri razdelilno vrstico 

 

Vsaka vrstica v tabeli vsebuje informacije o produktih, vsak stolpec pa vsebuje 

eno polje za vsak zapis. Vrstica Zapis na dnu okna na prikazuje število izbrane 

vrstice, ki  je 1 od 189. 

3. Prilagodimo širino nekaj stolpcev, da bodo daljši vnosi vidni v celoti. V vrstici 

imen na vrhu tabele, se z miško postavite na rob stolpca Product Name. Ko 

se kazalnik spremeni v dvosmerno puščico, dvokliknite na rob. 

 

 
Širino stolpca lahko spremenimo tako, da se postavimo na rob stolpca in ga 

z miško potegnemo na levo ali desno. 

 

4. Da lahko odpremo še eno tabelo, moramo klikniti na gumb Odpri/zapri 

razdelilno vrstico. Dvokliknemo na ime Categories, da se na novem zavihku 

odpre tabela Categories v pogledu podatkovnega lista. 

5. V tabeli Categories, na levem koncu zapisa kategorije Bulbs, kliknemo na 

gumb Razširi (znak plus), da prikažemo podtabelo, ki vsebuje vse zapise iz 

tabele Products v kategoriji Bulbs.  
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Slika 14: Gumb razširi podtabelo 

 

 

 
Prikazovanje podtabel je možno le, če je bila vzpostavljena povezava med 

dvema tabelama. 

 

6. Tabelo kategorije lahko zapremo z desnim klikom na zavihek Categories in 

pritisnemo Zapri. 

7. Po zapisih se lahko premikamo tudi s pomočjo vrstice Zapis na dnu okna. 

Lahko kliknemo na gumb Naslednji zapis ali pa vpišemo želeno številko 

zapisa, na katego se želimo postaviti in pritisnemo Enter. 

 

Slika 15: Vrstica Zapis 

 

 

8. Če kliknemo gumb Pogled zgoraj levo, nas ta prestavi v Pogled načrta. 

Prikazal se nam je dodaten zavihek Načrt na traku na vrhu okna. 

 

Slika 16: Pogled načrta tabele 
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1.5 Pregled obrazcev 

Access tabele so gosti seznami golih informacij. Direktno delo s podatkovno bazo, ki smo jo 

ustvarili sami je morda enostavno za nas, vendar ne za druge, ki o podatkovnih bazah ne vedo 

veliko. Da jim lahko olajšamo delo za vnos, prikaz in tiskanje informacij, ustvarjamo obrazce. 

Obrazec deluje kot prijaznejši uporabniški vmesnik tabel. Skozi obrazce lahko prikazujemo, 

spreminjamo obstoječe zapise tabele, ali pa ustvarjamo nove. Večina obrazcev dopušča dostop 

do le ene tabele. Z vdelanjem podtabel v glavni obrazec lahko z enim obrazcem dostopamo 

do več tabel, ki so si sorodne preko enega ali več polj. 

Obrazci so v bistvu zbirka kontrolnikov, ki lahko informacijo sprejmejo ali pa jo prikazujejo. 

Obrazce lahko ustvarjamo preko čarovnikov ali pa jih naredimo ročno z izbiro in postavitvijo 

kontrolnikov. Standardni kontrolniki, ki jih Access ponuja so polje z besedilom, oznaka, gumb, 

potrditveno polje in izbirno polje. Z nekaj iznajdljivosti lahko sestavimo obrazce, ki izgledajo in 

delujejo kot obrazci v ostalih Windows programih (Office Support, 2016h). 

Kot s tabelami, lahko obrazce prikazujemo v več pogledih: 

▪ Pogled obrazca za prikaz in vnos podatkov; 

▪ Pogled postavitve za delo z elementi obrazca, kjer lahko podrobno oblikujemo njegov 

izgled in funkcionalnost ter še vedno vidimo podatke; 

▪ Pogled načrta za bolj podrobno kontrolo nad izgledom, postavitvijo in 

funkcionalnostjo elementov obrazca, vendar podatkov ne vidimo. 
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1.5.1 Osnove upravljanja z obrazci 
 

 
1. V podoknu za krmarjenje kliknite naslovno vrstico, da prikažete seznam 

kategorij, nato filtrirajte po skupinah. Izberite Obrazci in prikazali se vam 

bodo shranjeni obrazci v podatkovni bazi. 

2. V podoknu za krmarjenje z dvoklikom odprite obrazec Products. 

 

Slika 17:Obrazec Products 

 

 

3. Pritisnite na puščico ob okviru polja Supplier, da se prikaže spustni seznam 

vseh dobaviteljev podjetja. 

Slika 18: Spustni seznam v obrazcu 

 

 

4. Oglejmo si še obrazec, ki vsebuje glavni in podobrazec. V podoknu za 

krmarjenje z dvoklikom odprite obrazec Categories. Odpre se nov zavihek, 

kjer glavni obrazec prikazuje informacije iz tabele Categories, in podobrazec, 

ki izgleda kot podatkovni list. Ta prikazuje podatke iz zabele Products. 
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Slika 19: Podobrazec v obrazcu 

 

 

5. Na glavnem obrazcu se lahko med kategorijami premikamo z gumbom 

naslednji zapis. 

6. Odprite obrazec Custormers, da ga prikažete v pogledu obrazca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Pogled obrazca 

 

 

7. Na zavihku Osnovno, v skupini Pogledi kliknite gumb Pogled, ki nas iz 

pogleda obrazca prestavi na pogled postavitve. Pokažejo se nam trije novi 

zavihki (Načrt, Razporedi in Oblika). 

Podobrazec 
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8. V skupini Pogledi ponovno poiščite gumb Pogled in izberite puščico pod 

gumbom, da se vam prikaže še pogled načrta. 

 

Slika 21: Pogled načrta 

 

 

9. Na zavihku Načrt, v skupini Kontrolniki, lahko prikažete vse kontrolnike s 

klikom na gumb več. 

 

Slika 22: Kontrolniki 

 

 

1.6 Pregled poizvedb 

Določene informacij, ki so shranjene v eni ali več tabelah lahko najdemo s pomočjo poizvedb, 

ki bolj podrobno definirajo kriterije, ki jih želimo. Poizvedbe so dokaj enostavne – na primer, 

želimo seznam vseh izdelkov v določeni kategoriji, ki stanejo manj kot 10€. Lahko so tudi zelo 

zapletene – želimo lokacijo vseh kupcev izven države, ki so kupili pri nas rokavice v zadnjih treh 

mesecih. V prvem primeru podatke preprosto sortitamo in filtriramo. V drugem pa bi bil tak 

pristop zelo dolgotrajen. Preprosteje je ustvariti poizvedbo, ki izvleče vse  zapise iz tabele 

kupcev, katerih naslovi za plačila niso v naši državi, katerih ID se prikaže v tabeli naročil v zadnjih 

treh mesecih ter v tabeli izdelkov pod rokavicami. 

Poizvedbe ustvarjamo s čarovnikom za poizvedbe, lahko pa jih tudi ustvarimo tudi ročno. 

Najpogostejši tip poizvedb je preprosta poizvedba, ki izvleče ujemajoče se podatke iz ene ali 

več tabel.  
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Obdelava poizvedbe nam prikaže podatkovni list, ki vsebuje vse tiste zapise, ki ustrezajo 

kriterijem. Te zapise lahko uporabljamo za nadaljne analize, za ustvarjanje poročil ali pa jih 

izvozimo v drug format (Excelova razpredelnica). 

Če bomo poizvedbo zaganjali večkrat, jo lahko shranimo. Tako postane del podatkovne baze 

in se pojavi na seznamu poizvedb, v podoknu za krmarjenje (Office Support, 2016f). 

1.6.1 Osnove upravljanja poizvedb 
 

 
1. V podoknu za krmarjenje prikažite skupino Poizvedbe. Te prikazujejo tiste 

poizvedbe, ki so bile shranjene kot del te podatkovne baze. 

2. Z desnim klikom na ime poizvedbe Delete Discontinued Products v podoknu 

za krmarjenje lahko odpremo lastnosti predmeta. Tukaj si lahko ogledamo 

lastnosti poizvedbe, vključno z njenim opisom. 

 

Slika 23: Lastnosti predmeta 

 

 

3. Zaprite okno lastnosti predmeta. Z dvoklikom odprite poizvedbo Products by 

Category. Vidimo, da vsebuje tabela 171 zapisov. 

 

Slika 24: Poizvedba Products by Category 
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4. Tabela Product vsebuje 189 zapisov. Da si ogledamo zakaj nam manjka 18 

zapisov, moramo preklopiti na pogled načrta. Na zavihku Osnovno kliknite 

na gumb Pogled, ki vam bo pokazal načrtovalca poizvedbe. 

 

Slika 25: Pogled načrta poizvedbe Products by Category 

 

 

Dva okvirja na vrhu okna prikazujeta polja v tabelah Categories in Products. Črta med 

okvirjema pomeni povezavo na osnovi skupnega polja CategoryID. Razpredelnica za 

načrtovanje pod okni definira poizvedbo, ki prikazuje ujemajoče se podatke iz obeh 

tabel. Ker je <> Da (ni enako Da) vključen za kriterij Discontunued field, ta poizvedba 

prikazuje vse zapise ki nimajo vrednosti Da v svojem polju (vsi izdelki, ki niso bili 

ukinjeni). 

 

5. V vrstici Pogoji: zamenjajte <> z =. Nato v traku, pod skupino Rezultati, 

pritisnite na gumb Zaženi, da prikažete vse izdelke, ki so bili ukinjeni. 

 

 

 

1.7 Pregled poročil 

Podatke iz tabel lahko prikažemo na oblikovan, lahko dostopen način s poročili.  Uporabljamo 

jih zaradi potrebe po tiskanju podatkov. Poročilo lahko vsebuje podatke iz večih tabel in 

poizvedb, izračunanih vrednosti v podatkovni bazi in oblikovne elemente kot so glava, noga, 

naslovi in gumbi (Office Support, 2016d). 

Poročilo lahko prikažemo preko štirih pogledov: 

▪ Pogled poročila nam omogoča pregled informacij v poročilu brez da bi nas motili 

prelomi strani, če bi bilo poročilo natiskano; 

▪ Predogled tiskanja nam kaže točno kako bo poročilo natisnjeno na papir; 

▪ Pogled postavitve nam kaže podatke v poročilo in nam omogoča urejanje postavitve; 

▪ Pogled načrta nam omogoča urejanje izgleda poročila na isti način, kot lahko urejamo 

obrazce. 
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1.7.1 Osnove upravljanja poročil 
 

 
1. V podoknu za krmarjenje prikažite skupino Poročila. Z desnim klikom na 

poročilo Custormer Labels odprite Predogled tiskanja. Ta pogled je 

podoben predogledu tiskanja v drugih Office programih. 

2. Pisava poročila je premajhna, da bi ga lahko prebrali, zato pobližajmo pogled. 

S kazalnikom se postavite na poročilo, kjer se bo ta spremenil v ikono 

povečevalnega stekla. Nato kliknite na poročilo, da se povečava spremeni na 

100%. 

 

Slika 26: Predogled tiskanja poročila 

 

 

 
Kliknite na raven povečave v spodnjem desnem robu okna, da po meri 

prilagodite povečavo. Drsnik za povečavo z miško povlecete proti minusu ali 

plusu. Na vrhu okna se pod zavikom Predogled tiskanja nahaja tudi gumb 

Povečava. 

3. Odprite še poročilo Sales By Category, nato odprite Predogled tiskanja. To 

poročilo prikaže več strani informacij s kombiniranjem podatkov iz tabele 

Categories in Products. Na zadnjo stran se lahko hitro pomaknem s klikom 

na gumb Zadnja stran, ki se nahaja nad vrstico stanja. 
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Slika 27: Gumb za pomik na zadnjo stran poročila 

 

 

4. V Pogled načrta se lahko prestavimo s klikom na gumb v spodnjem desnem 

kotu, zraven drsnika za povečavo. V tem pogledu je poročilo po obliki 

podobno obrazcu. 

 

Slika 28: Pogled načrta poročila 

 

 

 

 

 

1.8 Predogled in tiskanje predmetov podatkovne baze 

Access z vašim tiskalnikom komunicira preko standardnih Windows pojavnih oken in 

gonilnikov. To pomeni, da lahko uporabljamo z Accessom katerikoli tiskalnik, ki dela z dugimi 

Office programi. 
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Ukazi za tiskanje podatkovne baze so nam na voljo na zavihku Natisni v meniju Datoteka. 

Tukaj lahko: 

▪ Tiskamo aktivne predmete z uporabo privzetih nastavitev; 

▪ Prikažemo pojavno okno za tiskanje, kjer izberemo tiskalnik, ki ga želimo uporabiti, 

skupaj z ostalimi nastavitvami; 

▪ Prikažemo aktiven predmet v predogledu tiskanja. 

 

1.8.1 Tiskanje v MS Access 
 

 
1. V podoknu za krmarjenje prikažemo skupino Vsi Accessovi predmeti. 

2. V skupini Tabele z dvoklikom odpremo tabelo Employees v pogledu 

Podatkovnega lista. Access ne bo natisnil podatke, ki niso vidni na zaslonu, 

zato najprej preverimo, če vsi stolpci prikazujejo prave podatke. 

3. Ročno prilagodimo širino stolpcev tako, da bodo vidni vsi podatki v poljih. 

4. V meniju Datoteka poiščemo zavihek Natisni. 

 

Slika 29: Meni za tiskanje 

 

 

5. Pritisnemo Predogled tiskanja in prikazala se nam bo prva stran tabele 

Employees. 
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Slika 30: Predogled tiskanja 

 

 

6. Med stranmi se lahko premikamo z gumbom Naslednja stran na dnu okna.  

S trenutnimi nastavitvami bo Access natisnil dve kratki, pokončno usmerjeni 

strani. Spremenimo nekaj nastavitev. 

7. Na zavihku Predogled tiskanja, v skupini Postavitev strani, pritisnemo na 

gumb Ležeče, da preklopimo na to usmeritev dokumenta. Tabela še vedno 

zavzema dva lista. 

8. V skupini Velikost strani kliknite na gumb Robovi in nato Ozko. 

 

Slika 31: Prilagojen predogled tiskanja 

 

 

 
S klikom na gumb Priprava strani v skupini Postavitev strani lahko nastavite 

tudi robove po meri. Vnesete lahko številke za desnim spodnji, zgornji in levi 

rob. 
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9. V skupini Tiskanje kliknite na gumb Natisni, da se odpre pogovorno okno za 

tiskanje. Tukaj lahko izberemo tiskalnik in dodatne nastavitve tiskanja. 

 

Slika 32: Pogovorno okno za tiskanje 
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2  Ustvarjanje podatkovnih baz 

in preprostih tabel 
V tem poglavju se bomo naučili kako: 

▪ Ustvariti podatkovne baze iz predlog. 

▪ Ročno ustvariti podatkovne baze in tabele. 

▪ Spreminjati stolpce in vrstice tabele. 

▪ Dodelati strukturo tabele. 

▪ Določiti povezave med tabelami. 

Microsoft Access 2016 nam s pomočjo predlog za podatkovne baze olajša in pohitri velik del 

ustvarjanja podatkovnih baz. Access ponuja prav tako predloge za običajne elemente, ki jih 

lahko damo v podatkovno bazo. Tako set tabel, obrazcev, poizvedb in poročil skupaj ustvarijo 

delujočo in popolno podatkovno bazo, ki jo lahko po lastni volji prilagajamo. Če nobena izmed 

predlog ne zadovoljuje naših potreb, lahko ustvarimo podatkovno bazo ročno. Le takrat, ko je 

podatkovna baza napolnjena s podatki, lahko dosega svoj namen. Prazna nam ne koristi nič 

več kot prazen dokument. 

V tem poglavju bomo pregledali spletne predloge in ustvarili namizno podatkovno bazo iz 

predloge. Ustvarili jo bomo tudi ročno. Nato bomo prilagodili njen izgled in ustvarili povezave 

med tabelami. 

2.1 Ustvarjanje podatkovnih baz iz predlog 

Z Accessom 2016 dobimo predloge za več podatkovnih baz, ki jih tipično uporabljamo v 

izobraževalne in poslovne namene. Če smo povezani z internetom, nam je na voljo veliko več 

predlog preko spletne strani Microsoft Office. Z uporabo ustvarjenih predlog lahko ustvarimo 

podatkovno bazo v veliko krajšem času, ki bi bil potreben za izdelavo, saj je bazo načrtoval že 

nekdo drug. 

Z uporabo predlog lahko ustvarimo dva tipa podatkovnih aplikacij: 

▪ Namizne podatkovne baze, ki so shranjene na našem računalniku ali strežniku. Po 

uporabi namizne predloge za ustvarjanje baze, lahko gledamo in prilagajamo bazo na 

svojem lokalnem računalniku. 

▪ Spletna aplikacija je aplikacija, ki jo gostimo v okolju Microsoft SharePoint. Narejena je 

tako, da ponuja spletni uporabniški vmesnik, ki ga lahko gledamo in urejamo preko 

spletnega brskalnika. 
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1. Ko začnemo ustvarjati novo podatkovno bazo v zavihku Novo se nam 

prikaže vrsto različnih predlog. Ikone namiznih podatkvnih baz so oblike 

praznega lista, spletnih programov pa lista z globusom. 

 

Slika 33: Predlogi za zbirko podatkov in spletni program 

 

 

2. Na seznamu predlog kliknite na predlogo Upravljanje opravil. 

 

Slika 34: Predloga Upravljanje opravil 

 

 

 
Če nobena izmed predlog ne ponuja tega, kar iščete, lahko preko spleta 

poiščete dodatne predloge na spletni strani Office. Najprej vpišete kategorijo 

v polje Poiščite predloge v spletu in nato kliknete na ikono išči. 

 

3. Na levi in desni okna za ustvarjanja lahko kliknete puščice, da se premikate 

med predlogami in prebirate njihove opise. Ustavite se na predogi Opravila. 
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Slika 35: Poimenovanje predloge za opravila 

 

 

4. V polje Ime datoteke vpišite MojaOpravila. 

 

 
Za poimenovanje Access podatkovnih baz veljajo enka pravila kot za ostale 

Windows datoteke. V imenu torej ne smejo vsebovati znakov: \ / : * ? » <> |. 

Čeprav lahko med besedami uporavljate presledke, se včasih podatkovne 

baze uporablja v računalniški kodi. Večina razvijalcev uporablja za vsako 

besedo veliko začetnico brez presledkov. 

 

5. S klikom na ikono mape zraven polja imena lahko spremenimo mesto 

shranjevanja podatkovne baze. Kliknite na gumb Ustvari. 

6. Omogočite vso vsebino baze in se prepričajte, da je vaše podokno za 

krmarjenje odprto. 

 

Slika 36: Prazen seznam opravil 
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7. Kliknite na prvo polje v stolpcu Naslov in vpišite Mesečno poročilo. Kliknite 

na sosednje polje, da se ustvari zapis. 

8. V podoknu za krmarjenje, v skupini Opravila, z dvoklikom odprite poročilo Vsa 

opravila. Prikaže se seznam vseh opravil, ki smo jih vnesli v bazo. 

 

Slika 37: Primer tabele opravil 

 

 

2.2 Ročno ustvarjanje podatkovnih baz 

Predstavljamo si, da želimo shraniti več različnih tipov informacij za različne tipe ljudi. Na 

primer, želimo hraniti informacije o zaposlenih, kupcih in dobaviteljih. Skupaj s standardnimi 

informacijami, kot so imena, naslovni in telefonske številke, želimo hraniti še druge vrste 

informacij: 

▪ Identifikacijske številke zaposlenih, datumi podpisov pogodb, njihov stan, podatki o 

plači; 

▪ Naročila kupcev in statusi njihovih računov; 

▪ Stiki dobavitelja, trenutno stanje naročila in popusti. 

Lahko bi začeli s predlogo in dodali polja za vse različne informacije v eni sami tabeli stikov in 

nato izpolnili le relevantna polja za vsak stik. Vendar bi tako neurejeno polnjenje podatkovne 

baze vodilo lahko do napak pri vnosih. Zato je bolje, če ustvarimo popolnoma ločeno tabelo 

za vsak tip kontakta (zaposleni, kupec in dobavitelj). 
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Slika 38: Prazna tabela 

 

 

Vsaka tabela ima prazno vrstico, ki je pripravljena na vnos novega zapisa. Privzeto je prvo polje 

v vseh novih tabelah ID polje, namenjeno hrambi zapisa, ki bo unikatno označeval zapis. 

Privzeto je to polje načrtovano tudi kot primarni ključ tabele. Dva zapisa v tej tabeli ne moreta 

imeti enake vrednosti v polju primarnega ključa. 

 

Slika 39: Sestavni deli tabele 

 

 

 

V ozadju je podatkovni tip tega polja nastavljen na Samoštevilo, zato bo Access sam vpisal 

številko namesto vas. Podatkovne tipe polj lahko vidimo v pogledu načrta. 

Slika 40: Pogled načrta tabele 

 

Polje, ki čaka na podatke 

Primarni ključ 

Označevalec zapisa 
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Prvo polje, ki ga moramo izpolniti, je polje v stolpcu Kliknite, če želite dodati. Ko vpišemo vanj 

podatek, se lahko na naslednjo celico na desni premaknemo s pomočjo gumba Tab ali Enter. 

Access nato sam določi zapisu ID številko 1 in prvemu stolpcu ime Polje1. Ikona Označevalca 

zapisa na levi se spremeni iz zvezdice na dve piki in svinčnik, kar nakazuje, da zapis še ni bil 

shranjen. Ikona zvezdica za nov zapis se premakne na naslednjo vrstico. 

Slika 41: Izpolnjevanje tabele 

 

Ko ustvarjamo novo tabelo v Pogledu podatkovnega lista, moramo shraniti prvi zapis po 

vstavitvi prvega podatka. Če tega ne naredimo, bo Access napačno dodeljeval smoštevilo za 

ID polje. 

 

2.3 Ročno ustvarjanje tabele 

 

 
1. Na zavihku Novo izberite ikono Prazna zbirka podatkov. 

2. V pogovornem oknu, ki se vam bo odprlo, vpišite v polje za ime baze 

MojaTabela. Ko izberete mesto shranjevanja z ikono mape, potrdite z 

gumbom Ustvari. 

3. V prazni podatkovni bazi vpišite pod poljem Kliknite, če želite dodati Gregor 

in se nato s tipko Tab premaknite na naslednje polje. 

4. Ikona na levi strani vrstice se je spremenila iz zvezdice na ikono svinčnika in 

dveh pik. To nam sporoča, da zapisa še nismo shranili. V stolpcu ID se pojavi 

vrednost 1, ime stolpca z imenom pa se je spremenilo na Polje1. 

5. Z miško kliknite na ikono svinčnika, da shranite zapis. 

 

 
Shraniti je potrebno le po tem, ko prvič vnesemo vrednost v novo tabelo. Klik 

na ikono svinčnika nastavi ID vrednost na 1. 

 

6. Kliknite na celico pod poljem Kliknite, če želite dodati in vnesite vanj poljubne  

informacije. Po vsakem vnosu pritisnite Tab. Spodaj se nahaja primer 

izpolnitve tabele 

 

Novak 

Sončni trg 14 

2000 
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Slovenija 

012-345-678 

Slika 42: Primer izpolnitve tabele 

 

 

7. Da preimenujemo imena stolpcev z dvoklikom kliknite na ime prvega stolpca 

ID in ga preimenujte v IDkupca. Nato preimenujte še ostale stolpce. 

 

Slika 43: Preimenovani stolpci v tabeli 

 

 

8. Tako lahko dodamo še par zapisov in nato shranimo tabelo. Z desnim klikom 

na zavihek imena tabele odpremo meni in izberemo Shrani. 

9. Access nas vpraša kako želimo poimenovati tabelo. Vpišemo Kupci in 

potrdimo z Vredu. 

 

Slika 44: Pogovorno okno za shranjevanje tabele 

 

 

Tabelo lahko zapremo z desnim klikom na zavihek in izberemo Zapri. 

Shranjena nova tabela nam je na voljo v podoknu za krmarjenje. 

 

Slika 45: Nova tabela v podoknu za krmarjenje 
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Tabelo lahko ponovno preimenujemo, če nanjo kliknemo z desnim miškinim 

gumbom v podoknu za krmarjenje in izberemo Preimenuj. Tako jo lahko tudi 

izbrišemo. 

10. Če želimo ustvariti še eno tabelo z isto strukturo kot pravkar ustvarjena tabela 

Kupci, jo označimo z levim klikom miške, nato na zavihku Osnovno izberemo 

gumb Kopiraj (v skupini Odložišče). Nato kliknite gumb prilepi. Odpre se 

pogovorno okno, kjer lahko vpišemo novo ime. 

 

Slika 46: Pogovorno okno za lepljenje tabele 

 

 

11. V polje za ime vpišite Zaposleni. Pod možnosti lepljenja izberite Samo 

struktura in kliknite Vredu. Odprite ustvarjeno tabelo. 

12. Na zavihku Ustvari, v skupini Tabele, kliknite na gumb Tabela. Tako lahko hitro 

ustvarimo prazno tabelo. 

13. Ko smo postavljeni v polje Kliknite, če želite dodati, lahko hitro dodajamo polja 

s klikom na gumb Več polj, v skupini Dodaj in izbriši (zavihek Polja).  

 

Slika 47: Hitro dodajanje vnaprej določenih polj 
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2.4 Načrtovanje podatkovne baze 

V dobro načrtovani bazi podatkov je vsak zapis podatkov shranjen v le eni tabeli. Če se v 

tabelah pojavljajo duplikati, je to znak, da moramo podrobneje analizirati podatke in ugotoviti 

način, da se jih znebimo. 

Proces zagotavljanja, da je set informacij shranjen v samo enem mestu, se imenuje 

normalizacija. Proces testira podatkovno bazo s pomočjo določenih pravil za normalizacijo (Cox 

& Lambert, 2013).  

2.5 Prilagajanje stolpcev in vrstic tabele 

V prvem poglavju smo se naučili kako hitro prilagoditi širino stolpcev tabele, vendar jih želimo 

včasih drugače razporediti, da imamo boljši pogled na podatke. Stolpce in vrstice lahko v 

Accessovih tabelah prilagajamo ne da bi kakorkoli vplivali na podatke, ki se nahajajo v tabeli. 

Vrstice in stolpce lahko prilagajamo po širini, jih skrijemo, zamrznemo in še več. Spremembe 

lahko tudi shranimo, da se ob zaprtju tabele ne zavržejo. 

2.5.1 Napredno prilagajanje tabele 
 

 
1. V podoknu za krmarjenje z dvoklikom odprite poljubno tabelo tabelo, v našem 

primeru Kupci, v pogledu podatkovnega lista. 

2. Širino stolpcev spreminjamo tako, da se z miško postavimo na rob med 

dvema stolpcema, v imenskem polju. Miška spremeni obliko iz kazalnika v 

dvosmerno puščico. Kliknite in povlecite rob stolpca v željeno smer, da 

spremenite širino stolpca. 

3. Širino stolpca lahko tudi avtomatsko prilagodimo vsebini z dvoklikom na 

njegov rob v imenu stolpca. 

4. Višino vrstic prilagodimo na podoben način. Postavimo se na rob celice (na 

skrajno levi strani okna) med dvema zapisoma in z mipko povčelemo v 

katerokoli smer. 
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Slika 48: Prilagojene celice tabele 

 

 

5. Na zavihku Osnovno, v skupini Zapisi kliknite na gumb Več in nato Višina 

vrstice. Odpre se pogovorno okno. 

 

Slika 49: Pogovorno okno za višino celice 

 

 

6. V pogovornem oknu označite možnost Standardna višina in kliknite Vredu, 

da se vrstice ponastavijo na svojo privzeto vrednost. 

7. Kliknite kjerkoli v poljubnem stolpcu. Da skrijemo posamezne stolpce, v 

skupini Zapisi kliknite na gumb Več in izberite Skrij polja. 

 

 
Če označimo več stolpcev pred izbiro skrij stolpce, jih skrijemo vse izbrane. 

Več jih označimo tako, da po kliku v stolpec držimo tipko Shift in izberemo 

še druge stolpce. 

 

8. Da stolpce spet prikažemo, kliknite v skupini Zapisi gumb Več in nato Razkrij 

polja. Prikaže se nam pogovorno polje za izbiro stolpcev. 

 

Slika 50: Pogovorno okno za razkritje stolpcev 
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9. Izberemo stolpce, ki jih želimo ponovno prikazati in zapremo pogovorno okno. 

10. Stolpce zamrzmemo zato, da jih lahko gledamo nemoteno, kljub pomikanju 

po tabeli. Najprej z miško kliknemo na želeno imensko polje stolpca, da ga 

označimo. Lahko označimo tudi več stolpcev. 

11. Kliknemo na gumb Več, v skupini Zapisi in izberemo Zamrzni polja. Če se 

premaknemo gor in dol po tabeli opazimo, da se stolpci, ki so zamrznjeni, ne 

premikajo. 

12. Da polja odmrznemo, ponovno kliknemo na gumb Več, v skupini Zapisi in 

izberemo Odmrzni polja. 

 

 
Ukazi za skrivanje, razkrivanje, odmrzni in zamrzni polja so vidni tudi v meniju, 

ki se nam prikaže ob desnem kliku na ime pojla. 

 

13. Če želimo določeno polje premakniti na drugo mesto, ga najprej označimo z  

levim miškinim klikom Nato še enkrat kliknemo na ime stolpca in ga z miško 

povlečemo na drugo mesto. Pred izpustom miške se nam ob stolpcu pojavi 

debela črna črta, ki nakazuje kam bomo stolpec premaknili. 

 

2.6 Določanje strukture tabele 

Čeprav lahko ustvarimo strukturo podatkovne baze skozi Pogled podatkovnega lista, lahko 

nekatere prilagoditve najdemo le v Pogledu načrta. Tabele lahko v tem pogledu ustvarimo 

tudi iz nič in imamo tako večjo kontrolo nad izgledom tabele. 

2.6.1 Napredno upravljanje s strukturo tabele 
 

 
1. V podoknu za krmarjenje izberemo poljubno tabelo in si jo ogledamo v 

Pogledu načrta. V tem primeru bomo uporavljali tabelo Kupci. 



 
 

 

31 

2. V polje opisa lahko vpišemo opis stolpcev, da je nam in drugum njihov namen 

jasen tudi, če nismo tabele sami ustvarili. 

3. Določeno polje lahko izbrišemo tako, da nanj kliknemo in na zavihku Načrt, 

skupini Orodja, izberemo gumb Izbriši vrstico. 

4. Novo polje dodamo tako, da kliknemo v prazno celico pod imenom zadnjega 

vnosa in vpišemo poljubno ime stolpca ime (Rojstni dan). 

5. Desno od imena pola se nahaja izbira podatkovnega tipa. Izberemo tip, ki ga 

potrebujemo, torej Datum/ura v našem primeru. 

6. Že obstoječim poljem lahko zamenjamo dodan podatkovni tip. 

Slika 51: Pregled podatkovnih tipov v pogledu načrta 

 

 

7. Poljem lahko tudi nastavljamo lastnosti, kot je recimo število znakov, ki jih 

lahko vnesemo v polje. To storimo tako, da se postavimo na zapis, ki je tipa 

besedilo in v spodnjo tabelo vpišemo poljubno vrednost pod Velikost polja. 

8. Spremenimo lahko tudi napis polja. Postavimo se na poljuben zapis in v 

spodnji tabeli vnesemo svoj napis pod polje Napis. 



 
 

 

32 
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2.7 Ustvarjanje relacij med tabelami 

V Accessu povezava veže primarni ključ polja v eni tabeli s poljem, ki vsebuje enake podatke v 

drugi tabeli. Polje v drugi tabeli se imenuje tuj ključ. Na primer, računi kupcev so dodani 

določenim prodajalcem. Vzpostavimo relacijo med primarnim ključem polja IDZaposlenega v 

tabeli Zaposleni in tujim ključem IDZaposlenega v polju tabele Kupcev. Vsak kupec ima samo 

enega prodajalca, vsak prodajalec pa ima lahko več kupcev. Ta, najbolj pogosta relacija se 

imenuje ena proti mnogo. 

Podobno je lahko vsako naročilo povezano s kupcem. Povežemo torej primarni ključ IDKupca 

iz tabele Kupci in tuj ključ IDKupca v polju tabele Naročila. Vsako naročilo je izdano od enega 

kupca, vsak kupec pa lahko poda več naročil. Torej je tudi ta povezava ena proti mnogo. 

Manj pogoste relacije so: 

▪ Ena proti ena: v tem tipu relacije je vsak zapis v tabeli povezan z samo enim zapisom 

v drugi tabeli. Tak tip povezav ni pogosto v uporabi, saj je lažje dati vsa polja v eno 

tabelo. Take povezave uporabljamo, ko želimo ločiti tabelo z veči polji. 

▪ Mnogo proti mnogo:  ta tip relacije je možno najti v podatkovni bazi, ki vsebuje tabele 

Izdelki, Naročila in Podrobnosti naročila. Tabela Izdelki ima en zapis za vsak produkt in 

vsak izdelek ima svoj unikaten IDIzdelka. Naročila imajo en zapis za vsako naročilo in 

ima prav tako svoj unikaten ID. Kljub temu tabela Naročila ne pove točno kateri izdelki 

so bili vključeni v naročilo. Te informacije so shranjene v tabeli Podrobnosti naročila. Ta 

vmesna tabela povezuje tabeli. Izdelki in Naročila imajo torej povezave ena proti mnogo 

s tabelo Podrobnosti naročila. Mnogo proti mnogo se pojavi pri povezavi med 

tabelama Izdelki in Naročila. Poenostavljeno, vsak izdelek se lahko pojavi v večih 

naročilih in vsako naročilo lahko vsebuje več izdelkov. 

 

2.7.1 Povezovanje tabel 
 

 
1. Odprite podatkovno bazo, ki smo jo ustvarili v prejšnji naslogi. Na zavihku 

Ustvari, v skupini Tabele, kliknite gumb Tabela. Nato jo shranite. Tabeli bomo 

dali ime Naročila. 

2. Desno od polja Kliknite, če želite dodati kliknite na puščico in v meniju izberite 

tip polja Številka. 

3. Preimenujte polji Polje1 v IDKupca in Polje2 v IDZaposlenega. 

Vsako naročilo v tabeli Naročila bo podano od enega kupca in bo zanj 

poskrbel eden zaposlen. 

4. Zaprite tabelko Naročila. 

 

 
Povezav ne morete ustvariti, če je tabela odprta. 
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5. Na zavithku Orodja za zbirko podatkov, v skupini Relacije, kliknite na gumb 

Relacije, da se odpre pogovorno okno za izbiro tabel. 

 

Slika 52: Pogovorno okno za izbiro tabel 

 

 

6. Izberite tabelo Kupci in kliknite na gumb Dodaj. Nato odprite še tabelo 

Naročila in zaprite pogovorno okno. 

 

Slika 53: Pogled relacij med tabelami 

 

 



 
 

 

35 

7. Opazimo, da se v obeh tabelah pojavi polje IDZaposlenega. V okvirčku Kupci 

kliknite na IDKupca in ga povlecite dol in preko IDZaposlenega v okvirčku 

Naročila. Izpustite miškin gumb, da se odpre pogovorno okno Urejanja relacij. 

 

Slika 54: Pogovorno okno za urejanje relacij 

 

 

8. Izberemo možnosti Vzpostavi referenčno integriteto in nato kliknemo na 

gumb Ustvari. 

 

Slika 55: Ustvarjena relacija med tabelama 

 

 

9. Opazimo, da okvirčka in polja IDKupca po novem povezuje črta. V tabeli kupci 

se nahaja primarni ključ, v Naročilih pa tuj ključ. 

10. Na isti način lahko dodamo in povežemo tudi tabelo Zaposleni. 
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Slika 56: Ustvarjene relacije med tabelami 

 

 

11. Shranimo z desnim klikom na zavihek in ga zapremo. Če v tabele vpišemo 

nekaj zapisov, lahko v tabeli Naročila izpolnimo polja za zaposlenega s samo 

številko. Če zapis ne obstaja, nas bo Access na to opozoril. 

 

Slika 57: Pogovorno okno opozorila 

 

 

2.8 Razvrščanje podatkov v tabelah 

Podatki, ki so shranjeni v tabeli, lahko temeljijo vrednosti enega ali več polj, v tako 

naraščajočem ali padajočem vrstnem redu. Access lahko razvršča po več kot enem polju, vendar 

vedno razvrsti podatke zaporedno od leve proti desni strani. 

To poglavje opisuje potek razvrščanja zapisov najprej po enem in nato po več poljih. 
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2.8.1 Razvrščanje zapisov po enem polju 
 

 
1. Najprej odpremo poljubno tabelo, v kateri želimo razvrščati zapise. 

2. Za razvrščanje poljubnega stolpca ga najprej označimo in nato kliknemo na 

puščico poleg njegovega zapisa. Odpre se nam spustni seznam, preko 

katerega lahko razvrščamo zapise od A do Ž (naraščujoče), od Ž do A 

(padajoče) ali pa tako, da obkljukamo samo tiste zapise, ki jih želimo videti. 

Slika 58: Razvrščanje zapisov s pomočjo spustnega seznama 

 

3. Razvrščamo pa lahko tudi preko zavihka Osnovno, v skupini Razvrsti in 

filtriraj, kjer kliknemo na gumb Naraščujoče ali Padajoče. Prav tako lahko 

podatke razvrstimo glede na besedilne filtre, tako da v isti skupini, kliknemo 

na gumb Izbor ter izberemo s čim želimo enačiti zapise v stolpcu. 

4. Če želimo odstrani filtriranje posameznih stolpcev, lahko to storimo tako, da v 

skupini Razvrsti in filtriraj kliknemo na gumb Odstrani razvrščanje. 

Slika 59: Razvrščanje zapisov preko zavihka Osnovno 
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2.8.2 Razvrščanje zapisov po več poljih 
 

 
1. Če želimo razvrščati zapise v tabeli po več kot enem polju, preprosto označimo 

poljuben stolpec 1, nato pridržimo tipko Shift ter nato označimo še stolpec 2 

(izberemo lahko toliko stolpec kolikor želimo). 

2. Nato ponovino postopek razvrščanja stolpcev, lahko preko zavihka Osnovno 

in skupine Razvrsti in filtriraj ali pa tako da kliknemo desni miškin gumb in 

izberemo možnost od A do Ž ali pa od Ž do A. Prav tako na isti način tudi 

odstrani filtriranje. 

 

Slika 60: Razvrščanje zapisov v tabeli po več kot enem polju 

 
 

2.9 Filtriranje podatkov v tabelah 

Filtriranje podatkov v tabeli je organizirano na logičen način, vendar se še vedno moramo 

ukvarjati s celotno tabelo. Da poiščemo samo tiste zapise, ki vsebujejo (ali ne vsebujejo) 

določeno informacijo je filtriranje zapisov veliko bolj učinkovito kot pa razvrščanje. Ko filtriramo 

tabelo, Access ne odstrani zapise, ki se ne ujemajo z nastavljenim filtrom, ampak jih preprosto 

skrije. Za filtriranje podatkov po več kriterijih, lahko uporabimo dodatne filtre na rezultate 

prvega filtriranja. 
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Zapise lahko prav tako filtriramo medtem ko delamo v obrazcu, saj lahko uporabimo 

enake ukaze kot pri filtriranju zapisov v tabeli. 

 

To poglavje opisuje potek filtriranja zapisov po enem in nato več kriterijih. 

 

2.9.1 Filtriranje podatkov v tabeli po enem kriteriju 
 

 
1. V Podoknu za krmarjenje na levi strani v skupini Tabele, dvokliknemo 

poljubno tabelo (npr. izberemo tabelo Customers in kliknemo v stolpcu City 

polje Vancouver). 

2. Nato na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknemo na gumb 

Izbor (pokaže se spustni seznam), kjer lahko izbiramo med štirimi različnimi 

možnostmi: »Je enako Vancouver«; »Ni enako Vancouver«; »Vsebuje 

Vancouver«; »Ne vsebuje Vancouver«. Poljubno izberemo eno izmed 

možnosti (npr. »Je enako Vancouver«). 

 

Slika 61: Razvrščanje zapisov po enem kriteriju 

 
 

3. Opazimo, da se v stolpcu poleg napisa »City« pojavi majhna ikona filtra, ki 

označuje, da smo tabelo filtrirali po tem zapisu in po tem stolpcu. V vrstici 

stanja na dnu pa se število zapisov tabele spremeni v 1 do 6, zaradi tega ker 

obstaja samo 6 takšnih zapisov, ki imajo vrednost Vancouver v stolpcu »City«. 

V Vrstici stanja prav tako opazimo, da se je status spremenil v: »Filtrirano«. 
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Slika 62: Prikaz ikone za filtriranje in zapis v vrstici stanja: filtrirano 

 

4. Na zavihku Osnovno, v skupini Razvrsti in filtriraj lahko opazimo, da je gumb 

Preklopi filter zdaj aktiven. Ta gumb je dinamičen; imenuje se Dodaj filter in 

je neaktiven, ko ni noben filter dodeljen, prav tako pa se imenuje Odstrani 

filter in je aktiven ko je filter dodeljen. S klikom na ta gumb lahko torej 

Dodelimo ali pa Odstranimo filtriranje.  

 

Slika 63: Dinamičen gumb: Preklopi filter 

 
 

 

 
Če kliknemo na gumb Preklopi filter še enkrat, se nam bo prikazalo spet tisto 

filtriranje, ki smo ga prej nastavili. 

 

 

 



 
 

 

41 

2.9.2 Filtriranje podatkov po več kriterijih 
 

 
1. Poljubno izberemo kateri stolpec želimo filtrirati (npr. stolpec Postal Code). 

2. Nato kliknemo na puščico poleg naslova v tem stolpcu, prikaže se nam spustni 

seznam v katerem kliknemo na Besedilne filtre, kjer se nam pokažejo različne 

možnosti filtriranja. 

 

Slika 64: Filtriranje zapisov s pomočjo besedilnega filtra 

 
 

3. Izberemo poljubno možnost (npr. »Začne se z«), takoj se odpre novo 

pogovorno okno (Filter po meri), kjer vpišemo poljubno številko (npr. 880) in 

nato kliknemo V redu, da sem nam prikažejo samo željeni zapisi. 

 

Slika 65: Novo pogovorno okno: Filter po meri 

 
 

4. Tako se nam v vrstici stanja prikaže samo 30 zapisov, ki se začnejo v stolpcu 

»Postal Code« s številkami 880.  
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Slika 66: Prikaz zapisov, ki vsebujejo poštno številko 880 

 
 

5. Po potrebi še nato filtriramo druge stolpce, ki jim določimo poljubne kriterije. 

6. Za odstranitev filtriranja kliknemo na puščico pri posameznem stolpcu in 

posebej ostranimo filter za vsak stolpec, lahko pa kliknemo na zavihku 

Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj na gumb Dodatno in izberemo 

možnost Počisti vse filtre. 

 

Slika 67: Odstranitev filtriranja 
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3 Ohranjanje integritete 

podatkov 
V ten poglavju se bomo naučili kako: 

▪ Določiti tip podatkov. 

▪ Nastaviti velikosti polja. 

▪ Omejiti oblike podatkov. 

▪ Preveriti veljavnosti podatkov.  

▪ Vnesti zgolj vrednosti v sezname.  

▪ Vnesti zgolj vrednosti v preostalih tabelah.  

Kadar ustvarimo podatkovno bazo z uporabo Microsoft Access 2016, lahko nastavimo lastnosti, 

katere omejujejo vnos podatkov ter omogočajo ohranjanje organiziranosti in uporabnosti 

podatkovne baze. V tem poglavju bomo omejili tip, velikost in obliko podatkov, ki so dovoljeni 

v polju. Ustvarili bomo veljavnostna pravila, katera sprejmejo samo tiste podatke, ki ustrezajo 

določenim kriterijem. 

3.1 Določanje tipa podatkov 

Kadar določamo tip podatkov znotraj polja tabele v pogledu načrta, imamo možnost izbirati 

med naslednjimi tipi podatkov: 

▪ Kratko besedilo – uporabimo za tekstovna polja velikosti do 255 alfa numeričnih 

znakov. 

▪ Več vrstic besedila – uporabimo za tekstovna polja velikosti do 65,535 alfa numeričnih 

znakov. 

▪ Število – uporabimo za numerične vrednosti. Velikost vnosa števila je določena v 

nastavitvah polja. 

▪ Datum/Ura – uporabimo za datume v letih od 100 do 9999. Datum in ura sta lahko 

izražena v različnih oblikah. 

▪ Valuta – uporabimo za decimalne vrednosti do 15 številke na levi strani decimalne vejice 

in do 4 številke na desni strani. 

▪ Samoštevilo – uporabimo kadar želimo, da Access dodeli posebno številko za vsak nov 

zapis. Če izbrišemo zapis, njegova vrednost samoštevila ni ponovno uporabljena in 

obstoječi zapisi niso posodobljeni. 

▪ Da/Ne – uporabimo za polja, katera imajo samo 2 možni med seboj izključujoči se 

vrednosti, recimo Da ali Ne. 

▪ OLE predmet – uporabimo za grafiko ali predmet, ko je Microsoft Excel delovni list ali 

Microsoft Word dokument. 
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▪ Hiperpovezava – uporabimo za klik na pot do mape na trdem disku, mreže, lokacije, 

spletne strani. 

▪ Priloga – uporabimo za priložitev datoteke k zapisu. 

▪ Izračunano – uporabimo za prikaz rezultatov izračunanih različnih polj znotraj tabele. 

 Če želimo določiti različne tipe podatkov sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Na zavihku Ustvari, v skupini Tabele, kliknemo gumb Tabela da ustvarimo novo 

prazno tabelo z ID poljem, kateremu je bil dodeljen tip podatka Samoštevilo. 

Zdaj bomo dodali 5 različnih polj. 

2. Orodja za tabele, na zavihku Polja, v skupini Dodaj in izbriši, kliknemo gumb 

Kratko besedilo. Nato spremenimo ime v Kratkobesedilo1 . 

3. Na zavihku Kliknite, če želite dodati, izberemo Valuta, spremenimo ime polja 

Valuta1. 

4. V skupini Dodaj in izbriši, kliknemo gumb Več polj, da se nam prikaže seznam 

vseh tipov podatkov. 

5. Iz skupine Število, izberemo Standardna, spremenimo ime polja na 

Standardna1. 

6. Na seznamu Več polj, izberemo iz skupine Datum in ura Kratka oblika 

datuma. Preimenujemo polje v Datum. 

7. Nato v naslednjem polju izberemo Da/Ne. Preimenujemo polje v Da/Ne. 

Shranimo tabelo z imenom TabelaTest. 

Slika 68: Tipi podatkov 

 

8. Pretvorimo v Pogled načrta.  

Če želimo preveriti kako tip podatka omejuje kaj lahko vnesemo v polje, sledimo 

naslednjim korakom: 

1. Pretvorimo v Pogled podatkovnega lista. Nato v polju Kratkobesedilo1 pod 

prvi zapis vpišemo To besedilo je dolgo 32 znakov. 

2. V polju Valuta1 zamenjamo 0,00€ z besedo Valuta, nato kliknemo gumb Tab. 

Slika 69: Obvestilo o napaki pri vnosu zaradi napačnega tipa podatkov 
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3. Na obvestilu, ki se prikaže kliknemo Vnesite novo vrednost in vnesemo 45.34 

in pritisnemo Tab. 

4. V polju Standardna1 vpišemo Petsto z besedo, nato pritisnemo Tab. 

5. Access prikaže obvestilo, da ne more sprejeti tipa vnosa v tem polju, nato 

kliknemo Vnesite novo vrednost na seznamu in vpišemo 500, pritisnemo Tab. 

6. V polje Datum vpišemo 123456, pritisnemo Tab. 

7. Access blokira vnos, nato kliknemo na gumb Koledar na desni strani polja, nato 

kliknemo Danes, da vstavimo današnji datum. Nato pritisnemo Tab. 

Slika 70: Tabela s pravilnimi tipi podatkov 

 

 

3.2 Nastavljanje velikosti polja 

Z nastavitvijo velikosti polja med nastavitvami določimo največjo dovoljeno vrednost in se 

hkrati izognemo nepravilnim vrednostim. Access zavrne vse vrednosti, ki so manjše ali višje od 

dovoljene vrednosti, kadar se poskusimo premakniti iz polja.  

Če želimo nastaviti velikost polja, sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Prikažemo tabelo TabelaTest, pretvorimo v Pogled načrta. 

2. Kliknemo v polje Kratkobesedilo1, nato v Orodja za tabele na zavihku Polja, 

v skupini Lastnosti, spremenimo Velikost polja iz 255 na 18.  

 

Slika 71: Sprememba v velikosti polja 

 

 

 

3.3 Omejevanje oblik podatkov 

Oblikovna lastnost in vnosna maska sta dve lastnosti, ki nadzorujeta videz informacij v tabelah 

zbirke podatkov. Obe lastnosti vplivata na to, kako se potem za vpisom v tabelo prikaže 

informacija. Vnosna maska služi tudi kot pomembna funkcija pri vnosu podatkov. Kot že njeno 

ime pove, pri njeni uporabi vsak ki vstavlja nove zapise pozna obliko, ki je potrebna za polje in 

kako dolg mora biti vnos. 

Če želimo omejiti obliko podatkov, sledimo naslednjim korakom: 
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1. V tabeli TabelaTest označimo stolpec polja Kratkobesedilo1, nato v Pogledu 

načrta, na zavihku Načrt, v skupini Orodja, izberemo Vstavi vrstice. 

2. Nato dodamo novo polje z imenom Telefon, podatkovni tip Kratko besedilo. 

Shranimo tabelo. 

3. Nato na Lastnosti polja kliknemo kjerkoli v polju Vnosna maska. 

4. Ko se nam odpre okno Čarovnik za vnosne maske, označimo Telefonska 

številka. 

Slika 72: Čarovnik za vnosne maske 

 

5. Kliknemo Naprej. Spremenimo 99 v 00, ter znak označbe mesta določimo #, 

nato kliknemo Naprej. Označimo, da želimo shraniti podatke Brez simbolov 

v vnosni maski. 

6. Nato kliknemo Dokončaj. 

Slika 73: Vnosna maska 

 

7. Pritisnemo Enter, da sprejmemo vnosno masko. Shranimo tabelo ter 

pretvorimo v Pogled podatkovnega lista. 
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8. Kliknemo v polje ID v prvi zapis in se s tipko Tab premaknemo v polje Telefon. 

Nato vstavimo 8 številk, ter pritisnemo Tab.  Access obvesti, da vnos ni v 

ustrezni obliki.  

9. Kliknemo Vredu, da prezremo obvestilo. Nato vstavimo 11 številk, ter 

pritisnemo Tab. Opazimo lahko da Access dovoli vnos samo 10 številk, tako 

kot je določeno z vnosno masko.  

10. Nato pretvorimo v Pogled načrta, ter kliknemo kjerkoli v polju Kratko 

besedilo1. 

11. V Lastnosti polja kliknemo kjerkoli v polju Vnosna maska, nato vpišemo 

>L<???????????????? (16 vprašajev), pritisnemo Enter. 

12. Shranimo tabelo in pretvorimo v Pogled podatkovnega lista.  

13. Preverimo delovanje vnosne maske.  

 

 
Simbol (>) pomeni, da mora biti besedilo zapisano z velikimi črkami. Črka L zahteva 

črko. Simbol (<) pomeni, da mora biti besedilo zapisano z malimi črkami. Vsak vprašaj 

dovoljuje katerokoli črko ali znak. 

 

3.4 Preverjanje veljavnosti podatkov 

Veljavnostno pravilo podatkov lahko ustvarimo za vse tipe podatkov razen za Samoštevilo, OLE 

predmet in Prilogo. V tabeli lahko ustvarimo veljavnostno pravilo podatkov za posamezna polja 

ali pa za vse zapise: 

▪ Preverjanje polja – Access uporabi pravilo za preverjanje veljavnosti vnosa pred 

zapustitvijo polja. 

▪ Preverjanje zapisa – Access uporabi pravilo za preverjanje veljavnosti vsebine večih polj 

pred zapustitvijo zapisa. 

Če polje ali zapis ne ustreza pravilu, nato Access zavrne vnos in prikaže obvestilo o napaki. 

Pravilo za preverjanje veljavnosti ustvarimo z zgraditvijo izraza. Access sestavi formulo v obliki 

a=b+c, kjer je a rezultat, =b+c pa je izraz. Izraz, ki ga uporabimo v veljavnostnem pravilu 

podatkov kombinira več kriterijev, kateri definirajo pogoje, kateri morajo biti izpolnjeni, da je 

vnos v polje veljaven. Različni tipi izrazov tudi uporabljajo različne operatorje. Najpogostejši 

operatorji so: 

Logični operatorji: 

▪ And ; Izbere zapise kateri ustrezajo vsem kriterijem; 

▪ Or ; Izbere zapise kateri ustrezajo vsaj enemu kriteriju; 

▪ Not ; Izbere zapise kateri ne ustrezajo kriterijem. 

  



 
 

 

48 

Primerjalni operatorji: 

▪  < ; Manj kot, 

▪ > ; Večji kot, 

▪ = ; Enak kot. 

Splošne operatorje lahko med seboj tudi kombiniramo in sicer; 

▪  <= ; Manj ali enako kot, 

▪ >= ; Večji ali enak kot, 

▪ <> ; Ni enak kot. 

Aritmetični operatorji: 

▪  + ; Dodaj, 

▪ - ;  Odštej, 

▪ * ; Zmnoži, 

▪ / ; Deli. 

 

Če želimo ustvariti veljavnostno pravilo polja, sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Prikažemo tabelo TabelaTest v pogledu podatkovnega lista, nato kliknemo v 

polje Telefon in zamenjamo vsebino z 6785550101. 

2. Še naprej imamo označeno polje Telefon, nato na zavihku Polja, v skupini 

Preverjanje veljavnosti polja izberemo gumb Preverjanje veljavnosti, da se 

nam prikažejo možnosti.   

Slika 74: Možnosti preverjanja veljavnosti podatkov 

 

3. Izmed možnosti izberemo Veljavnostno pravilo polja, nato se nam odpre 

Graditelj izrazov. 
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Slika 75: Graditelj izrazov 

 

 

4. Na seznamu Elementi izraza kliknemo Operatorji, nato na seznamu 

Kategorije izraza kliknemo Primerjalni, ter na seznamu Vrednosti izraza, 

dvokliknemo Like, da ga prestavimo v izraz. 

5. Nato nadaljujemo z izrazom, in sicer, dopišemo “206*”, ter pritisnemo 

presledek. 

6. Iz seznama Kategorije izraza izberemo Logični, ter v seznamu Vrednosti 

izraza z dvoklikom izberemo Or.  

7. Nato iz seznama Kategorije izraza izberemo Primerjalni, nato na seznamu 

Vrednosti izraza z dvoklikom izberemo Like. 

8. Nato nadaljujemo z izrazom, in sicer, dopišemo “425*”, ter pritisnemo 

presledek. 

9. Izbrišemo «Izr», ter izbrišemo dodatni presledek med Or in Like. 

Slika 76: Sestavljen izraz 
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10. Kliknemo V redu, nato se pojavi obvestilo, kjer potrdimo s klikom na Da. Zdaj 

lahko opazimo, da je polje Telefon aktivno in lahko spremenimo telefonsko 

številko, katera mora biti znotraj zahtevanih omejitev, ki smo jih nastavili. 

Če želimo nastaviti obvestilo o napaki, ki se bo prikazalo kadar bomo vpisali telefonsko 

številko z nepravilnim območjem. 

11. Na zavihku Polja, v skupini Preverjanje veljavnosti podatkov, kliknemo 

gumb Preverjanje veljavnosti, nato izberemo Veljavnostno sporočilo 

polja.  

Slika 77: Veljavnostno sporočilo polja 

 

 

12. V polje vpišemo Območje mora biti 206 ali 425, nato kliknemo V redu. 

13. Shranimo tabelo, nato pretvorimo v Pogled načrta. Opazimo lahko v 

Lastnosti polja novo veljavnostno pravilo in veljavnostno sporočilo, kar lahko 

zapišemo tudi ročno.  

Slika 78: Veljavnostno pravilo in sporočilo 

 

 

14. Pretvorimo v Pogled podatkovnega lista, nato kliknemo v polje Telefon, 

vnesemo število 3605550109, pritisnemo Tab, nato se prikaže obvestilo. 
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Slika 79: Obvestilo o napaki 

 

 

15. Kliknemo V redu, da se zapre obvestilo, nato vpišemo številko iz enega izmed 

dovoljenih območij, pritisnemo Tab. 

 

Če želimo ustvariti veljavnostno pravilo zapisa, sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Dodamo novo polje z imenom Datum1 podatkovnega tipa Datum/Ura. 

Shranimo tabelo. 

2. Na zavihku Polja, v skupini Preverjanje veljavnosti polja, kliknemo gumb 

Preverjanje veljavnosti, na seznamu izberemo Veljavnostno pravilo. 

3. Na seznamu Kategorije izraza izberemo z dvoklikom Datum1, ter nato še 

Datum. 

Slika 80: Graditelj izrazov 

 

4. Kliknemo na <<Izr>>, nato na seznamu Elementi izraza kliknemo 

Operatorji, na seznamu Kategorije izraza izberemo Primerjalni, v Vrednosti 

izraza z dvoklikom izberemo >. 

5. Kliknemo V redu, nato V redu, da ohranimo novo pravilo. 

6. Ustvarimo Veljavnostno sporočilo zapisa, ki pravi Datum1 mora biti poznejši 

kot Datum. Shranimo tabelo. 
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7. Vnesemo datum 21/02/2017 v Datum, nato kliknemo v polje Datum1, ter 

kliknemo gumb Koledar, vstavimo današnji datum.  

 

Slika 81: Veljavnostno sporočilo  

 

 

8. Nato popravimo Datum na 19/02/2017. 

 

3.5 Vnos vrednosti v sezname  

V podatkovno bazo lahko omejimo možnosti za vnos podatkov na različne načine: 

▪ Če je določen vnos zelo podoben ostalim vnosom, lahko nastavimo lastnosti privzete 

vrednosti polja za ta vnos. Uporabniki lahko pritisnemo na Tab, da preskočimo polje in 

tako ostane privzet vnos nepoškodovan. Tudi če uporabniki vpišemo v to polje nekaj 

drugega, nas oblika privzetega vnosa vodi do izbire druge oblike privzetega vnosa. 

▪ Kadar imamo na voljo samo 2 možnosti, lahko uporabimo podatkovni tip polja Da/Ne 

v obliki potrditvenega polja. Izbrano potrditveno polje prikazuje možnost Da in 

neizbrano potrditveno polje prikazuje možnost Ne. 

▪ Pri kratkem seznamu možnosti lahko uporabimo kombinirano polje, katero prikazuje 

seznam vseh možnosti, katere označimo kot iskalni (lookup) seznam. 

Če želimo vnesti zgolj vrednosti v sezname sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Odpremo tabelo TabelaTest v pogledu podatkovnega lista, nato na desni 

strani prvega zapisa v tabeli kliknemo v polje Kliknite, če želite dodati. Nato 

na zavihku Polja, v skupini Dodaj in izbriši, kliknemo Več polj, nato v skupini 

Osnovne vrste izberemo Iskanje in relacija, da zaženemo Čarovnik za 

iskanje. 
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Slika 82: Čarovnik za iskanje 

 

 

2. Označimo Sam bom vnesel vrednosti, ki jih želim ter kliknemo Naprej.  

3. Število stolpec pustimo privzeto 1, kliknemo v prvo celico prve stolpca Stol1. 

4. Nato vpišemo okrajšave držav, premikamo se z Tab v novo vrstico; SLO, VB, 

ITA, NEM, AVT. Kliknemo Naprej. 

5. Spremenimo ali ohranimo privzeto ime Polje1, označimo Omeji na seznam, 

kliknemo Dokončaj. 

6. Shranimo tabelo in pretvorimo v Pogled načrta. 

7. Kliknemo kjerkoli v Polje1, nato v Lastnosti polja odpremo zavihek Iskanje, 

da prikažemo Vir vrstic za iskanje. 

Slika 83: Vir vrstic za iskanje 

 

8. V Lastnosti polja kliknemo zavihek Splošno, nato v polje Privzeta vrednost 

vpišemo SLO, pritisnemo Enter. 

9. Pretvorimo v pogled podatkovnega lista, shranimo spremembe. Opazimo 

lahko, da se  SLO prikaže privzeto v polju Polje1 pri novem zapisu. 

10. Kliknemo na puščico v polju Polje1, da prikažemo seznam vnosov, ki smo jih 

vnesli v Čarovniku za iskanje. 
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Slika 84: Seznam vnosov 

 

Če želimo preprečiti urejanje vnosov iz seznama, sledimo naslednjim korakom: 

1. Prikažemo Pogled načrta, v Lastnosti polja, na zavihku Iskanje, spremenimo 

pri Dovoli urejanje seznama iz Da v Ne. 

3.6 Vnos vrednosti v preostalih tabelah 

Pri vnašanju vrednosti v preostalih tabelah uporabimo Čarovnik za iskanje, da ustvarimo 

seznam možnih vrednosti polja od vnosov v polja v povezani tabeli. Spremeniti moramo tudi 

primarni ključ v tabeli, da si olajšamo proces iskanja. 

Pri vnašanju zgolj vrednosti v preostalih tabelah sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov, v skupini Relacije, kliknemo gumb 

Relacije. Nato lahko vidimo da obstajajo relacije med tabelo Customers in 

Orders ter med tabelo Employees in Orders. 

Želimo ustvariti polja za iskanje tabel Customers in Employees v tabeli Orders. 

2. Postavimo se na relacijo med tabelama Customers in Orders, ter kliknemo 

Delete, nato potrdimo brisanje z Da. To ponovimo še za relacijo med 

Employees in Orders. Ter zapremo stran z relacijami. 

3. Odpremo tabelo Orders, izbrišemo polja CustomerID in EmployeeID, nato 

potrdimo njihovo brisanje in izbris indeksov. 

Dodali bomo novo Employee polje za iskanje. 

4. Na desnem koncu tabele kliknemo v polje Kliknite, če želite dodati, nato na 

zavihku Polja, v skupini Dodaj in izbriši, kliknemo Več polj, in izberemo 

Iskanje in relacija, da zaženemo Čarovnik za iskanje.  

5. Označimo Želim, da polje za iskanje poišče vrednosti v drugi tabeli ali 

poizvedbi. 

6. Kliknemo Naprej. 

7. Izberemo Tabela: Employees in kliknemo Naprej. 

8. Iz seznama Polja, ki so na voljo izberemo polja EmployeeID, FirstName, 

LastName in jih prenesemo v Izbrana polja. Kliknemo Naprej. 
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9. Na naslednjem zavihku kliknemo na spustno puščico pri razvrščanju in 

izberemo LastName. Kliknemo Naprej, opazimo lahko da je na naslednjem 

zavihku stolpec s ključem (EmployeeID) skrit. 

Slika 85: Spreminjamo lahko širino stolpca 

 

10. Kliknemo Naprej. Na zadnjem zavihku, vpišemo ime polja Employee, 

označimo Omogoči celovitost podatkov. Kliknemo Dokončaj. 

11. Postavimo se v prvo polje Employee stolpca in preverimo delovanje. Kliknemo 

na puščino v desnem robu polja, da se nam prikažejo vse možnosti vnosa. 

Slika 86: Seznam razvrščen po LastName 

 

Zdaj bomo spremenili CustomerID polje s tabele Customers, da bo sprejelo ročno 

vnesene ID-je: 

1. Odpremo tabelo Customers v Pogledu načrta, nato na zavihku Načrt, v 

skupini Orodja, kliknemo gumb Primarni ključ, da ga izklopimo. 

2. Spremenimo nastavitev tipa podatka za polje CustomerID v Kratko besedilo. 

3. Spremenimo velikost polja na 5, vnesemo Vnosno masko >LLLLL;; kar 

pomeni, da bo Access prikazal vrednost polja CustomerID v naraščajočem 

vrstnem redu. 

4. Kliknemo na polje CustomerID v Ime polja in označimo gumb Primarni ključ, 

nato shranimo tabelo. 

5. Pretvorimo v Pogled podatkovnega lista. Za vsakega kupca, dodelimo 

CustomerID, ki vsebuje prve tri črke priimka in prvi dve črki imena.  
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4 Ustvarjanje poizvedb 
V tem poglavju se bomo naučili kako: 

▪ Ustvariti poizvedbe z uporabo čarovnika. 

▪ Ročno ustvariti poizvedbe. 

▪ Povzeti podatke z uporabo poizvedb. 

▪ Izračunavati u uporabo poizvedb. 

▪ Posodobiti zapise z uporabo poizvedb. 

▪ Izbrisati zapise z uporabo poizvedb. 

V poglavju bomo uporabili različne metode ustvarjanja poizvedb, katere poiščejo informacije, 

ki se ujemajo večim kriterijem. Nato bomo ustvarili poizvedbe, s katerimi bomo povzeli podatke 

in predstavili izračune. Na koncu bomo posodobili in izbrisali poizvedbe.  

4.1 Ustvarjanje poizvedb s pomočjo čarovnika 

Da lahko poizvedba učinkovito deluje z različnimi tabelami, mora Access razumeti povezave 

med polji v teh tabelah. Ne glede na to, ali ustvarimo poizvedbe ročno ali z uporabo čarovnika, 

je tisto, kar ustvarimo, rezultat, ki opisuje pogoje, kateri morajo biti izpolnjeni za zapise, ki se 

ujemajo v eni ali v večih tabelah. Kadar zaženemo poizvedbo, se ujemajoči zapisi prikažejo v 

novi prazni zbirki podatkov.  

Če želimo ustvariti preprosto poizvedbo, katera združuje informacije iz dveh različnih tabel, 

kateri sta med seboj povezani na podlagi skupnega polja, sledimo naslednjim korakom: 

 

 
1. Na zavihku Ustvari, v skupini Poizvedbe, kliknemo gumb Čarovnik za 

poizvedbe, nato se odpre okno Nova poizvedba. 

Slika 87: Pogovorno okno za ustvarjanje nove poizvedbe 
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2. Ko izberemo Čarovnik za preproste poizvedbe, kliknemo V redu, da ga 

zaženemo. 

Slika 88: Čarovnik za preproste poizvedbe 

 

 

3. Prikažemo seznam Tabele/Poizvedbe, kliknemo Tabela: Customers. Nato 

kliknemo gumb >> , da premaknemo vsa polja iz seznama Polja, ki so na voljo 

v seznam Izbrana polja. 

4. Nato prikažemo seznam Tabele/Poizvedbe, kliknemo Tabela: Orders.  

5. V seznamu Polja, ki so na voljo, izberemo z dvoklikom polja OrderID, 

OrderDate, ShippedDate, in RequiredDate, ter jih prestavimo v seznam 

Izbrana polja. Kliknemo Naprej.  

6. Želimo prikazati poizvedbo s podrobnostmi, zato izberemo gumb Podrobnosti 

(pokaže vsako polje vsakega zapisa), ter kliknemo Naprej.  

7. V zadnjem koraku spremenimo ime naslova v Naročila kupcev, spodaj 

označimo gumb Odpri poizvedbo za ogled informacij, nato kliknemo 

Dokončaj. 

8. Ob premikanju podatkov v desno stran lahko opazimo, da so zahtevane 

informacije o naročili prikazane na desni strani zraven informacij o kupcih. 
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Slika 89: Prikaz rezultatov poizvedbe 

 

Če želimo ustvariti še nekaj prilagoditev poizvedbe, sledimo naslednjim korakom:  

 

9. Pretvorimo v Pogled načrta, da lahko urejamo poizvedbo. 

Slika 90: Prikaz v pogledu načrta 

 

Pogled načrta je sestavljen iz zgornjega in spodnjega dela. V zgornjem delu sta 

prikazani tabeli, kateri smo uporabili v poizvedbi in kako sta tabeli med seboj povezani. 

V spodnjem delu je prikazana mreža, kjer vrstica Polje identificira katera polja so 

uporabljena, vrstica Tabela identificira vsako tabelo za vsako uporabljeno polje, vrstica 

Pokaži pa omogoča izbiro, katera polja naj se prikažejo ali ne prikažejo v Pogledu 

podatkovnega lista.  

Predvidevajmo, da želimo uporabiti polja CustomerID, Address, Country, in OrderID v 

poizvedbi, ampak ne želimo pa prikazati teh polj v Pogledu podatkovnega lista. Če 

želimo določea polja skriti in razvrstiti rezultate, sledimo naslednjim korakom: 

10. V vrstici Pokaži, odklukajmo potrditvena polja za CustomerID, Address, 

Country in OrderID. 



 
 

 

59 

11.  V vrstici Razvrsti, kliknemo na polje PostalCode, kliknemo na puščico, katera 

se prikaže, nato kliknemo Naraščajoče, da razvrstimo rezultate tega polja.  

Slika 91: Polja z odkljukanimi potrditvenimi polji  

 

12. Na zavihku Načrt, v skupini Rezultati, kliknemo gumb Zaženi, da prikažemo 

nove rezultate poizvedbe.  

Slika 92: Prikaz novih rezultatov 

 

 

4.2  Ročno ustvarjanje poizvedb 

Kadar ročno ustvarjamo poizvedbe, dodajamo seznam polj tistih tabel, katere želimo 

uporabljati, na zgornji del v Pogledu načrta in z dvoklikom ali potegom prenesemo polja iz 

seznama v stolpce v spodnjem delu Pogleda načrta. Nato lahko prikažemo katera polja 

razvrstimo glede na ujemajoče zapise in katera polja bodo prikazana v seznamu rezultatov. 

Filtriramo lahko v vrsticah Pogoji in Ali, kjer natančno določimo katere informacije želimo 

prikazati. Če želimo zagnati obstoječo poizvedbo z variacijo enakih osnovnih kriterijev, lahko 

prikažemo obstoječo poizvedbo v Pogledu načrta, spremenimo kriterij in ponovno zaženemo 

poizvedbo. Če v naprej vemo, da bomo pogosto uporabljali različne možnosti enake 

poizvedbe, jo lahko nastavimo kot parameter poizvedbe. Ta vrsta poizvedbe je uporabna, kadar 

se uporablja kot osnova za poročilo, katerega pogosto uporabljamo.  
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V tem primeru, bomo ročno ustvarili poizvedbo v Pogledu načrta. Dodali bomo kriterije za 

prikaz zapisov za natančne datume, nato bomo pretvorili poizvedbo v parameter poizvedbo, 

katera bo prikazovala zahtevane datume, ko jo bomo zagnali.  

 

Če želimo ročno ustvariti poizvedbo v Pogledu načrta, sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Na zavihku Ustvari, v skupini Poizvedbe, kliknemo Načrt poizvedbe, da se nam 

prikaže okno Pokaži tabelo.  

Slika 93: Pogovorno okno Pokaži tabelo 

 

 

2. V prikazanem oknu Pokaži tabelo z dvoklikom izberemo tabelo Customers in 

Orders, nato kliknemo Zapri. 

3. Nato z dvoklikom na naslov Customers označimo vsa polja na seznamu in jih 

prenesemo v spodnji del v vrstico Polje, da zapolnimo stolpce.  

4. Premaknemo se na desno stran, kliknemo v vrstici Polje v prvi prazen stolpec. 

Nato zgoraj iz seznama polj v tabeli Orders z dvoklikom prenesemo polja 

OrderID, OrderDate, ShippedDate, RequiredDate v naslednje štiri stolpce.  

Slika 94: Dodana polja 

 

5. S kazalcem se postavimo na sivo obarvano polje nad poljem PhoneNumber, in 

ko se kazalec spremeni v črno obarvano in navzdol obrnjeno puščico, kliknemo, 

da označimo stolpec. Nato v zavihku Načrt, v skupini Priprava poizvedbe, 

kliknemo na Izbriši stolpce. 
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6. V vrstici Pokaži, odklukajmo potrditvena polja pri poljih OrderID, Country, 

Address in CustomerID. 

7. V vrstici Razvrsti, nastavimo pri polju PostalCode možnost Naraščajoče. 

8. Na zavihku Načrt, v skupini Rezultati, kliknemo gumb Zaženi. 

 

 
Stolpec lahko izbrišemo tudi z bližnjico, tako, da pritisnemo tipko >>Delete<<. 

 

Če želimo dodati kriterije za prikaz zapisov za določene datume in nastaviti razpon 

datumov, sledimo naslednjim korakom: 

 

9. Pretvorimo v Pogled načrta. Postavimo se na polje OrderDate in v vrstici 

Pogoji, vpišemo pogoj: Between 1/1/2012 And 8/1/2012 

10. Razširimo polje OrderDate, da vidimo njegovo celotno vsebino. 

Slika 95: Znak # za poimenovanje oblike datuma. 

 

11. Zaženimo poizvedbo z gumbom Zaženi.  

Slika 96: Zapisi, ki ustrezajo podanim pogojem. 

 

Zdaj bomo poizvedbi nastavili, da bomo ob njenem  zagonu vpisali začetni in končni 

datum. 
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12. Pretvorimo v Pogled načrta. V vrstici Pogoji, v polju OrderDate zamenjajmo 

obstoječ kriterij z naslednjim:  

Between [Začetni datum:] And [Končni datum:] 

13. Zaženemo poizvedbo z gumbom Zaženi, odpre se okno Vnos vrednosti 

parametra.  

Slika 97: Okno za vpis začetnega datuma. 

 

14. V polje besedila vpišemo 8/1/12, kliknemo V redu.  

15. V naslednjem oknu Vnos vrednosti parametra, vnesemo 15/1/12, kliknemo V 

redu. Opazimo lahko, da je kot rezultat prikazanih samo 9 zapisov, ustvarjenih 

med 8/1/12 in 15/1/12.  

16. Shranimo poizvedbo kot Naročila glede na datum. 

 

4.3 Uporaba poizvedb pri prevzemanju podatkov 

Po navadi poizvedbe uporabljamo, da poiščemo zapise, kateri pripadajo določenim kriterijem. 

Najlažji način za pridobivanje povzetka (vsote) informacij je, da ustvarimo poizvedbo, ki 

združuje vsa potrebna polja in nam vrne izračunane rezultate. Izračuni se izvedejo s pomočjo 

sestavljenih funkcij: 

▪ Vsota – Izračuna vsoto vrednosti polj. 

▪ Povprečje – Izračuna povprečje vrednosti polj. 

▪ Min – Prikaže najnižjo vrednost polj. 

▪ Maks – Prikaže najvišjo vrednost polj. 

▪ Štetje – Prešteje število vrednosti v polju, ne upošteva pa praznih polj. 

▪ StdOdk – Izračuna standardni odklon od vrednosti polj. 

▪ Var – Izračuna varianco vrednosti polj. 

Kadar zaženemo Čarovnik za preproste poizvedbe, da ustvarimo poizvedbo, ki temelji na tabeli, 

katera vsebuje polja s številčnimi podatki, nam Čarovnik za preproste poizvedbe ponudi 

možnost kreiranja vsote poizvedbe.  

Če želimo ustvariti poizvedbo, katera vsebuje izračunana polja, sledimo naslednjim korakom: 
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1. Na zavihku Ustvari odpremo Načrt poizvedbe, dodamo tabelo Products. 

2. V seznamu polj tabele Products, z dvoklikom izberemo polja ProductID in 

UnitPrice. 

3. Na zavihku Načrt, v skupini Pokaži/Skrij, kliknemo gumb Vsote, da dodamo 

vrstico Skupno za vrstico Tabele v spodnjem delu načrta, pustimo nastavljeno 

možnost Združi po, pri obeh poljih.  

4. Kliknemo v vrstico Skupno za polje ProductID, na seznamu, ki se prikaže, 

izberemo Štetje.  

5. Za polje UnitPrice, na seznamu pri vrstici Skupno, izberemo Povprečje. 

Slika 98: Poizvedba za povzemanje podatkov v vsakem polju na drugačen način 

 

6. Zaženemo poizvedbo z gumbom Zaženi. 

Slika 99: Rezultat poizvedbe 

 

Če želimo dodati novo izračunano polje, sledimo naslednjim korakom: 

7. Pretvorimo v Pogled načrta. 

8. V vstici Polje, v tretjem stolpcu vpišemo UnitPrice*UnitsInStock, kliknemo 

Enter. 

9. Razširimo 3.stolpec, da prikažemo celotno vsebino. Opazimo, da se je izraz, ki 

smo ga vpisali, preoblikoval v:  

 

Izr1: [UnitPrice]*[UnitsInStock] 
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Slika 100: Izraz 

 

10. Pobrišemo Izr1, poimenujemo z Vrednost zaloge. 

11. Prikažemo seznam Skupno za tretji stolpec, izberemo Vsota. 

12. Shranimo poizvedbo z imenom Analiza izdelkov. 

13. Zaženemo poizvedbo. 

14. Razširimo stolpce, da bo prikazana celotna vsebina.  

Slika 101: Rezultati poizvedbe 

 

4.4 Uporaba poizvedb pri izračunih 

Kot smo lahko videli v prejšnjem poglavju, poizvedb ne uporabljamo samo za povzemanje 

podatkov z vgrajenimi agregiranimi funkcijami, ampak lahko ustvarimo tudi izračune, ki se 

bodo prikazali v novem polju. Recimo kot primer, če bi želeli izračunati, kako dolgo so določeni 

zaposleni delali v podjetju. Eno izmed osnovnih načel dobrega oblikovanja baze podatkov je, 

da nikoli ne shranjujemo informacij, ki jih je mogoče izračunati iz obstoječih podatkov. 

Namesto, da ustvarimo novo polje v tabeli in tako povečamo velikost baze podatkov z 

odvečnimi informacijami, uporabimo izraz v poizvedbi, za izračun želenih podatkov iz 

obstoječih podatkov, kadarkoli jih potrebujemo. 

 

 
Mogoče je tudi uporabiti rezultate ene poizvedbe kot polje v drugi poizvedbi. 

 

Če želimo ustvariti poizvedbo, katera bo kombinirala informacije iz dveh tabel in izračunala 

želene podatke, sledimo naslednjim korakom: 
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1. Na zavihku Ustvari, v skupini Poizvedbe, kliknemo Načrt poizvedbe,  nato v 

oknu Pokaži tabelo, z dvoklikom dodamo tabeli Order Details in Products. 

2.  V spodnjem delu načrta s potegom dodamo polja iz tabele Order Details: 

OrderID, UnitPrice, Quantity, Discount. Iz tabele Products dodamo polje 

ProductName.  

Slika 102: Izbrani tabeli in polja 

 

3. Zaženemo poizvedbo. 

Slika 103: Rezultati poizvedbe 

 

4. Shranimo poizvedbo z imenom Podrobnosti naročil. 

5. Pretvorimo v Pogled načrta. Nato v stolpcu OrderID, v polju Razvrsti, kliknemo 

Naraščajoče. 
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Če želimo v novo polje na desni strani vstaviti izračunano polje s pomočjo 

Graditelja, sledimo naslednjim korakom: 

6. Kliknemo v prvi prazni stolpec, na zavihku Načrt, v skupini Priprava poizvedbe, 

izberemo Graditelj, nato se odpre okno Graditelj izrazov. 

Slika 104: Graditelj izrazov 

 

 

Vnesli bomo izraz v polje: 

([OrderDetails]![UnitPrice]*[OrderDetails]![Quantity]*(1-[Order 

Details]![Discount])) 

 

 
Vrednosti polja  Discount so v tabeli Order Details predstavljena v procentih 

ampak v podatkovni bazi so shranjena kot decimalna števila med 0 in 1. Na 

primer: Popust, ki je prikazan kot 10%, je shranjen kot 0.1. Kar pomeni, če je 

popust 10 procentov, bo cena stroškov 1-Popust, torej 0.9. Skratka, izraz bo 

pomnožil ceno izdelka z količno in na koncu to pomnožil z 0.9. 

 

7. Nato zapišemo *(1-. Dodamo iz Kategorije izraza polje Discount, nato dodamo 

oklepaj. 
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Slika 105: Pogled celotnega izraza 

 

8. V oknu Graditelj izrazov, kliknemo V redu, da vstavimo izraz v spodnjem delu 

načrta. 

9. Izraz se je vstavil kot izračunano polje, pobrišemo Izr1 in spremenimo ime v 

Cene. 

10. Zaženemo poizvedbo. 

 

 

4.5 Posodabljanje zapisov s pomočjo poizvedb 

Kadar uporabljamo podatkovne baze, lahko med večanjem števila podatkov opazimo, da 

nekatere informacije pretečejo ali pa niso več uporabne.  Lahko se premikamo skozi zapise in 

iščemo tiste, katere je potrebno spremeniti, ampak je bolj smiselno in učinkovito, če uporabimo 

Accessove pripomočke in orodja za te namene.  

Če želimo poiskati ali nadomestiti dvojnike besed ali izrazov, lahko uporabimo ukaze Najdi in 

Zamenjaj, ki se nahajajo na zavihku Osnovno, v skupini Najdi. Ti ukazi delujejo zelo podobno 

kot ukazi v Microsoft Word-u ali v Microsoft Excel-u. 

 

 
1. Na zavihku Usvari, v skupini Poizvedbe, kliknemo Čarovnik za poizvedbe. 

Nato izberemo za preproste poizvedbe. 

2. Prikažemo Table:Categories, nato iz seznama Polj, ki so na voljo izberemo 

polje CategoryName. 

3. Prikažemo Table:Products, nato iz seznama Polj, ki so na voljo izberemo 

ProductName in UnitPrice.  

4. Kliknemo Dokončaj, ime poizvedbe pustimo privzeto. 
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Slika 106: Rezultati poizvedbe 

 

Rezultati poizvedbe vključujejo izdelke v vseh kategorijah. Če želimo spreminjati 

podatke samo v določenih kategorijah, sledimo naslednjim korakom: 

5. Pretvorimo v Pogled načrta. 

6. V vrstici Pogoji: pri polju CategoryName, vpišemo bulbs, nato v naslednji 

vrstici Ali, vpišemo cacti.  

7. Zaženemo poizvedbo, da preverimo, če so prikazani izdelki samo iz kategorij 

bulbs in cacti. Nato se vrnemo v Pogled načrta.  

Če želimo spremeniti zapise, moramo pretvoriti poizvedbo v poizvedbo za 

posodabljanje. To lahko storimo po naslednjih korakih: 

8. Na zavihku Načrt, v skupini Vrsta poizvedbe, kliknemo Posodobi. 

9. V vrstici Posodobi na:, pri stolpcu UnitPrice, vpišemo [UnitPrice]*1,1. 

Nato kliknemo enter. 

 
Izraz [UnitPrice]*1,1 pomeni enako kot, če bi uporabili Graditelja izrazov, kjer 

bi izraz izgledal takole: [Products]![UnitPrice]*1,1 

 

10. Pregledamo poizvedbo v Pogledu podatkovnega lista. 

11. Pretvorimo v Pogled načrta in zaženemo poizvedbo. Prikaže se okno, katero 

zahteva potrditev ali zanikanje posodobitve zapisov. 
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Slika 107: Opozorilno okno 

 

12. V oknu kliknemo Da, pretvorimo v Pogled podatkovnega lista. Opazimo, da 

so se cene v polju UnitPrice povečale za 10 procentov. 

4.6 Brisanje zapisov s pomočjo poizvedb 

Čez čas postanejo nekateri shranjeni zapisi zastareli. Če želimo vzdrževati učinkovito 

podatkovno bazo, je dobra ideja, da zavržemo zastarele zapise vsake toliko časa. Lahko 

izbrišemo zapise ročno ali pa z poizvedbo za brisanje, če se želimo na hitro znebiti večje količine 

zapisov.  

Pri brisanju zapisov iz podatkovne baze je pomembno; 

▪ Zapisov ne moremo obnoviti, ko jih enkrat izbrišemo 

Če želimo izbrisati zapise iz tabele, ki je povezana z katerokoli tabelo, ki je ne želimo izbrisati, 

moramo preden izbrišemo zapise prikazati razmerja med tabelami.  

Če želimo ustvariti poizvedbo za brisanje, katera bo izbrisala določene zapise, sledimo 

naslednjim korakom: 

 
1. Odpremo Načrt poizvedbe, dodamo tabelo Products v poizvedbo. 

2. Na seznamu polj tabele Products, dodamo z dvoklikom na * vsa polja tabele 

Products. 

3. V naslednji stolpec dodamo polje Discontinued. 

Če želimo izbrisati določene zapise moramo poizvedbo spremeniti v poizvedbo za 

brisanje. 

4. Na zavihku Načrt, v skupini Vrsta poizvedbe, kliknemo Izbriši, da pretvorimo 

poizvedbo v poizvedbo za brisanje. 
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Slika 108: Vrstica Brisanje 

 

Prvi stolpec pri Brisanje: vključuje besedo Iz, kar pomeni, da je to tabela iz katere 

bomo zapise brisali. Ko dodamo druga polja iz tabele (recimo mi smo dodali polje 

Discontinued), takrat se v vrstici Brisanje: prikaže besedilo Kjer, kar pomeni, da to 

polje vključuje pogoje brisanja. Pod pogoje vpišemo Da ali Ne, kar pomeni, da izbrani 

zapisi kažejo v podatkovni bazi Da, izbrisani pa Ne. 

5. V vrstici Pogoji, pri polju Discountinued, vpišemo Da. 

6. Pretvorimo v Pogled podatkovnega lista. Prikazanih je 18 zapisov, kateri 

bodo izbrisani, ko bomo zagnali poizvedbo. 

7. Pretvorimo v pogled načrta in zaženemo poizvedbo. 

Slika 109: Opozorilno okno 

 

8. Potrdimo z Da, prikaže se novo opozorilo.  

Slika 110: Opozorilno okno za izbris zapisov 

 

9. V opozorilu kliknemo Ne, da prekinemo brisanje. 2 izmed zapisov nemoreta 

biti izbrisana ker sta povezana s tabelo Order DEtails. Lahko izbrišemo 

povezavo s tabelo Order Details ali pa pod pogoji pri polju Discontinued 

spremenimo v Ne. 

10. Poizvedbo bomo spremenili nazaj v izbirno poizvedbo, zato se vrnemo v 

zavihek Načrt, kliknemo Izberi. Vrstica Brisanje izgine, prikažeta se vrstici 

Razvrsti in Pokaži. 

11. Shranimo poizvedbo.  



 
 

 

71 

5 Ustvarjanje obrazcev 
Podatkovna baza, ki vsebuje zapise podjetja, je uporabna le, če je posodobljena in nam 

omogoča, da podatke v njej tudi hitro najdemo. Vnašanje, urejanje in pridobivanje informacij 

iz tabel v pogledu podatkovnega lista je precej enostavno za nekoga, ki se spozna na Access. 

Toda za občasne uporabnike ali ljudi, ki niso seznanjeni z Accessom, so lahko te naloge 

dolgočasne in neučinkovite ter pustijo preveč prostora za napake, še posebej, če se morajo 

vnašati podatki o kompleksnih transakcijah, ki so vpisani v več povezanih tabel. Ta problem 

lahko razrešimo z ustvarjanjem in uporabo obrazcev.  

Obrazec je organiziran in formatiran pogled nekaj ali pa vseh področij iz ene ali več tabel. 

Obrazci delujejo interaktivno s tabelami v podatkovni bazi, v katerih uporabljamo kontrolnike, 

da lahko vnašamo, urejamo in pobrišemo nove ali stare podatke. 

▪ Kontrolniki polja z besedilom: Tukaj si lahko ogledamo ali vnašamo podatke. Ti 

kontrolniki delujejo kot majhna okna skozi katere lahko vnašamo podatke v ustrezna 

polja povezanih tabel ali si ogledamo podatke, ki so že vneseni v polja. 

▪ Kontrolniki oznak: Nam pokažejo kakšno vrsto podatkov lahko vidimo v posameznih 

poljih kontrolnika oznak ali kakšno vrsto podatkov moramo vanj vstaviti. 

V tem poglavju je opisano kako ustvariti preproste obrazce za ogled in vnašanje podatkov, 

kako obrazce prilagoditi, jim spremeniti videz in urediti njihove kontrolnike.   

5.1 Ustvarjanje obrazcev s pomočjo orodja za obrazce 

Proces ustvarjanja obrazcev, ki temeljijo na tabelah se po navadi prične s pomočjo orodja za 

obrazce ali čarovnika, vendar ne zato, ker bi bil ročni proces še posebej težak, ampak zato, ker 

je preprosto bolj učinkovito, da orodje ali čarovnik ustvarita za nas osnovno obliko, ki jo lahko 

nato poljubno spreminjamo. 

5.1.1 Ustvarjanje novega obrazca 
 

 
1. Na zavihku Ustvari v skupini Obrazci kliknemo gumb Obrazec, da ustvarimo 

preprost obrazec, ki temelji na določeni tabeli (tabela, ki smo jo prej označili v 

podoknu za krmarjenje). 

Slika 111: Ustvarjanje novega obrazca 

 



 
 

 

72 

2. Ko kliknemo gumb Obrazec se nam pokaže obrazec v Pogledu postavitve. 

 

Slika 112: Obrazec v pogledu postavitve 

 

 

 

Orodje za obrazce je tako pretvoril vsa imena polj iz tabele (stolpce in vrstice) v kontrolnike 

oznake in kontrolnike za besedilo. Na vrhu je prikazana glava obrazca, kjer se ime tabele pokaže 

kot naslov, prav tako pa vidimo ikono na levi strani, kjer lahko dodamo logotip podjetja. Ker je 

obrazec prikazan v Pogledu postavitve se nam na traku prikažejo novi zavihki (obarvani v 

vijolično) imenovani Orodja za postavitev obrazca: Načrt, Razporedi in Oblika, s katerimi lahko 

dodatno ponastavljamo posamezne kontrolnike. Z miško se lahko postavimo na katerikoli 

kontrolnik (tako se zunanji del kontrolnika obarva oranžno) ter ga po potrebi manjšamo ali 

večamo. 
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3. Obrazcu lahko prav tako spreminjamo pogled, in sicer na levi strani kliknemo 

gumb Pogled, kjer izberemo Pogled obrazca. 

 

Slika 113: Pogled obrazca 

 

 

V Pogledu obrazca lahko opazimo, da nimamo več prikazanih orodij za postavitev obrazca, 

vendar pa lahko zdaj pričnemo z urejanjem posameznih kontrolnikov s klikom na katerikoli koli 

kontrolnik. 

V vrstici stanja na dnu obrazca, lahko kliknemo na gumb Naslednji zapis, da prikažemo drug 

zapis iz tabele. 
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5.1.2 Dodajanje novega zapisa v obrazcu 
 

Če želimo v obrazcu dodati nov zapis sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Na koncu vrstice stanja, kliknemo gumb Nov (prazen) zapis, da prikažemo 

prazen obrazec. 

 

 Slika 114: Nov (prazen) obrazec 

 

 

2. Vrstica stanja nam prikaže, da bo to 109 zapis. 

3. Pozorni moramo biti na to, da smo v Pogledu obrazca, saj nam bo le to 

omogočilo, da začnemo z urejanjem posameznih kontrolnikov.  

4. Ko preklopimo v Pogled obrazca, opazimo, da se nam je na levi strani pojavila 

majhna ikona pikic in svinčnika, kar nakazuje, na to, da moramo določiti 

primaren ključ (npr. poljubno dodamo unikatno označbo novega kupca). 

5. Ko smo to storili, se nam namesto ikone pikic in svinčnika pojavi ikona puščice, 

nato lahko nadaljujemo z zapolnitvijo preostalih podatkov ter na koncu 

potrdimo s tipko Enter. 

 

Slika 115: Pogled obrazca – določitev primarnega ključa 
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6. Da prikažemo naš zapis, kliknemo v vrstici stanja na gumb Prejšnji zapis.  

Slika 116: Dodajanje podatkov v novem obrazcu 

 

 

7. Če nato odpremo tabelo Customers, lahko poiščemo naš zapis tako, da v 

vrstici stanja v polju za iskanje začnemo pisati »JAN…« ter nas tako 

avtomatsko pomakne na naš novo ustvarjen zapis. 

 

 

Slika 117: Iskanje na novo ustvarjenega zapisa 

 

8. Ko smo končali z urejanjem, shranimo oba zavihka Customers (obrazec in 

tabelo) z desnim klikom na zavihek ter nato Shrani. 

Prvi na novo ustvarjen zapis 
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5.2 Oblikovanje obrazcev 

Obrazci in njihovi kontrolniki imajo lastnosti, ki določajo njihov videz ter kako se obnašajo. 

Obrazec tako »podeduje« nekatere lastnosti iz tabele, na kateri temelji. Na primer, vsako ime 

kontrolnika z besedilom v obrazcu odraža tudi ime enakega polja v tabeli. Širina vsakega 

kontrolnika z besedilom je prav tako določena na podlagi velikosti polja v tabeli. Čeprav je 

oblika obrazca vezana na določeno tabelo, pa lastnosti obrazca niso vezane na lastnosti tabele. 

Ko smo ustvarili obrazec, lahko spremenimo lastnosti kontrolnika obrazca neodvisno od tistih 

v tabeli. Lastnosti po navadi spreminjamo takrat, kadar želimo izboljšati videz obrazca – 

sprememba pisave, velikosti pisave, poravnave, barve in obrobe. 

Eden izmed najhitrejših načinov spremembe videza obrazca, je spremeniti temo, ki se uporablja 

podatkovni bazi. Tema je kombinacija barv in pisav, ki nadzira videz nekaterih objektov. Pri 

obrazcu, nadzira barvo in besedilo glave obrazca na vrhu ter besedilo kontrolnikih z besedilom 

v podrobnostih obrazca. Privzeto je tako nastavljena Officeova tema, vendar jo lahko kadarkoli 

po želji spremenimo. Če nam je všeč barve ene teme ter pisava druge teme, ju lahko po želji 

premešamo in uskladimo. Pri tem je zelo pomembno, da smo v Pogledu postavitve, saj 

drugače ne bomo mogli ničesar spremeniti. Najprej izberemo temo, ki nam je najbolj všeč, ter 

nato v skupini Teme, po želji spremenimo barve s klikom na gum Barve in pisavo s klikom na 

gumb Pisave. 

5.2.1 Poljuben izbor teme in logotipa  

Če želimo spremeniti temo obrazca in dodati logotip podjetja sledimo naslednjim korakom: 

 
1. V Traku, v skupini Pogledi najprej kliknemo na gumb Pogled in izberemo 

Pogled postavitve, ter se postavimo na zavihek Načrt. 

2. Nato v skupini Teme kliknemo na gumb Teme, da se nam prikaže meni, kateri 

vsebuje galerijo tem, kjer vsaka ploščica predstavlja drugačno temo. Če se z 

miško postavimo na posamezno temo, se nam v ozadju prikaže, kako bi naj 

obrazec izgledal, če to temu uporabimo. Poljubno izberemo eno izmed tem. 

Slika 118: Spreminjanje teme obrazca 
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3. Za vstavljanje Logotipa, kliknemo v skupini Glava/Noga gumb Logotip, kjer 

nato s pomočjo raziskovalca poiščemo logotip našega podjetja. 

Slika 119: Vstavljanje logotipa 

 

 

 

 
Če ustvarimo kombinacijo barv in pisave, ki bi jo želeli uporabiti tudi v drugih 

podatkovnih bazah, lahko to preprosto storimo tako, da shranimo novo temo 

(moramo biti v Pogledu postavitve) s klikom na zavihku Načrt, v skupini Teme, kjer 

izberemo možnost Shrani trenutno temo.  

 

5.2.2 Spreminjanje lastnosti obrazca 

Če želimo spremeniti lastnosti obrazca sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Kliknemo v katerikoli kontrolnik, nato izberemo zavihek Načrt ter nato v 

skupini Orodja kliknemo na gumb List z lastnostmi polja, da prikažemo 

lastnosti obrazca. Lastnosti kontrolnika polja z besedilom so razporejeni na 5 

strani, in sicer: Oblika, Podatki, Dogodek, Drugo in Vse. Na primer stran 

Oblika nam prikaže vse in še nekaj več ukazov, ki jih lahko najdemo tudi v 

traku na zavihku Osnovno v skupini Pisava. 

2. Listu lastnosti lahko tudi poljubno spreminjamo njegovo širino tako, da 

enostavno povlečemo robove samega lista v željeno širino. 
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Slika 120: Lastnosti v obrazcu 

 

3. S klikom na stran Oblika v Listu lastnosti, lahko tako prikažemo vse ukaze, ki 

jih najdemo na Traku v skupini Pisava. Po potrebi spremenimo velikost, 

poravnavo, barvo, debelino pisave, slog in barvo ozadja, višino, širino 

kontrolnikov, slog in barvo obrobe, ime posameznega kontrolnika, …  

Slika 121: List lastnosti 
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4. Če želimo spremeniti lastnosti vseh kontrolnikov naenkrat, označimo cel 

obrazec (vse se obarva v oranžno barvo) ter nato poljubno v Listu z 

lastnostmi spreminjamo kar želimo prikazati drugače. Poljubno lahko 

oblikujemo tudi glavo in nogo obrazca. 

 

Slika 122: Spremembe obrazca 

 

 

 
Za hitro odpiranje in zapiranje Lista z lastnosti kliknemo na tipkovnici zaporedje tipk 

Alt+Enter. 

 

5.3 Urejanje postavitve obrazcev 

Obrazci, ki jih naredimo s pomočjo orodij za obrazce so funkcionalni, ne olepšani. Privzeto so 

razporejeni v navpični postavitvi, katera ureja vse kontrolnike oznak v stolpcu na levi in vse 

njihove ustrezne kontrolnike s poljem za besedila v stolpcu na njihovi desni. Vsa polja so enakih 

velikosti, prav tako pa je besedilo v poljih privzeto poravnano na levo stran. 

V pogledu postavitve lahko naredimo naslednje, da izboljšamo postavitev samega obrazca in 

ga tako naredimo bolj atraktivnega ter enostavnega za uporabo: 

▪ Dodajamo in brišemo različne kontrolnike. 

▪ Spreminjamo velikosti kontrolnikov. 

▪ Premikamo kontrolnike. 

▪ Spreminjamo poravnavo besedila. 

▪ Spreminjamo robove kontrolnikov. 
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5.3.1 Poravnava, velikost ter preureditev kontrolnikov oznak in 

polja z besedilom v obrazcu 
 

 
1. Če smo prej zaprli obrazec, ga lahko ponovno odpremo v Podoknu za 

krmarjenje v skupini Obrazci, z desnim klikom na željen obrazec in izberemo 

Pogled postavitve. 

2. Poljubno označimo tiste stolpce in vrstice, ki jih želimo spremeniti; to lahko tudi 

naredimo tako, da označimo prvo vrstico v obrazcu, nato kliknemo v  Orodju 

za postavitev obrazca zavihek Razporedi ter v skupini Vrstice in stolpci 

kliknemo na gumb Izberi vrstico ali Izberi stolpec. Odvisno od tega kaj smo 

izbrali se nam lahko označijo vse vrstice ali pa cel stolpec. 

 

Slika 123: Sprememba stolpcev in vrstic v obrazcu 

 

 

3. Nato spet preko Orodja za postavitev obrazca kliknemo zavihek Načrt ter 

nato gumb List z lastnostmi, da lahko pričnemo s poljubnim urejanjem 

kontrolnikov.  

4. Učinkovito lahko prilagodimo poravnavo več kontrolnikov hkrati, tako da 

označimo vse hkrati ter se postavimo na rob enega izmed njih (pokaže se 

dvoglava puščica) in vlečemo do željene velikosti, prav tako pa lahko 

spremenimo poravnavo besedila v Listu lasnosti. 
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Slika 124: Urejanje kontrolnikov v listu z lastnostmi 

 

 

5. Če pa označimo v obrazcu kontrolnik polja z besedilom in nastavimo širino 

ter kliknemo Enter pa se nam bo avtomatsko spremenila širina še vseh 

preostalih vrstic v tem stoplcu. To se zgodi zaradi tega, ker je postavitev 

kontrolnikov nastavljena na »Naloženo«.  

6. Če želimo imeti drugačno širino kontrolnikov v posameznem stolpcu pa 

preprosto označimo vse, kliknemo desni miškin gumb nato izberemo 

Postavitev in izberemo možnost Odstrani postavitev. 
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Slika 125: Sprememba širine kontrolnikov 

 

7. Da spremenimo položaj posameznih kontrolnikov, gremo najprej na zavihek 

Osnovno, nato kliknemo gumb Pogled ter izberemo Pogled načrta. Preprosto 

označimo in povlečemo kontrolnike do tja, kamor nam najbolj ustreza. V Listu 

z lastnostmi lahko tudi spremenimo ime kontrolnikov. 

Slika 126: Sprememba položaja kontrolnikov v obrazcu 
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Zaporedje v katerem naredimo spremembe ima lahko velik vpliv na naše rezultate. Če 

rezultati niso to, kar smo pričakovali, jih lahko enostavno povrnemo tako, da na 

Naslovni vrstici kliknemo gumb Razveljavi.   

 

 
Če dodajamo nove ali urejamo obstoječe kontrolnike v obrazcu lahko ugotovimo, da, 

ko kliknemo na tipkovnici tipko Tabulator, vrstni red prehajanja med kontrolniki ni 

zaporeden. To lahko rešimo tako, da spremenimo vrstni red kontrolnikov. Kadar 

delamo v Pogledu postavitve, kliknemo na zavihek Drugo v podoknu Lista lastnosti 

in nastavimo v polju Tabulatorski indeks lasten vrstni red posameznih polj. 

5.4 Filtriranje podatkov s pomočjo uporabe obrazcev 

Kadar želimo filtrirati tabelo na podlagi informacij na številnih poljih, je najhitrejši način ta, da 

uporabimo možnost Filter po obrazcu, ki ga lahko najdemo na zavihku Osnovno v skupini 

Filtriraj in razvrsti, kjer kliknemo na gumb Dodatno. Če izberemo ta ukaz, ko je določena 

tabela aktivna, Access prikaže filtriranje z obrazcem na podlagi te tabele. 

To poglavje opisuje filtriranje tabele in obrazca s pomočjo ukaza Filter po obrazcu. 

 

5.4.1 Filtriranje tabele s pomočjo ukaza Filter po obrazcu 
 

 
1. Če želimo filtrirati podatke v tabelu s pomočjo ukaza Filter po obrazcu, 

moramo najprej odpreti željeno tabelo. Nato na zavihku Osnovno v skupini 

Filtriraj in razvrsti kliknemo na gumb Dodatno, kjer iz spustnega seznama 

izberemo možnost Filter po obrazcu. 

Slika 127: Filtriranje tabele s pomočjo filtra po obrazcu 

 

 

2. Za vsako polje, lahko izberemo vrednost iz spustnega seznama ali pa sami 

začnemo z vpisom tistega kar iščemo.  
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Slika 128: Izbira vrednosti s pomočjo spustnega seznama 

 

 

3. Ko smo zaključili s filtriranjem polj kliknem na gumb Preklopi filter, da sem 

prikažejo samo tisti zapisi, ki ustrezajo določenim kriterijem. Če želimo počistiti 

filtriranje, kliknemo na gumb Dodatno in izberemo možnost Počisti vse filtre. 

Slika 129: Prikaz zapisov, ki ustrezajo nastavljenim kriterijem 

 

 

 

5.4.2 Filtriranje obrazca s pomočjo ukaza Filter po obrazcu 
 

 
1. V Podoknu za krmarjenje z dvoklikom izberemo poljuben obrazec (npr. 

obrazec »Customers«).  

2. Nato na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknemo na gumb 

Dodatno, kjer izberemo možnost Filter po obrazcu. 



 
 

 

85 

Slika 130: Filtriranje obrazca s pomočjo filtra po obrazcu 

 

3. Nato kliknemo v drugo polje poleg polja »Name«, katero ponazarja priimek 

določenega kupca, kjer tudi vpišemo s* in pritisnemo tipko Enter. Samodejno 

se pretvori naš zapis v nov zapis: Like “s*”, kateri pomeni, da želimo prikazati 

vse tiste kupce, katerih priimek se začne na črke S. 

Slika 131: Iskanje kupcev, katerih priimek se začne na črko S 

     

 

4. Za prikaz moramo še klikniti na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj 

gumb Preklopi filter.  

5. Tako lahko vidimo v vrstici stanja, da obstaja samo 6 takših kupcev, katerih 

priimek se prične na črko S. 
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Slika 132: Prikaz kupcev, katerih priimek se začne s črko S 

 

6. Če želimo naknadno filtrirati po drugem kriteriju pa kliknemo na zavihku 

Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj gumb Dodatno, kjer ponovno 

izberemo možnost Filter po obrazcu, da znova prikažemo prazen obrazec kjer 

izbiramo kriterije (prejšnji kriterij je ostal shranjen).  

Slika 133: Filtriranje po dodatnem kriteriju 
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7. Tako poljubno izberemo še državo, po kateri želimo filtrirati obrazec. Spet 

moramo za prikaz klikniti na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj 

gumb Preklopi filter. 

8. Tako lahko vidimo v Vrstici stanja, da obstajajo samo 3 takšni kupci, katerih 

priimek se prične na črko S in živijo v državi California. 

Slika 134: Prikaz kupcev, na podlagi poljubnega filtriranja 

 

 

9. Če želimo počistiti filtriranje kliknemo na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti 

in filtriraj gumb Dodatno, kjer izberemo možnost Počisti vse filtre. 

Slika 135: Odstranitev filtriranja 
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5.5 Uporaba več kriterijev pri iskanju podatkov 

Dokler so naši kriteriji filtriranja preprosti, je samo filtriranje hitro in enostavno, da prikažemo 

samo tiste informacije in podatke, ki jih potrebujemo. Če pa moramo raziskati takšno tabelo, 

katerih zapisi temeljijo na podlagi več kriterijev ali pa ko kriteriji vsebujejo kompleksne izraze 

pa moramo uporabiti in si pomagati s pomočjo gumba Dodatno, kjer izberemo možnost 

Dodatni filter/razvrščanje.  

V tem poglavju je opisano, kako filtrirati tabelo, da prikažemo podatke za kupce, ki se nahajajo 

v dveh državah. Prav tako pa bomo preizkusili uporabo Načrta poizvedb, da bi bolje razumeli 

njegove sposobnosti filtriranja. 

 

 
1. V Podoknu za krmarjenje poljubno izberemo tabelo (npr. tabelo Customers) 

ter jo dvoklikom zaženemo v pogledu podatkovnega lista. 

2. Nato na zavihku Osnovno v skupini Filtriraj in razvrsti kliknemo na gumb 

Dodatno, kjer izberemo možnost Dodatno filter/razvrščanje, da prikažemo 

Načrt poizvedbe. 

Slika 136: Uporaba dodatnega filtra pri iskanju podatkov 

 

 

3. V tabeli Customers dvokliknemo na polje LastName, kateri se nam nato 

prikaže v spodnjem delu strani. Zanimajo nas samo tisti kupci, katerih priimek 

se prične na črko S in črko B, to vpišemo v polju Pogoji kot s* in nato 

pritisnemo Enter nato pa še dodamo pri polju ali zapis b*. Tako se nam spet 

avtomatsko pretvori besedilo v Like “s*” in Like “b*”. 
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4. Če želimo dodati še več kriterijev lahko spet v tabeli Customers dvokliknemo 

na polje Region, da se prenese v spodnji del strani.  

Slika 137: Dodajanje več kriterijev 

 

 

5. Za primer vpišemo v polje Pogoji besedi ca or wa in nato pritisnemo Enter. 

Opazimo, da se je polje avtomatsko spremenilo v zapis “ca” Or “wa”. 

Slika 138: Dodajanje dodatnih kriterijev po polju Region 

 

6. Nato spet na zavihku Osnovno, v skupini Razvrsti in filtritraj, kliknemo gumb 

Preklopi filter, da prikažemo samo tiste zapise, ki ustrezajo našim kriterijem.  

Slika 139: Vklop gumba Preklopi filter 
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7. Tako lahko vidimo, da je samo 13 kupcev takšnih, katerih priimek se prične na 

črko S ali B ter živijo v Kaliforniji ali Washingtonu.  

Slika 140: Prikaz zapisov, ki ustrezajo našim kriterijem 

 

 

5.6 Ustvarjanje obrazcev po meri 
 

V tem poglavju se bomo naučili kako: 

▪ Spreminjati  obrazce ustvarjene z uporabo čarovnika. 

▪ Dodati kontrolnike. 

▪ Prikazati podobrazce. 

Vsak obrazec ima 3 osnovne odseke: 

▪ Glava obrazca, 

▪ Podrobnosti in 

▪ Noga obrazca. 

Obrazec lahko ustvarimo na tri načine in sicer, s pomočjo čarovnika, preko pogleda načrta in 

preko ukaza Ustvari obrazec. Katerikoli obrazec si lahko prilagodimo z uporabo kontrolnikov.  

Na voljo imamo več vrst obrazcev: 

▪ Načrt obrazca – prikaže nov prazen obrazec za urejanje v pogledu načrta. 

▪ Prazen obrazec – prikaže prazen obrazec brez oblike in kontrolnikov. 

▪ Krmarjenje – prikaže seznam vnaprej določenih postavitev. 
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▪ Več elementov – prikaže več kot en zapis hkrati na eni strani obrazca. 

▪ Podatkovni list – deluje kot podatkovna baza. 

▪ Razdeli obrazec – zagotavlja dva sinhronizirana pogleda na iste podatke, enega v 

obrazcu, drugega pa v podatkovni bazi. 

▪ Modalno pogovorno okno – deluje in izgleda kot pogovorno okno. 

 

5.6.1 Oblikovanje obrazcev s pomočjo čarovnika 
Ustvarjene obrazce z uporabo čarovnika, lahko nato  spreminjamo v pogledu načrta. V pogledu 

načrta lahko prilagajamo velikost posameznih odsekov, uporabimo temo, spremenimo velikost 

kontrolnikov, dodajamo polja iz seznama polj in drugo.  

Če želimo ustvariti obrazec s pomočjo čarovnika, sledimo naslednjim korakom: 

 
1. V Podoknu za krmarjenje, v skupini Tabele, kliknemo Customers. Nato na 

zavihku Ustvari, v skupini Obrazci, kliknemo Čarovnik za obrazce. 

Slika 141: Čarovnik za obrazce 

 

2.  Na seznamu Tabele/Poizvedbe, kliknemo Tabela:Categories. Na seznamu 

Polja, ki so na voljo, označimo CategoryID in ga prestavimo v seznam 

Izbrana polja, enako naredimo za CategoryName. Nato kliknemo Naprej, da 

izberemo postavitev obrazca. 

3. Na podlagi možnih postavitev izberemo postavitev Stolpci, kliknemo Naprej. 

4. Kliknemo Dokončaj.  

 

 
Na levi strani so prikazane možne postavitve v obrazcu. 
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Slika 142: Obrazec prikaže prvi zapis iz tabele Categories. 

 

 

5. Pretvorimo v Pogled načrta. 

Slika 143: Glava obrazca, podrobnosti in noga obrazca 

 

6. Na zavihku Načrt, v skupini Teme, kliknemo gumb Teme. Nato iz Galerije tem 

izberemo poljubno temo. Izbrali bomo recimo temo Šelest.  

7. Kliknemo odsek Glava obrazca, da ga označimo. Nato na zavihku Oblika, v 

skupini Nadzor oblikovanja, izberemo gumb Polnilo oblike. Iz seznama Barv 

teme izberemo barvo Svetlo zelena, Ozadje 2. 

8. Razširimo pogled odseka Glava obrazca s puščico navzdol, ki se prikaže, če se 

z miško postavimo na sredino med odsekoma Glava obrazca in Podrobnosti. 
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9. Kliknemo na naslov Categories. Nato na zavihku Razporedi, v skupini 

Spreminjanje velikosti in razvrščanje, kliknemo na Velikost/prostor, da 

prikažemo možnosti. Iz seznama pri Velikost, izberemo Da ustreza. 

Slika 144: Seznam možnosti prilagoditve glede velikosti in prostora 

 

Če želimo uporabnikom onemogočiti spreminjanje polja z besedilom sledimo 

naslednjim korakom: 

10. V odseku Podrobnosti, označimo CategoryID polje z besedilom, nato na 

zavihku Načrt, v skupini Orodja, izberemo List z lastnostmi. 

 
Hitra tipka za prikaz List z lastnostmi je »F4«. 

 

11. V Listu z lastnostmi, kliknemo zavihek Podatki, se postavimo na polje 

Onemogočeno, na spustnem seznamu izberemo Ne. Nato zapremo List z 

lastnostmi. 

12. Kliknemo na oznako polja Category Name, nato z dvoklikom označimo 

Category in izbrišemo. 

Če želimo dodati podatke iz določene tabele v obrazec, sledimo naslednjim korakom: 

13. S potegom navzdol razširimo odsek Podrobnosti do 5 cm, na desno stran pa 

do 10 cm.  

14. Na zavihku Načrt, v skupini Orodja, kliknemo gumb Dodaj obstoječa polja, 

da odpremo Seznam polj.  
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Slika 145: Lahko pokažemo tudi vse tabele. 

 

15. Na Seznam polj, kliknemo Description, potegnemo polje pod Category 

Name polje z besedilom v odseku Podrobnosti, nato zapremo Seznam polj. 

16. Postavimo se na okvir Description polja z besedilom, razširimo s potegom, da 

se leva stran poravna z zgornjim poljem Category Name. 

17. Kliknemo na oznako Description, prestavimo na levi vogal, da se poravna z 

zgornjimi, nato ga še razširimo v isti širini z zgornjimi. 

18. Ko imamo označeno oznako Description, držimo tipko Ctrl, dodamo oznake 

Name in Category ID, da imamo vse označene. Nato na zavihku Oblika, v 

zavihku Pisava, kliknemo Poravnaj desno.  

19. Na zavihku Razporedi, v skupini Spreminjanje velikosti in razvrščanje, 

kliknemo gumb Velikost/prostor, iz seznama pri Razmik, izberemo 

Enakomerno navpično. 

20. Spet prikažemo seznam Velikost/prostor, iz seznama Velikost, izberemo Na 

najvišjo, da bodo vsi enake velikosti. 

21. Označimo vsa polja z besedilom, prikažemo List z lastnostmi, na zavihku 

Oblika, nastavimo pri Levo na 5 cm. 

22. Skrajšamo dolžino odseka Podrobnosti. 
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Slika 146: Izgled obrazca v Pogledu načrta 

 

23. Pretvorimo v Pogled obrazca. 

Slika 147: Izgled obrazca v pogledu obrazca 

 

24. Preletimo skozi nekaj zapisov. Ko poskusimo vnesti v polje CategoryID lahko 

vidimo, da je ta možnost onemogočena.  

25. Pretvorimo v Pogled načrta, Shranimo obrazec.  
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5.7 Dodajanje nadzora 

Polja z besedilom in oznake so najpogosteje uporabljeni kontrolniki v obrazcih, lahko pa tudi 

uporabimo več različnih kontrolnikov. Recimo, lahko dodamo potrditvena polja, kombinirana 

polja, spustne sezname in tudi druge.  

Kadar je obrazec prikazan v Pogledu postavitve ali Pogledu načrta, so kontrolniki na voljo v 

galeriji kontrolnikov na zavihku Načrt.  

Če želimo dodajati kontrolnike v obrazcu, sledimo naslednjim korakom: 

 
1. V obrazcu Customers, v Pogledu načrta razširimo Glavo obrazca na 3 cm. 

2. V razdelku Glava obrazca, označimo kontrolnik, ki vsebuje logo, kliknemo Ctrl 

gumb, označimo oznako in pritisnemo gumb Delete. 

3. Na zavihku Načrt, v skupini Kontrolniki, kliknemo gumb Več da prikažemo 

Galerijo kontrolnikov.  

Slika 148: Galerija kontrolnikov 

 

 

4. V Galeriji kontrolnikov, izberemo kontrolnik Slika, nato na levi strani odseka 

Glava obrazca, narišemo kontrolnik 2 cm visok in 3 cm širok. Ko spustimo 

miškin gumb, se odpre okno Vstavi sliko. Vstavimo poljubno sliko. 

5. V skupini Kontrolniki, prikažemo Galerijo kontrolnikov, izbremo kontrolnik 

Oznaka.  

Če želimo dodati naslov obrazca, sledimo naslednjim korakom: 

6. V razdelku Glava obrazca, na desni strani, narišemo kontrolnik 8 cm širok in 1 

cm visok. 

7. Nato v kontrolnik vpišemo naslov obrazca Garden company, kliknemo 

Shift+Enter da vstavimo presledek, nato vpišemo Customers. Izbrišemo 

privzeti naslov Customers. 

8. Označimo odsek Glava obrazca, nato na zavihku Oblika, izberemo Polnilo 

oblike, izberemo Svetlo zelena, ozadje 2. 

9. Označimo besedilo v naslovu, v skupini Pisava, izberemo velikost 20 pik, 

krepko, dodamo zeleno barvo, poravnamo na sredino.  

10. Poljubno razširimo polje oznake, da bosta vidna oba napisa. 
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11. Skrčimo odsek Glava obrazca. 

Slika 149: Izgled obrazca po uporabi kontrolnikov 

 

Če želimo dodati kontrolnik kombinirano polje, sledimo naslednjim korakom: 

12. Na zavihku Načrt, v skupini Kontrolniki, kliknemo gumb Več. Na spodnjem 

delu naredimo eno izmed; 

▪ Če  ikona Uporabi čarovnik za kontrolnike ni obarvana z oranžno, kliknimo 

Esc, da zapremo meni. 

▪ Če je ikona Uporabi čarovnik za kontrolnike obarvana z oranžno, kliknemo, 

da deaktiviramo ukaz.  

13. Razširimo odsek Podrobnosti, da bomo lahko spodaj vstavili kontrolnik. 

14. Prikažemo Galerijo kontrolnikov, kliknemo na kontrolnik Kombinirano 

polje. Narišemo kontrolnik pod Country poljem z besedilom. 

15. Kliknemo v polje z besedilom pri Country. Na zavihku Oblika, v skupini 

Pisava, kliknemo Preslikovalnik oblik, nato kliknemo kombinirano polje.  

16. Postavimo se na kombinirano polje, z desnim gumbom na miški, kliknemo 

Lastnosti, da odpremo List z lastnostmi.  

17. Kliknemo na zavihek Podatki, nato kliknemo Vir kontrolnika, nato v seznamu 

izberemo Country, da vežemo kontrolnik kombinirano polje z poljem Country 

iz tabele Customers. 

18. Nato pri Vrsta vira vrstic nastavimo Tabela/Poizvedba. 

19. Nato pri Vir vrstic vpišemo SELECT DISTINCT Customers.Country FROM 

Customers. 
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Slika 150: Nastavitve 

 

20. Nato poravnamo kombinirano polje z obliko drugih. 

21. Nato oznako kombiniranega polja Country poimenujemo z Country. 

22. Zbrišemo privzeto polje Country s tipko Delete. 

23. Skrčimo odsek Podrobnosti, da bo dovolj velik samo za vsebino kontrolnikov. 

Skrčimo tudi širino odseka.  

Če želimo vstaviti kontrolnik Črta, sledimo naslednjim korakom: 

24. Zapremo List z lastnostmi, nato na zavihku Načrt, prikažemo Galerijo 

kontrolnikov, kliknemo na gumb Črta in zarišemo črto med poljema Phone 

in Address.  

25. Nato odpremo List z lastnostmi, na zavihku Oblika nastavimo višino na 0 in 

širino obrobe na 2 pt.  

 
Višina črte na 0, ne pomeni, da črta ni vidna, ampak da je krepka.  

 

26. Ko imamo črto še vedno označeno, kliknemo zavihek Oblika, v skupini Nadzor 

oblikovanja kliknemo Oris oblike, izberemo enako barvo kot je uporabljena 

v odseku Glava obrazca.  

27. Na zavihku Razporedi, v skupini Položaj, kliknemo gumb Sidranje, da 

prikažemo Galerijo sidranja. 

Slika 151: Galerija sidranja 
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28. V Galeriji izberemo Raztegni čez vrh.  

29. Pretvorimo v Pogled obrazca. Preverimo delovanje obrazca s premikanjem 

med zapisi.  

Slika 152: Izgled obrazca v Pogledu obrazca 

 

 

5.8 Prikazovanje podobrazcev 

Če obstaja ''one-to-many'' odnos med dvema tabelama, lahko prikažemo informacije iz obeh 

''one'' in ''many'' strani odnosa z uporabo glavnega obrazca in podobrazca. Na primer: glavni 

obrazec za povezani tabeli Customer in Orders lahko prikaže informacije o Customers (''one'' 

stran) in podobrazec lahko prikaže seznam vseh naročil iz tabele Orders, katere je kupec opravil. 

(''many'' stran). Predvidevajmo, da želimo ustvariti glavni obrazec, ki vsebuje vsa polja določene 

tabele z podobrazcom, ki vključuje vsa polja druge tabele.  

Če želimo dodati podobrazec v obstoječi obrazec, sledimo naslednjim korakom: 

 
1. Odpremo obstoječ obrazec (recimo Categories) v Pogledu načrta. 

2. Prilagodimo višino odseka Podrobnosti na 6 cm.  

3. Na zavihku Načrt, prikažemo meni s kontrolniki, preverimo, če je gumb 

Uporabi čarovnike za kontrolnike označen, če ni, ga označimo.  

4. V Galeriji kontrolnikov, izberemo kontrolnik Podobrazec/Podporočilo, nato 

v odseku Podrobnosti, za polje Desription, narišemo kontrolnik. Odpre se 

okno Čarovnik za podobrazce.  
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Slika 153: Čarovnik za podobrazce 

 

5. Izberemo možnost Uporabi obstoječe tabele in poizvedbe. Kliknemo 

Naprej. 

6. Prikažemo seznam Tabele/Poizvedbe, kliknemo Tabela: Products. 

7. Na seznamu Polja, ki so na voljo, z dvoklikom označimo polja ProductName, 

CategoryID, Quantity-PerUnit, UnitPrice in UnitsInStock, in jih dodamo v 

seznam Izbrana polja. Nato kliknemo Naprej.  

8. V naslednjem koraku bomo določili, kako sta obrazec in podobrazec povezana, 

zato označimo prvo možnost Izbrati s seznama. Kliknemo Naprej. 

 
Zaradi odnosa med tabelema Products in Categories, kateri temelji na polju 

CategoryID, Čarovnik za podobrazce izbere možnost Izbrati s seznama in 

označuje odnos, katerega bo uporabil. Če Čarovnik za podobrazce ne 

prepozna katera polja so povezana, izberemo možnost Določiti lastna, kjer se 

prikaže seznam, v katerem določimo katera polja naj bodo povezana.  

 

9. Nato kliknemo Dokončaj, pustimo privzeto ime podobrazca. 
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Slika 154: Prikaz podobrazca 

 

10. Označimo oznako Podobrazec Products, kliknemo Delete. 

11. Pretvorimo v Pogled obrazca. Podobrazec izgleda kot zbirka podatkov. 

Slika 155: Izgled obrazca in podobrazca v pogledu obrazca 
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12. Pretvorimo v Pogled postavitve, kliknemo na katero koli polje v podobrazcu, 

na zavihku Osnovno, v skupini Oblikovanje besedila, spremenimo velikost 

pisave na 9.  

13. S potegom razširimo in/ali skrčimo polja, da bo vidna vsa vsebina vseh  polj 

na enkrat, brez potrebnega premikanja med polji.  

Slika 156: Prilagoditve podobrazca 

 

14. Pretvorimo v Pogled obrazca in preverimo delovanje. 
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6 Ustvarjanje poročil 
Tako kot obrazci, tudi poročila omogočajo preprost dostop do informacij in podatkov, 

shranjenih v podatkovni bazi. Med obrazci in poročili obstajajo določene razlike, in sicer: 

▪ Obrazci se uporabljajo za pregledovanje, vstavljanje in urejanje podatkov. Poročila se 

uporabljajo samo za ogled podatkov. 

▪ Obrazci so običajno prikazani na zaslonu. Poročila si lahko na računalniku ogledamo v 

smislu predogleda, vendar so v večini primerov natisnjena. 

▪ Obrazci zagotavljajo podroben pogled zapisov, in so po navadi namenjeni za ljudi, ki 

dejansko delajo z bazo podatkov. Poročila pa se pogosto uporabljajo za povzetek 

določenih podatkov in so namenjena ljudem, ki ne delajo s podatkovno bazo, vendar 

pa uporabljajo informacije in podatke iz le-te.  

6.1 Ustvarjanje poročil s pomočjo čarovnika 

Vsebino Accessovega poročila lahko v grobem razdelimo na dve kategoriji: na informacije, ki 

so pridobljene iz zapisov na podlagi ene ali več tabel ter vse ostalo. Kategorija »vse ostalo« se 

nanaša na naslov, glavo in nogo, predstavitveni in pojasnjevalni tekst, kakor tudi na logotipe in 

ostale grafike. 

Čarovnik za ustvarjanje poročil nas vodi skozi serijo vprašanj na katere odgovorimo ter tako 

preko le-teh ustvari poročilo. Torej prvi korak pri ustvarjanju poročila je, da razmislimo kakšen 

končni rezultat želimo doseči in katere informacije moramo vključiti v naše poročilo, da tudi ta 

rezultat dosežemo. Ko zagotovimo vse potrebne informacije, čarovnik ustvari preprosto 

poročilo in doda kontrolnike na podlagi povezanih tabel. 

 

 

 
1. V podoknu za krmarjanje v skupini Tabele odpremo poljubno tabelo (npr. 

Categories), pri čemer pa pazimo da je ne dvokliknemo ampak samo 

kliknemo. 

2. Nato na zavihku Ustvari v skupini Poročila, kliknemo gumb Čarovnik za 

Poročila, da se vklopi čarovnik. 
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Slika 157: Ustvarjanje poročil s pomočjo čarovnika 

 

 

3. Nato v polju Tabele/Poizvedbe izberemo npr. tabelo Products (izpišejo se 

nam vsi stolpci, ki so v tabeli Products), nato poljubno prenesemo v drug 

kvadrat poljubna polja kot so ProductName, QuantityPerUnit in 

UnitsInStock. Na dnu strani kliknemo gumb Naprej. 

Slika 158: Prikaz čarovnika za poročila 

 

 

4. Čarovnik nas nato vpraša ali želimo dodati ravni združevanja. Na primer, da 

želimo naše proizvode združiti po prvih črkah njihovega imena. Zato moramo 

v polju na levi strani dvoklikniti ProductName, da ga premaknemo v področje 

glave na desni strani. 

5. V levem kotu na dnu strani, kliknemo gumb Možnosti združevanja, da se nam 

odpre novo pogovorno okno Intervali združevanja. V spustnem seznamu 

Intervali združenja izberemo 1. črka in potrdimo s klikom na gumb V redu.  
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Slika 159: Novo pogovorno okno Intervali združenja 

 

6. Nato kliknemo gumb Naprej, s katerim se pomaknemo naslednjo stran, kjer 

lahko razvrščamo zapise. V okvirčku 1 kliknemo puščico, nato izberemo polje 

ProductName in kliknemo Naprej.  

Slika 160: Razvrščanje zapisov s pomočjo čarovnika za poročila 

 

 

7. Čarovnik nas vpraša kakšno postavitev želimo izbrati za naše poročilo, na 

primer izberemo Postavitev Oris. Prav tako lahko spreminjamo usmerjenost 

samega poročila. Nato kliknemo gumb Naprej. 
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Slika 161: Izbira postavitve in usmerjenosti poročila 

 

8. Na koncu še poljubno dodamo naslov poročila, označimo Predogled tiskanja 

in kliknemo gumb Dokončaj. 

Slika 162: Pogled poročila v predogledu tiskanja 

 

 

 
Polja so v poročilu prikazana v takšnem vrstem redu, kot se pojavijo v seznamu 

izbranih polj. Lahko si prihranimo nekaj časa tako, da posamezna polja razdelimo v 

poljubnem vrstnem redu kar preko čarovnika za poročila. 
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6.2 Oblikovanje in spreminjanje oblik poročil 

Čarovnika za poročila, lahko uporabimo, da hitro ustvarimo poročilo ampak, ko bomo dobili 

rezultat, bomo pogosto tudi to poročilo želeli spremeniti. Tako kot obrazci, so tudi poročila 

sestavljena iz kontrolnikov, ki so vezani na ustrezna polja v tabeli. Tudi v poročilih lahko 

dodajamo oznake, polja z besedilom, slike in druge ukaze ter jih oblikujemo, bodisi z uporabo 

ukazov na traku ali z določitvijo njihovih lastnosti v Listu z lastnostmi. 

Samo postavitev in vsebino poročila lahko urejamo v Pogledu postavitve ali v Pogledu 

načrta. Za urejanje manjših popravkov je tako enostavneje delati v Pogledu postavitve, saj 

tako vidimo postavitev z »živimi podatki«. 

 

 
Samodejno preverjanje napak opredeljuje pogoste napake v obrazcih in poročilih in 

nam daje priložnost, da jih tudi popravimo. Na primer, Access nas opozori, če je 

poročilo širše od strani, na kateri bo natisnjen. Preverjanje napak je privzeto 

vklopljeno. Če ga želimo izklopiti, moramo klikniti gumb Datoteka ter nato gumb 

Možnosti, da se odpre novo pojavno okno Accessove možnosti. V levem podoknu 

kliknemo Načrtovalnik predmetov in nato poiščemo podnaslov Iskanje napak v 

pogledu načrta obrazca in poročila, ter odkljukamo možnost omogoči Iskanje napak. 

 

V tem poglavju je opisano spreminjanje oblike poročil, določanje teme, spreminjanje barv in 

pisave ter dodajanje novih pravil v poročilu. 

 

6.2.1 Spreminjanje oblik poročila 
 

 
1. V podoknu za krmarjenje, v skupini Poročila ponovno odpremo poročilo, ki 

smo ga prej ustvarili ter ga prikažemo v Predogledu tiskanja (namesto miške 

se nam pojavi povečevalno steklo, s katerim lahko povečamo stran). 

2. Če poročilo povečamo lahko opazimo, da ima kar nekaj napak. Da bi te napake 

odstranili, moramo spremeniti poročilo na Pogled postavitve. Nato na 

Orodja za postavitev poročila kliknemo zavihek Načrt ter v skupini 

Združevanje in vsote izberemo gumb Skrij podrobnosti. Tako se lahko 

osredotočimo na naslove posameznih odsekov v poročilu. 

Slika 163: Odpravljanje napak v poročilu 
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3. Pod naslovom, kliknemo ProductName po 1s (če kliknemo na prvo se 

avtomatsko označijo vse) in jih zbrišemo s pomočjo tipke Delete. Nato 

označimo črko A, ji zmanjšamo polje in jo pomaknemo na levo stran (spet se 

avtomatsko označijo in premaknejo vse črke). 

Slika 164: Odstranitev odvečnih polj 

 

4. Ko imamo črko A še vedno označeno, pridržimo tipko Ctrl in kliknemo polja 

Product Name, Quantity Per Unit in Units In Stock, da bomo imeli vse 

označeno. 

5. Na zavihku načrt kliknemo na gumb List z lastnostmi ter v Listu lastnosti 

označimo zavihek Vse. Nato poljubno poravnamo posamezna polja v listu. 

Slika 165: Poravnava posameznih polj s pomočjo lista z lastnostmi 
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6.2.2 Oblikovanje poročil in dodajanje novih pravil v poročilu 
 

 
1. Na zavihku Načrt v skupini Teme, kliknemo na gumb Teme ter si poljubno 

izberemo najljubšo.  

Slika 166: Spreminjanje teme poročila 

 

 

2. V področju glave poročila (ne na naslov), kliknemo na prazen prostor. Nato na 

zavihku Oblika, v skupini Nadzor oblikovanja, kliknemo na gumb Polnilo 

oblike ter poljubno izberemo barvo. 

Slika 167: Dodajanje poljubne barve delu poročila 

 

 

3. Da bo poročilo bolje oblikovano moramo najprej klikniti izven območja 

naslova, tako označimo vse naslovne vrstice (kliknemo v prvo in se avtomatsko 
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označijo vse), nato pa na zavihku Oblika, v skupini Ozadje, kliknemo na gumb 

Nadomestna barva vrstice in izberemo možnost Brez barve.  

4. Šele nato dodamo barvo tako kot v prejšnji točki. Isto ponovimo za vrstice, ki 

vsebujejo ime proizvoda. 

Slika 168: Izbira možnosti brez barve 

 

5. Prav tako lahko spreminjamo pisave v posameznih kontrolnikih. Najlažje je, da 

spremenimo pisavo vseh kontrolnikov naenkrat in nato prilagodimo samo 

tiste, ki želimo, da so videti drugače. 

6. Označimo katerikoli kontrolnik, nato pa na zavihku Oblika, v skupini Izbor 

kliknemo na gumb Izberi vse. 
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Slika 169: Označitev vseh kontrolnikov 

 

7. Nato v skupini Pisava, poljubno spremenimo velikost, barvo in tip pisave. Če 

želimo poudariti samo naslov in določene vrstice lahko to naredimo tako, da 

samo te označimo in jih poljubno spremenimo. 

Slika 170: Spreminjanje pisave v vseh kontrolnikih naenkrat 

 

 

8. V stolpcu Units In Stock lahko opazimo, da je kar nekaj vrednosti enako 0. te 

vrednosti lahko naredimo bolj opazne za tiste, ki prebirajo poročilo, in sicer 

tako, da kliknemo v katerikoli kontrolnik v stolpcu Units In Stock. Nato v 

skupini Nadzor oblikovanja izberemo gumb Pogojno oblikovanje, odpre se 

nam novo pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.  
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9. V pogovornem oknu kliknemu gumb Novo pravilo, kjer nastavimo sledeče: 

Oblikuj le celice, kjer je: Vrednost polja večja od 1; želimo da so takšni zapisi 

označeni krepko in z rdečo barvo, nato kliknemo dvakrat V redu. 

Slika 171: Dodajanje novega pravila 

 

10. Če z drsnikom podrsamo po strani navzdol lahko v tem stolpcu opazimo, da 

so vsi zapisi, ki vsebujejo vrednost 0, sedaj označeni krepko in z rdečo barvo. 

 

6.3 Predogled in tiskanje poročil 

Uporaba Predogleda tiskanja za predogled Accessovih poročil je zelo podobno kot uporaba 

tega pogleda v drugih Microsoft Office 2016 programih. Če podrobno pregledamo poročila v 

predogledu tiskanja, ne bi smeli imeti večjih presenečenj, ko jih dejansko natisnemo. Kadar 

pregledujemo poročila, moramo biti posebej pozorni na prelom strani. Prav tako lahko 

spremenimo postavitev poročila preko Pogleda postavitve, zavihka Priprava strani, v skupini 

Postavitev strani. Na primer, lahko spremenimo sledeče: 

▪ Velikost papirja. 

▪ Robove. 

▪ Postavitev strani. 

▪ Število stolpcev. 

▪ Ali naj Access natisne tudi strukturne elemente poročila ali samo njene podatke. 
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6.3.1 Predogled poročila, določanje preloma strani in priprava 

strani 
 

 
1. Odpremo poročilo, ki smo ga prej ustvarili (Abecedni vrstni red proizvodov) 

ter na gumbu Pogled izberemo Predogled tiskanja. 

Slika 172: Poročilo v pogledu Predogled tiskanja 

 

 

2. Če se pomikamo s puščicami naprej lahko pregledamo celotno poročilo, pri 

čemer pa opazimo, da se nekaj skupin začne na eni strani ter nato nadaljuje na 

drugi. Zaradi lažjega branja skušajmo popraviti ta problem. 

Slika 173: Pregled ustvarjenega poročila 
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3. Najprej spremenimo pogled poročila v Pogled postavitve in nato na zavihku 

Načrt, v skupini Združevanje in vsota, kliknemo na gumb Združi in razvrsti, 

da sem nam odpre novo pojavno okno Združevanje, razvrščanje in vsota na 

dnu strani. 

Slika 174: Spreminjanje pogleda poročila 

 

 

4. V tem oknu, v skupini Združi po, kliknemo na Več, da prikažemo dodatne 

možnosti. 

Slika 175: Okno Združevanje, razvrščanje in vsota 

 

5. Nato izberemo možnost »Ne ohrani skupine skupaj na eni strani«, pri tem 

kliknemo puščico in iz spustnega seznama izberemo možnost »Ohrani vso 

skupino skupaj na eni strani«.  

Slika 176: Izbira možnosti iz spustnega seznama 

 

 

6. Ko smo zaključili z urejanjem spet kliknemo gumb Združi in razvrsti, da 

zapremo to okno. Če gremo v Predogled tiskanja, lahko vidimo, da skupine 

niso več razčljenjene na več straneh. 

7. Ko smo v Predogledu tiskanja, v skupini Postavitev strani kliknemo na gumb 

Priprava strani, kjer se nam odpre novo pojavno okno Priprava strani. 



 
 

 

115 

Slika 177: Priprava poročila 

 

8. Tukaj lahko poljubno spremenimo podatke na zavihkih Možnosti tiskanja, 

Stran in Stolpci ter na koncu potrdimo z V redu. 

9. Če želimo spremeniti še postavitev Glave in Noge, moramo zapreti Predogled 

tiskanja in izbrati Pogled postavitve, kjer podrsamo do konca lista, poiščemo 

npr. datum v Nogi in ga zmanjšamo ter povlečemo čisto na levo stran.  

Slika 178: Pogled postavitve, sprememba datuma v Nogi 
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10. Isto naredimo s številko strani. 

Slika 179: Postavitev strani, sprememba številke strani v Nogi 

 

 

11. Nato spremenimo pogled v Predogled tiskanja in še zadnjič pred pričetkom 

tiskanja poročila pregledamo celotno poročilo. 

 

6.4 Ustvarjanje poročil po meri 

Poročila pogosto vsebujejo sklope informacij, ki so povezane s temo poročila, vendar pa 

podatki in informacije same med seboj niso nujno povezane. Te lahko na lahek in učinkovit 

način združimo s pomočjo ustvarjanja poročil po meri.  

V tem poglavju se bomo naučili kako: 

▪ Ročno ustvariti poročila. 

▪ Oblikovati vsebine poročil. 

▪ Dodajati podporočila. 

6.4.1 Ročno ustvarjanje poročil 
Kadar poročilo vsebuje večinoma nepovezane krmilne elemente (angl. controls), ki ne 

pridobivajo podatkov iz underlying (osnovnih, glavnih) tabel, je lažje, če poročilo ustvarimo 

ročno v Pogledu načrta. Mreža za oblikovanje je razdeljena na pet delov: glava poročila, glava 

strani, podrobnosti, noga strani in noga poročila.  
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6.4.2 Ustvarjanje novega poročila 

 
1. Preverimo da v Podoknu za krmarjenje nimamo izbranega nobenega 

predmeta. 

2. Postavimo se na zavihek Ustvari, v skupini Poročila kliknemo na Načrt 

poročila, da prikažemo prazno mrežo za oblikovanje poročila, ki je razdeljena 

na privzete dele: Glava strani, Podrobnosti in Noga strani.  

3. Z desnim klikom kjerkoli na mreži se nam odprejo dodatne nastavitve poročila 

in kliknemo na Glava/noga poročila, da se prikažeta na načrtu. 

 

 

 

  

 

 

Slika 58: Mreža za ustvarjanje novega poročila 

Slika 181: Dodatne nastavitve poročila 
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4. Na zavihku Orodja za načrtovanje poročila se postavimo na zavihek Načrt 

in v skupini Orodja izberemo Dodaj obstoječa polja. Odpre se Seznam polj, 

ki je prazen, saj v Podoknu za krmarjenje še nismo izbrali ciljne tabele ali 

poizvedbe.  

5. V Seznamu polj kliknemo Pokaži vse tabele.  

6. V Seznamu polja razširimo željeno tabelo s klikom na plus pred imenom.  

 

7. Dvokliknemo na polje iz Tabele, ki ga želimo dodati in Polje z besedilo se 

pojavi v predelu Podrobnosti na načrtu poročila.  

8. Zapremo Seznam polj in prilagodimo velikost polja Podrobnosti v načrtu 

poročila tako, da so vsi razdelki vidni. 

9. V Orodju za načrtovanje poročila se postavimo na zavihek Načrt in kliknemo 

gumb Združi in razvrsti.  

10. Na spodnjem delu zaslona se nam prikaže novo okno Združevanje, razvrščanje 

in vsota.  

11. V oknu Združevanje, razvrščanje in vsota kliknemo Dodaj skupino. Prikaže 

se nam funkcijska vrstica Združi po.  

12. Kliknemo na polje, kjer piše Izberi polje in odpre se nam okno, kjer je 

prikazano polje, ki smo ga predhodno izbrali iz Seznama polj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kliknemo nanj  in v poročilo se doda razdelek Glava izbranega polja.  

 

 

Slika 182: Seznam polj 

Slika 183: Združevanje polj 
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Slika 185: Zavihek Načrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Zapremo okno Združevanje, razvrščanje in vsota. 

15. Kliknemo desni klik na zavihek Poročilo in izberemo Shrani. Vpišemo željeno 

ime in kliknemo Shrani. 

 

6.4.3 Ustvarjanje sprememb v postavitvi poročila 

 
1. Z kazalcem kliknemo na okvir kontrolnika polje z besedilom (Category Name) 

in ga prenesemo v razdelek Glava tega polja (Glava Category Name). 

Premakneta se obe polje, tudi oznaka.  

2. V Orodjih za načrtovanje poročila se postavimo na zavihek Načrt in v skupini 

Orodja kliknemo List z lastnostmi.  

 

3. Kliknemo na vrstico razdelka Glava poročila. V Listu z lastnostmi se postavimo 

na zavihek Oblika in v polje Višina vpišemo željeno višino (npr. 2 cm). 

Kliknemo Enter, da potrdimo vnos.  

 

 

Slika 184: Poročilo v pogledu načrta 
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4. Nastavitve iz 3. koraka lahko ponovimo še na vseh ostalih razdelkih. Če 

vpišemo v polje Višina 0, se razdelek zapre 

5. Zapremo polje List lastnosti.  

6.5 Oblikovanje vsebine poročil 

Ne glede na to ali ustvarimo poročilo z Čarovnikom za ustvarjanje poročil ali ročno, lahko 

njegovo vsebino vedno urejamo in prilagajamo z dodajanjem kontrolnikov, spreminjanjem 

postavitve kontrolnikov ali oblikovanjem že obstoječih kontrolnikov.  

6.5.1 Prilagajanje x in y osi 

 
1. Z klikom na željeno poročilo v Podoknu za krmarjenja, se nam to odpre v 

Pogledu poročila.  

2. Ker ga želimo urejati moramo spremiti v Pogled načrta. Na zavihku imena 

poročila se z desnim miškinim klikom pojavi novo okno, kjer izberemo Pogled 

načrta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Na desni strani se odpre pogovorno okno List lastnosti. Postavimo se na 

zavihek Oblika in v polja Os X in Os Y vpišemo željene vrednosti (10).  

4. Zapremo List lastnosti. 

 

Slika 186: List lastnosti 

Slika 187: Pogledi poročila 
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6.5.2 Spreminjanje polnil razdelkov 

 
1. Kliknemo na vrstico razdelka Glava poročila.  

2. Postavimo se v Orodje za načrtovanje poročila, kliknemo na zavihek Oblika 

in izberemo Polnilo oblike. Izberemo poljubno barvo polnila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3 Dodajanje naslova 

 
1. V Orodju za načrtovanje poročila se postavimo na zavihek Načrt in v skupini 

Glava/noga kliknemo gumb Naslov in vstavi se kontrolnik, kamor lahko 

vpišemo poljuben naslov.  

2. Označimo naslov, ki smo ga napisali in se postavimo v Orodja za načrtovanje 

poročila, na zavihek Oblika in v skupini Pisava lahko nastavimo vrsto pisave, 

velikost, barvo in ostale oblikovne lastnosti, ki se nanašajo na pisavo.  

 

Slika 188: Nastavljanje Polnila oblike 

Slika 189: Dodajanje nasčpva v poročilo 
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3. V Orodjih za načrtovanje se postavimo na zavihek Razporedi in v skupini 

Spreminjanje velikosti in razvrščanje kliknemo Poravnaj in potem Na 

mrežo, da se naslov poravna.  

 

6.5.4 Dodajanje datuma v poročilo 

 
1. V Orodjih za načrtovanje poročila se postavimo na zavihek Načrt in v skupini 

Glava/noga in kliknemo na Datum in ura. 

2. Odpre se pogovorno okno Datum in ura, kjer lahko nastavimo željeno obliko 

zapisa. Kliknemo V redu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 190: Nastavljanje poravnave naslova 

Slika 191: Nastavljanje datuma in ure 
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3. V Glavi poročila se vstavi nov kontrolnik z funkcijama =Date() in =Time(). 

 

6.5.5 Oblikovanje postavitve kontrolnikov 

 
1. Držimo tipko Ctrl in kliknemo na vse kontrolnike in placeholders v Glava 

poročila. Kliknemo desni miškin klik, nato Postavitev in Odstrani postavitev. 

Sedaj imamo več možnosti, za urejanje kontrolnikov. 

 

 

2. Kliknemo na prazen predel razdelka, da odstranimo označbo izbora.  

3. V desnem zgornjem kotu naslova se pojavi obvestilo. Kliknemo nanj in 

izberemo Prezri napako.  

4. Kontrolnik Datum primemo in premaknemo pod kontrolnik Naslov. Kontrolnik 

Ura označimo in z klikom na tipko Del izbrišemo. 

5. Z desnim miškinim klikom kliknemo na kontrolnik Naslov in izberemo 

Spremeni velikost, kliknemo Da ustreza.  

Slika 192: Kontrolnik Datum in Ura 

Slika 193: Odstranjevanje postavitve 
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6. Dodatne nastavitve lahko nastavljamo v Listu lastnosti, ki je cel čas odprt na 

desni strani.  

7. Če želimo odstraniti oznako kontrolnika, kliknemo nanj in tipko Del. Vsebina 

kontrolnika, ki ostane jo premaknemo na željeno mesto.  

8. Če želimo oznako ponovno dodati, se postavimo v Orodja za načrtovanje 

poročila, na zavihek Načrt in v skupini Kontrolniki izberemo kontrolnik 

Oznaka, ter ga narišemo na željenem mestu.  

 

6.5.6 Dodajanje oštevilčevanja strani 

 
1. Postavimo se v Orodja za načrtovanje poročila, kliknemo na zavihek Načrt 

in v skupini Glava/noga izberemo Številke strani. 

2. Odpre se novo pogovorno okno Številke strani, kjer lahko nastavimo Obliko, 

Položaj in Poravnavo. Kliknemo V redu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V razdelku Noga strani se pojavi nov kontrolnik z vsebino ="Stran " & [Page] 

& " od " & [Page]. 

 

Slika 194: Spreminjanje velikosti 

Slika 195: Pogovorno okno Številke strani 

Slika 196: Kontrolnik Številka strani 
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Če želimo preveriti dejanski izgled poročila, ki smo ustvarili ali ga ustvarjamo, na 

zavihku imena poročila z desnim klikom odpremo novo polje, kjer izberemo Pogled 

poročila.  

 

6.6 Dodajanje podporočil 

Pod poročila uporabljamo kadar želimo prikazati podatke dveh povezanih tabel in poročil. 

Takrat v glavno poročilo vstavimo pod poročilo. Glavno poročilo naredimo po standardnem 

postopku ustvarjanja poročil, nato pa s pomočjo Čarovnika neposredno vstavimo pod poročilo 

ali kontrolnik pod poročila. V obeh primerih se tako glavno poročilo kot pod poročilo pojavita 

kot predmeta v skupini Poročila v Podoknu za krmarjenje.  

6.6.1 Dodajanje novega podporočila 

 
1. Poročilo, ki mu želimo dodati pod poročilo odpremo v Pogledu načrta.  

2. Postavimo se na List lastnosti in kliknemo na zavihek Podatki. Pri polju Vir 

zapisov kliknemo gumb z puščico, da se nam odpre dodatni okno in izberemo 

poročilo, ki ga imamo odprtega in s tem osnujemo poročilo na rezultatih tega 

obstoječega poročila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Postavimo se v Orodja za načrtovanje poročila, na zavihek Načrt in v skupini 

Kontrolniki preverimo, da je vključen Čarovnik za kontrolnike. Če ni ga 

vključimo.  

 

Slika 197: Poročilo prikazano v Pogledu poročila 

Slika 198: List lastnosti 
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4. V skupini Kontrolniki izberemo Podobrazec/podporočilo, ga narišemo na 

željeno mesto v poročilu in zažene se Čarovnik za podporočila.  

5. V prvem koraku izberemo Uporabi obstoječe tabele in poizvedbe in 

kliknemo Naprej.  

 

6. V polju Tabele/Poizvedbe izberemo ustrezno poizvedbo, ki se nanaša na naše 

poročilo.  

7. V polju Polja, ki so na voljo izberemo željena polja in jih s klikom na puščico 

premaknemo v Izbrana polja. Kliknemo Naprej.  

Slika 199: Aktiviranje čarovnika za kontrolnike 

Slika 200: Čarovnik za podporočila, 1. korak 
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8. V naslednjem koraku izberemo polje Izbrati s seznama in označimo vrstico 

Pokaži xy za vsak zapis v xy z uporabo c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kliknemo Dokončaj in v poročilu se pojavi podporočilo.  

  

 

 

 

 

 

 

Slika 203: Vstavljeno poodporočilo 

Slika 201: Čarovnik za podporočila, 2. korak 

Slika 202: Čarovnik za podporočila, 3. korak 
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6.6.2 Oblikovanje in prilagajanje podporočila  

 
1. Kliknemo na Podporočilo, tako da je v celoti označeno in se prestavimo na 

območje List lastnosti.  

2. Postavimo se na zavihek Oblika, kjer lahko nastavljamo poljubne lastnosti.  

 

3. Če želimo iz nekaterih razdelkov izbrisati določene kontrolnike, se prestavimo 

nanje in kliknemo Del.  

 

 

 

 

Slika 204: List lastnosti 
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7  Uvoz, izvoz in kopiranje 

podatkov 
Ko uvažamo podatke v podatkovno bazo MS Access, se morajo ti ujemati z določenimi vzorci, 

saj se v nasprotnem primeru uvoz ne more uspešno izvesti.  

V tem poglavju se bomo naučili kako: 

▪ Uvoziti podatke. 

▪ Izvoziti podatke. 

▪ Kopirati v in iz preostalih Office programov. 

7.1 Uvoz podatkov 

Če podatki, ki jih želimo vključiti v podatkovno bazo Access, že obstajajo v kakšnem drugem 

elektronskem dokumentu, nam jih ni potrebno ponovno vpisovati, ampak jih lahko enostavno 

uvozimo. Pri tem nam je v pomoč Čarovnik za pridobitev zunanjih podatkov. 

7.1.1 Uvažanje podatkov s pomočjo Čarovnika 

 
1. Na zavihku Zunanji podatki, v skupini Uvozi in poveži, kliknemo na gumb 

za vrsto izvorne datoteke, ki jo želimo uvoziti. 

 

2. Odpre se začetno okno Čarovnika za pridobitev zunanjih podatkov.  Najprej 

določimo mesto izvorne datoteke, nato pa še navedemo kako in kje želimo 

podatke shraniti v trenutni zbirki podatkov. Kliknemo V redu.  

3. Odpre se nam novo okno čarovnika, kjer sledimo navodilom za izbiro željenih 

podatkov iz izvorne datoteke, oblikovanja, določitve primarnega ključa in 

naslovimo ciljni objekt. Kliknemo Dokončaj. 

4. Ko je postopek uvoza končan, se ponovno prikaže okno Čarovnika za 

pridobivanje zunanjih podatkov. Ponudi nam možnost shranjevanja korakov 

uvoza, da nam v primeru podobnih uvozov ni potrebno teh ponovno 

nastavljati.  Če korakov ne želimo shraniti, v Čarovniku kliknemo na gumb 

Zapri. V primeru shranjevanja korakov pa naredimo sledeče. 

Slika 205: Zavihek Zunanji podatki 
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5. V čarovniku za pridobivanje zunanjih podatkov obkljukamo polje 

Shranjevanje korakov uvoza, da se prikažejo nastavitve, potrebne za 

shranjevanje postopka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. V polju Shrani kot poimenujemo postopek in v polje Opis vpišemo kratek opis 

postopka.  

7. Če uporabljamo Microsoft Outlook in želimo ustvariti opomnik, ki nas opozori, 

da zaženemo postopek uvoza v nekem določenem trenutku v prihodnosti, 

obkljukamo polje Ustvari Outlookovo opravilo.  

8. Postopek shranimo z klikom na gumb Shrani uvoženo 

 

 

Če želimo zagnati shranjen postopek naredimo sledeče.  

 
1. Postavimo se na zavihek Zunanji podatki in v skupini Uvozi in poveži 

kliknemo na polje Shranjeni uvozi.  

2. Odpre se nam okno Upravljanje podatkovnih opravil. Izberemo Uvoz, ki ga 

želimo zagnati in kliknemo Zaženi.  

 

7.1.2 Uvoz podatkov iz drugih MS Access datotek 

Enostavno lahko uvozimo vse standardne elemente MS Access: tabele, poizvedbe, obrazce, 

poročila, module in makre. Kadar uvažamo tabele, lahko izbiramo med različnimi možnostmi. 

Uvozimo lahko le oblikovno strukturo tabele ali pa hkrati z obliko tabele tudi njene podatke. 

Slika 206: Okno za shranjevanje korakov uvoza 
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Pri uvozu poizvedb pa lahko izbiramo med uvozom celotne poizvedbe ali le rezultate 

poizvedbe kot tabelo.   

 
Če potrebujemo le nekaj polj ali zapisov iz tabele, lahko ustvarimo poizvedbo v eni 

drugi zbirki podatkov, kjer izberemo le podatke, ki jih potrebujemo in nato uvozimo 

rezultate poizvedbe kot tabelo. Druga možnost je, da uvozimo celotno tabelo in jo 

kasneje uredimov pogledu načrta ali jo prečistimo s pomočjo poizvedb.  

 

 
1. Na zavihku Zunanji podatki, v skupini Uvozi in poveži, kliknemo na gumb 

Access.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Odpre se nam Čarovnik za pridobivanje zunanjih podatkov. V polju 

Določite vir definicije predmetov kliknemo na Prebrskaj, poiščemo 

podatkovno bazo, ki jo želimo uvoziti in kliknemo na Odpri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V polju Navedite, kako in kje želite shraniti podatke v trenutni zbirki podatkov 

izberemo Uvozi tabele, poizvedbe, obrazce, poročila, makre in module v 

trenutno zbirko podatkov in kliknemo V redu.  

Slika 208: Čarovnik za pridobivanje zunanjih podatkov 

Slika 207: Zavihek zunanji podatki 
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4. Odpre se nam okno Uvozi predmete. Na zavihku Tabele kliknemo na Izberi 

vse in nato izberemo gumb Možnosti, kjer lahko urejamo dodatne nastavitve. 

Na koncu kliknemo na gumb V redu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ko je proces uvažanja končan se prikaže okno Shrani uvozne korake, kjer 

kliknemo na Zapri.  

6. Iz Podokna za krmarjenje odpremo nekaj predmetov in preverimo, če so se 

vsi pravilno uvozili.  

 

7.1.3 Uvoz podatkov iz delovnih zvezkov MS Excel  

Access odlično deluje tudi v povezavi z MS Excel. Uvozimo lahko tako celoten delovni zvezek, 

kot tudi le izbrana območja ali polja v novo oziroma že obstoječo tabelo v Accessu. Excel velja 

za dobro prehodno oblika zapisa pri uvažanju podatkov, ki še niso pripravljeni za neposreden 

uvoz v Access. Excel je odličen za dodajanje/brisanje polj, združevanje/deljenje polj ali uporabo 

zapletenih matematičnih funkcij, s katerimi lahko uredimo podatke pred uvozom.  

 
1. Na zavihku Zunanji podatki, v skupini Uvozi in poveži, izberemo Excel in 

odpre se nam Čarovnik za pridobivanje zunanjih podatkov.   

 

 

 

 

 

 

 

2. Kliknemo Prebrskaj, izberemo željen Excelov delovni zvezek in kliknemo 

Odpri.  

Slika 209: Pogovorno okno Uvozi predmete 

Slika 210: Zavihek Zunanji podatki 
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3. V oknu Čarovnika izberemo Uvozi izvorne podatke v novo tabelo v trenutni 

zbirki podatkov. Kliknemo V redu. 

4. Odpre se nam Čarovnik za uvoz preglednic. Preverimo da je označeno polje 

Pokaži delovne liste, označimo željen delovni list in kliknemo Naprej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Obkljukamo Prva vrstica vsebuje glave stolpcev in kliknemo Naprej.  

6. Kliknemo Naprej.  

7. Prikaže se nam okno, kjer moramo določiti primarni ključ. Označimo polje 

Želim izbrati lastni primarni ključ in izberemo željen primarni ključ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kliknemo Dokončaj.  

9. V oknu za shranjevanje postopka uvoza kliknemo Zapri. 

Slika 211: Čarovnik za uvoz preglednic 

Slika 212: Določanje primarnega ključa 
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7.1.4 Uvoz podatkov iz besedilnih datotek 

Besedilne datoteke so skupen izraz za vse vrste dokumentov. Skoraj vsak program, ki pri svojem 

delovanju operira z besedami in številkami, lahko ustvari enostavno besedilno datoteko.  

 
1. Postavimo se na zavihek Zunanji podatki, v skupino Uvozi in poveži, ter 

kliknemo na gumb Besedilna datoteka in odpre se nam Čarovnik za 

pridobivanje zunanjih podatkov.  

 

 

 

 

 

 

2. Kliknemo na gumb Prebrskaj, izberemo željeno besedilno datoteko in 

kliknemo Odpri.  

3. V Čarovniku izberemo možnost Dodaj kopijo zapisov v tabelo in iz seznama 

izberemo željeno datoteko. Kliknemo V redu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Odpre se Čarovnik za uvoz besedila, kjer je prikazana vsa vsebina izbrane 

besedilne datoteke. Preverimo, da je označeno polje Ločeno.  

Slika 213: Zavihek Zunanji podatki 

Slika 214: Čarovnik za pridobivanje zunanjih podatkov 
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5. V spodnjem levem kotu Čarovnika kliknemo Dodatno in odpre se okno 

Uvozne specifikacije, kjer lahko spreminjamo privzete nastavitve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kliknemo Prekliči, se vrnemo nazaj na Čarovnika in kliknemo Naprej.  

7. Obkljukamo polje Prva vrstica vsebuje imena polj in kliknemo Naprej. Nato 

kliknemo Dokončaj.  

 

 

 

 

Slika 215: Čarovnik za uvoz besedila 

Slika 216: Uvozna specifikacija 
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8. V oknu shranjevanja kliknemo Zapri in postopek je dokončan.  

 

7.1.5 Uvoz podatkov iz drugih programov z zbirkami podatkov 

Uvažanje podatkov iz podatkovnih baz, ki niso narejena v Accessu, je pogosto »zapleten« 

postopek, ki nam predvsem s področja oblike ne da željenega rezultata. Lahko izbiramo med 

uvozom podatkov v prvotni obliki in jih kasneje uredimo v Accessu. Lahko pa jih predhodno 

prenesemo v kakšen drug program - Excel, Word, jih tam po želji preuredimo in šele nato 

uvozimo v Access.  

 
Pri uvozu podatkov iz starejših podatkovnih zbirk si lahko pomagamo tako, da najprej 

izvozimo podatke v besedilno datoteko z določeno fiksno širino in nato to datoteko 

uvozimo v Access.  

 

7.1.6 Uvoz podatkov iz Outlookovih map 

V Access lahko uvozimo tudi imenike stikov iz Outlooka. Še posebej je to koristno, kadar želimo 

uvoziti kontaktne informacije.  

7.1.7 Uvoz podatkov iz Share Point seznamov 

Če organizacija uporablja MS SharePoint spletno stran, lahko uvozimo vsebino SharePoint 

seznamov v Access na dva načina. 

1. Uvoz ustvari kopijo seznama v zbirki podatkov. Med uvažanjem izberemo sezname, ki 

jih želimo kopirati in za vsak izbran seznam posebej določimo ali želimo uvoziti celoten 

seznam ali le določen pogled. Ustvari se tabela v Accessu, v katero se prekopirajo 

podatke, ki smo jih določili v obliki polj in zapisov.  

Slika 217: Čarovnik za uvoz besedila 
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2. Povezovanje ustvari tabelo v Accessu, ki vsebuje podatke, ki se navezujejo na izvirne 

podatke. Ta postopek je učinkovitejši od prvega, če želimo delati s podatki iz SharePoint 

seznama v Accessu, hkrati pa želimo da se podatki na obeh mestih sproti posodabljajo.  

Ne glede na to, za katero metodo se odločimo, je priporočljivo, da pred uvozom naredimo 

sledeče: 

1. Napišemo URL naslov našega SharePoint spletnega mesta.  

2. Na spletni strani SharePoint opredelimo sezname, ki jih želimo kopirati v zbirko 

podatkov. Odločimo se ali hočemo celotne sezname ali le določene poglede. 

3. Pregledamo stolpce v izvornem seznamu ali pogledu in določimo podatkovno bazo, v 

katero želimo podatke uvoziti. 

Nato lahko izbrane podatke uvozimo z naslednjimi koraki: 

 
1. Postavimo se na zavihek Datoteka in izberemo ukaz Novo. Kliknemo na 

Prazna namizna zbirka podatkov in odpre se nam nova prazna zbirka 

podatkov. 

2. Na zavihku Zunanji podatki, v skupini Uvozi in poveži, kliknemo na gumb 

Več in izberemo SharePointov seznam. Odpre se nam Čarovnik za 

pridobivanje zunanjih podatkov, ki prikaže seznam znanih SharePoint 

spletnih mest.  

 

3. V belo prazno polje vnesemo naslov SharePoint mesta ali ga samo izberemo, 

če je ta že na seznamu. 

4. Kliknemo Uvozi ali Poveži, glede na to kaj želimo s podatki narediti. Nato 

kliknemo Naprej.  

5. V primeru, da Čarovnik od nas zahteva vnos gesel ali pooblastil za dostop jih 

napišemo, da lahko nadaljujemo z uvozom.  

6. V polju Uvoz podatkov iz seznama spletne strani, v stolpcu Uvoz 

obkljukamo polja seznamov, ki jih želimo uvoziti.  

7. V stolpcu Elementi za uvoz izberemo za vsak izbran seznam tudi poglede, ki 

jih želimo uvoziti. 

8. Z V redu potrdimo pojavno okno, ki se prikaže. 

9. Ko se prikaže zadnje okno Čarovnika za uvažanje podatkov kliknemo na Zapri 

ali obkljukamo polje Shranjevanje korakov uvoza, če jih želimo shraniti. V 

tem primeru v polje vnesemo naslov uvoza in kliknemo na Shrani uvoženo.  

Slika 218: Zavihek Zunanji podatki 
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7.1.8 Uvoz podatkov iz .html datotek 

Vsi Office 2016 programi lahko shranijo dokument v HTML obliki in ga do določene mere tudi 

razberejo ter uvozijo v drug program. Ko uvažamo .html datoteke v Access, ta samodejno 

skenira izbrano datoteko in poskuša razbrati v njej strukturirane podatke. Nato lahko 

pregledamo kaj je Access izbral in se odločimo kaj bomo uvozili in česa ne.  

7.1.9 Uvoz podatkov iz .xml datotek 

 
.xml datoteka lahko vsebuje tako podatke kot tudi strukturo tabele, ali pa so podatki 

shranjeni v .xml datoteki, za katero je struktura definirana v spremni shemi, ki je 

shranjena kot .xsd datoteka. V tem primeru moramo biti pozorni na to, da se .xsd 

shema nahaja v isti mapi kot .xml datoteka. V nasprotnem primeru bo Access uvozil 

le podatke, ostale lastnosti pa bo določil sam.  

 

7.2 Izvoz podatkov 

Accessove elemente/predmete zbirke podatkov lahko izvozimo v katerokoli željeni format 

datoteke, iz katere pa lahko kasneje izvozimo tudi podatke. Formati posameznih predmetov, ki 

jih lahko izvozimo so prikazani v spodnji tabeli.  

Predmet zbirke podatkov Dovoljen izvozni format 

Tabele  ACCDB, XLS, XLSB, XLSX, SharePoint List, PDF, XPS, RTF, TXT, 

XML, ODBC, HTML, Word Merge 

Poizvedbe ACCDB, XLS, XLSB, XLSX, SharePoint List, PDF, XPS, RTF, TXT, 

XML, ODBC, HTML, Word Merge 

Obrazci ACCDB, XLS, XLSB, XLSX, PDF, XPS, RTF, TXT, XML, HTML 

Poročila  ACCDB, XLS, PDF, XPS, RTF, TXT, XML, HTML 

 

 
Za prikaz seznama formatov na voljo za izvoz po posameznih Accessovih predmetih, 

kliknemo desni klik na predmet v Podoknu za krmarjenje in se z misko postavimo na 

Izvozi.   

 

Tudi pri izvozu datotek in podatkov je postopek podprt s Čarovnikom, ki nas v enostavnih 

zaporednih korakih vodi skozi proces. Standardni koraki so sledeči: 

 
1. V Podoknu za krmarjenje izberemo predmet, ki ga želimo izvoziti. 

2. Postavimo se na zavihek Zunanji podatki in v skupini Izvozi kliknemo na 

gumb programa ali tipa datoteke, v katero želimo izvoziti podatke.  
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3. Zažene se nam Čarovnik za izvoz podatkov. V prvem koraku glede na 

datoteko ali predmet, ki smo ga izbrali za izvoz določimo: 

▪ Lokacijo ciljne datoteke ali formata 

▪ Ali želimo izvoziti samo podatke ali tudi oblikovno strukturo 

▪ Ali želimo po uspešno končanem izvozu odpreti nastalo datoteko 

▪ Ali želimo izvoziti le označene zapise 

4. Izberemo V redu.  

 

Po končanem izvozu podatkov nam Čarovnik ponudi možnost shranjevanja korakov 

izvedenega izvoza, da v primeru podobnih izvozov, ne rabimo ponovno iti skozi vse korake.  

V nadaljevanju se bomo podrobneje osredotočili na posamezne oblike izvoznih datotek in 

opozorili na probleme, ki se lahko pojavijo pri izvozih.  

7.2.1 Izvažanje v druge MS Access podatkovne baze  

Vse Accessove predmete je zelo preprosto izvoziti v druge Accessove zbirke podatkov. Ni pa 

mogoče izvoziti več predmetov v eni operaciji.  

 
1. Postavimo se na zavihek Zunanji podatki, v skupini Izvozi z klikom na Access 

zaženemo Čarovnika za izvoz podatkov.  

 

 

 

 

 

 

 

2. V prvem koraku Čarovnika kliknemo Prebrskaj, izberemo željeno ciljno 

datoteko in kliknemo Shrani.  

3. V začetnem oknu Čarovnika za izvoz podatkov  kliknemo V redu.  

4. Odpre se novo pogovorno okno Izvoz, kjer v polju Izvozi v: natančneje 

določimo kam želimo izbran element izvoziti in v polju Izvozi tabele označimo 

Definicije in podatki, če želimo izvoziti oboje ali Samo definicije, če želimo 

izvoziti samo definicije.  

 

 

 

 

Slika 219: Zavihek Zunanji podatki 

Slika 220: Zavihek Zunanji podatki 
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5. Kliknemo V redu in začne se proces izvoza.  

 

7.2.2 Izvažanje v Excelove delovne zvezke 

Iz Accessove zbirke podatkov lahko v Excelov delovni zvezek izvozimo posamezno tabelo, 

obrazec, poročilo ali poizvedbo. Kadar izvažamo tabelo, ki vsebuje subdatasheet ali obrazec, ki 

vsebuje podobrazce, Access izvozi samo osnovni element. Če želimo izvoziti tudi subdatasheet 

ali podobrazec, moramo operacijo izvoza ponoviti še na teh predmetih.  

 
1. Postavimo se na zavihek Zunanji podatki, v skupini Izvozi s klikom na Excel 

zaženemo Čarovnika za izvoz Excelove preglednice.   

2. V Čarovniku kliknemo na gumb Prebrskaj in izberemo poljuben Excelov 

delovni zvezek, ter kliknemo Shrani.  

3. V poljih Navedite možnost izvoza obkljukamo polja Izvozi podatke z 

oblikovanjem in postavitvijo in Odpri ciljno datoteko, ko je izvoz končan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 221: Pogovorno okno Izvoz 

Slika 222: Čarovnik za izvoz podatkov 
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4. Kliknemo V redu in po končanem uvozu se nam odpre Excelov delovni zvezek, 

kamor smo izvozili podatke.  

5. Po želji lahko korake izvoza shranimo ali pa kliknemo Zapri.  

 

7.2.3 Izvažanje v Wordove dokumente 

Če želimo premakniti Accessovo tabelo ali rezultat poizvedbe v obstoječ Wordov dokument, je 

zapise pogosto enostavneje le kopirati in prilepiti. Kadar želimo upravljati vsebino poročila v 

Wordu,  pa moramo poročilo izvoziti. Kadar izvažamo podatke iz Accessa v Word, Access 

ustvari RTF datoteko, ki jo lahko odpremo v Wordu in mnogih drugih programih.  

7.2.4 Izvažanje v besedilne datoteke 

Podatke v besedilnih datotekah lahko odpre, prikaže in shrani skoraj vsak program. Negativna 

stran te vrste datotek je ta, da podatki ne vsebujejo nikakršnih informacij o njihovi obliki.  

Odvisno od vrste vsebine, ki jo želimo izvoziti iz Accessa, imamo možnost izvoziti podatke v 

določeni postavitvi. Če izberemo to možnost, bo neoblikovano besedilo v besedilni datoteki 

oblikovno razporejeno na takšen način, kot je v Accessovem predmetu. Če ne izberemo te 

možnosti, bodo podatki shranjeni v razmejeni ali fiksno določeni liniji obliki vrstice.  

 
Primer: fiksno določena oblika besedilne datoteke 

1. Postavimo se na zavihek Zunanji podatki, v skupini Izvozi s klikom na 

Besedilna datoteka zaženemo Čarovnika za izvoz besedila.  

2. Kliknemo Prebrskaj in izberemo ciljno lokacijo besedilne datoteke. V polju 

Ime datoteke po želji določimo ime.  

3. V predelu Navedite možnosti izvoza obkljukamo polja Izvozi podatke z 

blikovanjem in postavitvijo in Odpri ciljno datoteko, ko je izvoz končan. 

 
Slika 223: Čarovnik za izvoz besedilne datoteke 
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4. Kliknemo V redu in odpre se nam pogovorno okno Kodiraj » « kot. Izberemo 

Windows (privzeto) in kliknemo V redu.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Po koncu izvoza se odpre novo nastala besedilna datoteka. 

6. Ponovno se pokaže okno Čarovnika, kjer lahko po želji korake izvoza shranimo 

ali pa kliknemo Zapri.   

 

 
Primer: razmejena oblika besedilne datoteke 

1. Postavimo se na zavihek Zunanji podatki, v skupini Izvozi s klikom na 

Besedilna datoteka zaženemo Čarovnika za izvoz besedila.  

2. Kliknemo Prebrskaj in izberemo ciljno lokacijo besedilne datoteke. V polju 

Ime datoteke po želji določimo ime.  

3. V predelu Navedite možnosti izvoza preverimo, da nobeno polje ni označeno 

in kliknemo V redu.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 224: Pogovorno okno Kodiraj 

Slika 225: Novo nastala besedilna datoteka 
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4. Ker predhodno nismo izbrali samodejnega oblikovanja, lahko v tem koraku to 

nastavimo ročno. Izbiramo lahko med: 

▪ Ločeno ali  

▪ nespremenljivo širino.  

 

 

 

 

 

 

5. Kliknemo Naprej.  

6. V naslednjem koraku, v polju izberemo ločilo, ki deli polja izberemo Vejica , 

obkljukamo polje V prvo vrstico vključi imena polj in kliknemo Dokončaj.  

Slika 226: Čarovnik za izvoz podatkov 

Slika 227: Čarovnik za izvoz besedila 
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7. Ponovno se pokaže okno Čarovnika, kjer lahko po želji korake izvoza shranimo 

ali pa kliknemo Zapri. 

 

7.2.5 Izvažanje v .pdf in .xps datoteke 

Izvažanje podatkov v .pdf in .xps datoteko je uporabno kadar želimo nekomu pokazati predmet 

zbirke podatkov, vendar ne želimo, da ga spreminja. Predmet je v datoteki prikazan tako, kot 

ga vidimo natisnjenega.  

 
Drug način kako ustvariti .pdf in .xps datoteko je s pomočjo ukaza Shrani kot na 

zavihku Datoteka. Izberemo PDF ali XPS in kliknemo Shrani.  

 

7.2.6 Izvažanje v SharePoint sezname 

Če imamo dovoljenje, da ustvarjamo vsebino na SharePoint spletni strani, lahko tja kot 

SharePoint seznam izvozimo tabelo ali poizvedbo. Izvožena vsebina je statična, na kateri se ne 

odražajo spremembe, ki so med tem narejene v izvorni datoteki. Ne moremo popraviti ali 

dodati podatkov na obstoječi seznam.   

 
V SharePoint seznam lahko v eni operaciji izvozimo samo en predmet hkrati. Ko Access 

izvozi tabelo, hkrati izvozi tudi vse povezane tabele.  

 

 

 

Slika 228: Čarovnik za izvoz besedila 
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7.2.7 Izvažanje v .html datoteke 

Z Accessom lahko izvozimo tabele, poizvedbe, obrazce in poročila kot .html datoteke, ki so 

pripravljene za spletno objavo. Te predmete lahko po izvozu vidimo v spletnem brskalniku. 

Kadar izvažamo tabelo, poizvedbo ali obrazec, jih Access pretvori v HTML tabele. Kadar pa 

izvažamo poročilo, ga Access pretvori v serijo povezanih .html datotek.  

 
Če želimo prikazati HTML značke, ki definirajo strukturo datoteke, lahko datoteko 

odpremo v spletnem brskalniku ali v beležnici.  

 

7.2.8  Izvažanje .xml datotek 

V XML format datoteke lahko iz Accessa izvozimo tabele, poizvedbe, obrazce in poročila. 

Postopek je sledeč. 

 
1. Postavimo se na zavihek Zunanji podatki in v skupini Izvozi s klikom na 

Datoteka XML zaženeno Čarovnika za izvažanje podatkov. Določimo ime 

datoteke in ciljno lokacijo.  

 

2. Kliknemo V redu in odpre se nam novo okno Izvoz v XML, kjer lahko naredimo 

sledeče: 

▪ Obkljukamo polje Podatki (XML), če želimo izvoziti podatke. 

▪ Obkljukamo polje Shema podatkov (XSD), če želimo ustvariti ločeno .xsd 

shemo, ki vsebuje strukturo XML podatkov. 

▪ Obkljukamo polje Predstavitev podatkov (XSL), če želimo izvoziti .xls 

slogovno/oblikovno predlogo, ki vsebuje navodila, kako prikazati XML 

podatke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kliknemo V redu, da uveljavimo izbrane nastavitve.  

4. Čarovnik za izvažanje podatkov nam na koncu ponudi še možnost 

shranjevanja korakov.  

Slika 229: Zavihek Zunanji podatki 

Slika 230: Pogovorno okno Izvoz v XML 
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7.3 Kopiranje podatkov v in iz drugih Office programov 

Zraven vseh funkcij izvoza in uvoza podatkov, je včasih najbolj preprost način njihovega 

pridobivanja enostavno kopiranje in lepljenje podatkov. Podatki, ki jih na tak način prilepimo v 

Word, se prilepijo v obliki Wordove tabele, v Excelu pa se prikažejo kot standardne vrstice in 

stolpci.  

Kopiranje podatkov v drugo Access tabelo pa je bolj zapleteno. Takrat morajo podatki, ki jih 

želimo prilepiti ustrezati določenim kriterijem, obenem pa moramo predhodno izbrati ustrezna 

polja tabele, kamor želimo prilepiti podatke. V primeru, da Access naleti na težave pri kopiranju 

podatkov, nas o tem obvesti z Obvestilom o napaki.  

 
Za kopiranje celotne tabele iz ene zbirke podatkov v drugo, vzporedno odpremo obe 

bazi. Kopiramo eno tabelo in jo shranimo v Microsoftovo odložišče, nato pa jo 

prilepimo v ciljno bazo. Tabelo lahko prilepimo kot novo tabelo ali jo dodamo že 

obstoječi tabeli.  

 

7.3.1 Kopiranje podatkov v Excel 

 
1. Z miško se postavimo na začetek prvega zapisa v tabeli in ko se kazalec 

spremeni v desno puščico, kliknemo in potegnemo skozi prvih šest zapisov, da 

jih izberemo. 

2. Postavimo se na zavihek Osnovno in v skupini Odložišče kliknemo Kopiraj.  

 

 

 

 

 

 

 

3. V Excelu odpremo nov prazen delovni zvezek. Postavimo se v celico A1. 

4. Postavimo se na zavihek Osnovno in v skupini Odložišče kliknemo Prilepi. 

 

 

 

Slika 231: Izbor podatkov iz tabele 

Slika 232: Ukaz Kopiraj 
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Če želimo označiti in kopirati le nekatera polja, se postavimo na začetek tistega polja 

in ko se namesto kazalca pojavi križ samo povlečemo po željenih poljih. 

 

7.3.2 Kopiranje podatkov v Word 

 
1. Z miško se postavimo na začetek prvega zapisa v tabeli in ko se kazalec 

spremeni v desno puščico, kliknemo in potegnemo skozi prvih šest zapisov, da 

jih izberemo. 

2. Postavimo se na zavihek Osnovno in v skupini Odložišče kliknemo Kopiraj. 

3. Zaženemo Word in ustvarimo nov prazen dokument. Postavimo se na zavihek 

Osnovno in v skupini Odložišče kliknemo Prilepi. 

 

Slika 233: Podatki v Excelu 
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7.3.3 Kopiranje podatkov iz Excela v Access 

 
1. Odpremo Excelov delovni zvezek in izberemo celice, ki jih želimo kopirati. 

2. Postavimo se na zavihek Osnovno in v skupini Odložišče kliknemo Kopiraj.  

3. Vrnemo se nazaj v Access in v Podoknu za krmarjenje z desnim miškinim 

klikom kliknemo na skupino Tabele in izberemo Prilepi.  

 

4. Excel nas vpraša Ali želimo, da prva vrstica podatkov vsebuje glave 

stolpcev? Izberemo Da. 

5. Kliknemo Vredu na obvestilu, da so vsi predmeti bili uspešno uvoženi.  

6. V Podoknu za krmarjenje se nam v skupini Tabele doda nova Tabela, ki smo jo 

prilepili. Odpremo jo z dvoklikom in preverimo, če so bili vsi zapisi uspešno 

kopirani.  

 

Slika 234: Podatki v Wordu 

Slika 235: Ukaz Prilepi 
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8 Zagotavljanje enostavne 

uporabe podatkovnih baz 

za uporabnika 
Accessova zbirka podatkov je kompleksna kombinacija predmetov in orodij za njihovo urejanje. 

Zato lahko imajo uporabniki z Accessom na začetku nekaj težav. Da bi začetnikom kar se da 

olajšali delo, lahko okolje prilagodimo, tako da bodo podatki lažje in pregledneje dostopni.  

V tem poglavju se bomo naučili kako: 

▪ Prilagoditi navigacije. 

▪ Ustvariti kategorij po meri. 

▪ Nadzorovati nad razpoložljivimi funkcijami in orodji.  

8.1 Prilagajanje navigacije 

Navigacija je v Accessu prikazana kot niz navigacijskih gumbkov, na katere lahko uporabnik 

klikne, za prikaz in delo z različnimi obrazci in poročili. Navigacijo lahko dodamo vsaki zbirki 

podatkov, da omogočimo njenim uporabnikom lažje delo pri dostopu do podatkov in 

informacij.  

8.1.1 Prilagajanje tabel 

 
1. Z klikom na tabelo v Podoknu za krmarjenje odpremo poljubno tabelo. 

Postavimo se na zavihek Ustvari, v skupini Obrazci kliknemo na Več obrazcev 

in iz seznama izberemo Podatkovni list.  

 

 

Slika 236: Zavihek Ustvari 
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2. Obrazec shranimo s poljubnim imenom. Postavimo se na List lastnosti, kjer 

na zavihku Podatki v poljih Dovoli dodajanja, Dovoli brisanje in Dovoli 

urejanja nastavimo Ne.   

 

4. Shranimo spremembe in zapremo obrazec.  

 

8.1.2 Prilagajanje obrazcev 

 
1. V Podoknu za krmarjenje, v skupini Obrazci se postavimo na poljuben 

obrazec in kliknemo desni miškin klik ter izberemo Kopiraj. Kjerkoli v skupini 

Obrazci ponovno naredimo desni klik in izberemo Prilepi. V pogovorno okno, 

ki se pojavi vpisemo poljubno ime in kliknemo V redu.  

2. Odpremo novo nastalo poročilo in se postavimo na List lastnosti. Na zavihku 

Podatki v poljih Podatkovni vnos, Dovoli dodajanja, Dovoli brisanje in 

Dovoli urejanje nastavimo na Da.  

3. Shranimo spremembe in zapremo Obrazec. 

 

 

 

Slika 237: List lastnosti 

Slika 238: List lastnosti 
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Slika 239: Zavihek Ustvari 

8.1.3 Ustvarjanje navigacijskega obrazca  

 
1. Postavimo se na zavihek Ustvari in v skupini Obrazci kliknemo Kramrjenje in 

iz seznama izberemo Vodoravni zavihki, 2 ravni. Če se na desni strani prikaže 

Seznam polj, ga zapremo.  

 

2. Prikažemo List lastnosti in se postavimo na zavihek Oblika. V polje Napis 

vpišemo poljubno ime, kliknemo Enter in zapremo List lastnosti.  

3. V glavi poročila dvakrat kliknemo na naslov poročila, da ga aktiviramo za 

urejanje. Vpišemo poljuben naslov in z Entrom potrdimo vnos. Napisano 

besedilo označimo in po želji oblikujemo pisavo, velikost in barvo.  

 

4. Če želimo poročilu dodati logotip se postavimo na zavihek Načrt in v skupini 

Glava/Noga kliknemo gumb Logotip. Izberemo poljubno sliko, ki jo želimo 

vstaviti in logotip se vstavi v sliko.  

 

 

 

 

 

5. Shranimo obrazec s poljubnim imenom. 

 

 

 

Slika 240: Obrazec za krmarjenje 

Slika 241: Spreminjanje logotipa 
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8.1.4 Dodajanje obrazcev v ustvarjeno navigacijo 

 
1. V Podoknu za krmarjenje iz skupine obrazci izberemo željen obrazec in ga 

povlečemo na prvostopenjski kontrolni gumb. Gumb se preimenuje v ime 

obrazca, ki smo ga dodali in vsebina obrazce se prikaže spodaj v obliki pod 

obrazca.  

2. Zraven prvostopenjskega kontrolnega gumba se prikaže gumb Dodaj novega.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V Podoknu za krmarjenje v skupini Obrazci izberemo še en poljuben obrazec 

in ga povlečemo drugostopenjski kontrolni gumb pod predhodno dodan 

obrazec. Gumb se poimenuje po obrazcu in njegova vsebina se prikaže spodaj 

v obliki pod obrazca.  

Slika 242: Obrazec za krmarjenje 
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4. Tako nadaljujemo z dodajanjem poljubnih obrazcev na 1. ali 2. stopnjo.  

5. Po končanem urejanju preklopimo v pogled Obrazca, da vidimo kaj smo 

naredili.  

 

8.1.5 Oblikovanje navigacijskih gumbov 

 
1. Preklopimo v pogled Postavitev.  

2. S pomočjo tipke Ctrl označimo gumbe, ki jih želimo oblikovati.  

3. Na zavihku Oblika v skupini Nadzor oblikovanja lahko izberemo več 

možnosti oblikovanja gumbov. Po želji izberemo možnosti Spremeni obliko, 

Hitri slogi, Polnilo oblike, Oris oblike, Učinki oblike.  

  

 

 

 

8.2 Ustvarjanje kategorij po meri 

Slika 243: Obrazec za krmarjenje 

Slika 244: Zavihek Oblika 
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Podokno za krmarjenje je organizirano v posamezne kategorije in skupine, da lahko uporabnik 

lažje izbira željene predmete v zbirki podatkov s katerimi želi delati. Na voljo je veliko že 

obstoječih kategorij, ki jih lahko izbiramo in po želji filtriramo.  

Če želimo uporabnikom zbirke podatkov predstaviti le določene predmete iz podatkovne baze, 

lahko ustvarimo kategorije po meri, ki lahko vsebujejo več skupin po meri. Lahko primemo in 

prenesemo katerikoli predmet v prirejeno skupino po meri in tako ustvarimo bližnjice do 

določenih predmetov in podatkov, predmet sam pa ostane v prvotni skupini. Te kombinacije 

bližnjic kategorij, skupin in predmetov uporabljamo predvsem zato, da zagotovimo hitrejši 

dostop do pogosteje uporabljenih predmetov.  

 
1. Na vrhu Podokna za krmarjenje kliknemo desni klik in izberemo Možnosti 

krmarjenja. Odpre se nam novo pogovorno okno Možnosti krmarjenja.  

2. V področju možnosti združevanje kliknemo Dodaj element. Pojavi se nam 

novo polje kamor vpišemo poljubno ime (Garden Company) in kliknemo 

Enter. Na desni strani se polje preimenuje v »Skupine za Garden Company«. 

3. Pod poljem Skupine za Garden Company kliknemo Dodaj skupino. Pojavi se 

novo polje in ga poljubno poimenujemo (Obrazci) ter kliknemo Enter. 

4. Če želimo dodati še več skupin ponovimo korak 3. 

5. Čeprav še ni vidno, se je kategorija Garden Company, ki smo jo dodali, dodala 

v Podokno za krmarjenje.  

 

 

 

 

 

 

8.3 Določanje razpoložljivosti funkcij 

Če bodo z zbirko podatkov delali uporabniki, ki imajo zelo malo izkušenj z uporabo Accessa, je 

priporočljivo, da zagotovimo kontrolo nad uporabo določenih funkcij in orodij, ko bodo ti 

Slika 245: Pogovorno okno Možnosti krmarjenja 



Uporabniška navodila: Microsoft Access 2016 
 

 

155 

dostopali do zbirke podatkov. Lahko namreč nadzorujemo delovno okolje uporabnika tako, da 

nastavimo začetne možnosti za določeno zbirko podatkov. Lahko določimo zavihke, ki so na 

voljo uporabnikom, polja v Podoknu za krmarjenje, predmeti, funkcije ter orodja.  

 

8.3.1 Spreminjanje imena in ikone programa 

 
1. Postavimo se na pogled Datoteka in s kliknemo na Možnosti, da prikažemo 

pogovorno okno Accessove možnosti. V levem podoknu izberemo Trenutna 

zbirka podatkov. 

2. Če želimo spremeniti naslov zbirke podatkov vpišemo v polje Ime programa 

poljubno ime in pritisnemo Tab tipko.  

3. Če želimo zamenjati Accessovo ikono z ikono, ki bolj vizualno prikazuje 

vsebino zbirke podatkov kliknemo zraven polja Ikona programa polje 

Prebrskaj, izberemo poljubno sliko in obkljukamo polje Uporabi kot ikono 

obrazca in poročila.  

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Nastavljanje zavihkov in drugih orodij 

 
1. V polju Prikaži obrazec s klikom na puščico prikažemo seznam in izberemo 

Domača stran.  

Slika 246: Accessove možnosti 
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2. Odkljukamo polja Omogoči pogled postavitve in Omogoči spreminjanje 

oblike za tabele v pogledu podatkovnega lista.  

3. V podoknu Krmarjenje odkljukamo polje Prikaži podokno za krmarjenje.  

4. V podoknu Možnosti traku in orodne vrstice odkljukamo polje Dovoli polne 

menije in polje Dovoli privzete priročne menije, da preprečimo 

uporabnikom uporabo teh orodij za izvajanje neprimernih sprememb v zbirki 

podatkov.  

5. Kliknemo V redu in zapremo okno Accessove možnosti. 

6. Pojavi se obvestilo da moramo zapreti in ponovno odpreti zbirko podatkov. 

Kliknemo V redu.  

7. Zapremo podatkovno bazo in jo ponovno odpremo. 

8. Vidimo, da se predhodno nastavljene spremembe uveljavile, saj imamo na 

volju le zavihka Datoteka in Osnovno. Tudi v pogledu Datoteka imamo na voljo 

le možnosti, ki smo jih dovolili. 

9. Zapremo zbirko podatkov in zapremo Access.  
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9  Varovanje podatkovnih baz 
Varovanje podatkovnih baz ima dve vlogi: zagotavljanje, da je zbirka podatkov zavarovana in 

zagotavljanje, da so podatkovne baze dostopne in uporabne.  

Če želimo da je podatkovna zbirka dobro zavarovana, jo moramo dobro vzdrževati. 

Vsakodnevno delo z podatkovno zbirko jin vnašanje novih podatkov zelo poveča njeno 

velikost, kar se posledično opazi v počasnejšem delovanju. Zato je nenehno vzdrževanje 

podatkovne zbirke bistvenega pomena za zanesljivo delovanje. Še posebej je to pomembno, 

kadar je podatkovna zbirka shranjena na omrežju, ne na lokalnem disku.  

V tem poglavju se bomo naučili: 

▪ Dodeljevanje gesel podatkovnim bazam. 

▪ Deljenje podatkovnih baz. 

▪ Varovanje podatkovnih baz pred posredovanjem. 

▪ Preprečevanje težav s podatkovnimi bazami. 

9.1 Dodeljevanje gesel podatkovnim bazam 

Nepooblaščenim uporabnikom lahko z dodeljevanjem gesel preprečimo dostop do določenih 

zbirk podatkov. Access nato odpre podatkovno bazo le, če vnesemo ustrezno geslo. Pred 

nastavitvijo gesla ali njegovega spreminjanja, moramo preveriti, da smo edini ki imamo bazo 

trenutno odprto. Če je ista baza odprta še pri kakšnem drugem uporabniku, gesla ni mogoče 

nastaviti. Za geslo lahko uporabimo katerokoli besedo ali frazo.  

9.1.1   Dodeljevanje gesla podatkovni bazi 

 
1. Postavimo se na zavihek Datoteka, kliknemo Odpri ter poiščemo podatkovno 

bazo, ki ji želimo dodeliti geslo. 

2. Da lahko nastavimo geslo, moramo klikniti na puščico ob gumbu Odpri in 

izmed možnosti izbrati Odpri izključno. 

 

Slika 247: Shranjevanje datoteke 
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3. Ko smo bazo odprli se v Backstage pogledu se postavimo na stran 

Informacije. 

 

4. Z klikom na Šifriraj z geslom se nam odpre pogovorno okno Nastavi geslo 

zbirke podatkov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. V polje Geslo vnesemo izbrano geslo in v polju Potrditev ga še enkrat 

ponovimo. Kliknemo V redu.  

6. Pojavi se obvestilo. Kliknemo V redu in zapremo Access. 

 

 

 

Slika 248: Backstage pogled 

Slika 249: Pogovorno okno Nastavi geslo 

Slika 250: Pojavno obvestilo 
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9.1.2 Testiranje delovanja gesla 

 
1. Odpremo Access in poiščemo podatkovno bazo, ki smo ji nastavili geslo. 

2. Pojavi se pogovorno okno Potrebno je geslo. Vpišemo predhodno dodeljeno 

geslo in kliknemo V redu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Odpre se podatkovna baza, ki jo lahko urejamo.  

 

9.1.3 Odstranitev gesla 

 
1. Postavimo se na zavihek Datoteka in v Backstage pogledu odpremo stran 

Informacije.  

2. Kliknemo Dešifriraj zbirko podatkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pojavi se obvestilo, da če želimo dešifrirat zbirko podatkov, moramo bazo 

odpreti v Izključnem načinu.  

4. Kliknemo V redu in zapremo le zbirko podatkov, Acces pustimo odprt.  

5. Odpremo zbirko podatkov v izključnem načinu (prikazano v poglavju xy). 

6. Postavimo se na zavihek Datoteka in kliknemo na polje Informacije.  

7. Izberemo Dešifriraj zbirko podatkov. V polje Geslo vnesemo predhodno 

dodeljeno geslo, kliknemo V redu in geslo je odstranjeno.  

 

Slika 251: Pogovorno okno za vnos gesla 

Slika 252: Backstage pogled 
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9.2 Deljenje podatkovnih baz 

Kadar uporabniki delajo z zbirkami podatkov preko spleta, te niso shranjene na njihovem 

računalniku, zato mora Access preko spleta premakniti podatke iz računalnika na katerem so 

podatki shranjeni do računalnika, na katerem uporabnik želi baze odpreti. Če veliko 

uporabnikov hkrati dela na teh zbirkah podatkov, se celoten proces lahko zelo upočasni, zato 

je priporočljivo, da se zbirke podatkov razdelijo na manjše dele. Deljenje podatkovnih baz je 

sestavljeno iz dveh korakov: 

▪ Back-end database: vsebuje tabele, kjer so shranjeni vsi podatki. Ostane na 

omrežnem računalniku.  

▪ Front-end database: vsebuje obrazce, poizvedbe in poročila, ki jih uporabniki 

uporabljajo, kadar delajo z bazami. Kopirana je na lokalni računalnik uporabnika, ki 

želi dostopati do zbirke podatkov. 

 
1. Odpremo zbirko podatkov, ki jo želimo razdeliti. 

2. Postavimo se na zavihek Orodja za zbirke podatkov, v skupini Premakni 

podatke se s klikom na Accessova zbirka podatkov zažene Razdeljevalec 

zbirk podatkov.  

 

Slika 253: Pogovorno okno Odstrani geslo 

Slika 254: Razdeljevalec zbirk podatkov 
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3. Kliknemo Razdeli zbirko podatkov. Odpre se nam pogovorno okno 

Ustvarjanje fizične zbirke podatkov. Kliknemo Razdeli.  

4. Pojavi se obvestilo, da je bila zbirka podatkov uspešno razdeljena. Kliknemo V 

redu.  

 

9.3 Varovanje podatkovnih baz pred posredovanjem  

Če želimo določenim organizacijam dovoliti vpogled v našo zbirko podatkov, njenim članom 

pa želimo to preprečiti kakršnokoli urejanje in poseganje v podatke naše baze, je priporočljivo, 

da jo zavarujemo pred posredovanjem. Zbirko podatkov lahko shranimo kot .accde datoteko. 

Uporabniki lahko v takšni datoteki pregledajo le obrazce in poročila, posodobijo informacije in 

zaženejo poizvedbe, ne morejo pa spreminjati obrazcev in poročil.  

 
1. Zapremo vse odprte predmete v Accessu. Kliknemo na zavihek Datoteka in 

izberemo Shrani kot. 

2. V Naprednem območjo na desni shrani izberemo Ustvari ACCDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V pogovornem oknu Shrani kot določimo ime datoteke in kliknemo Shrani. 

4. Zapremo zbirko podatkov in jo ponovno odpremo.  

5. Pojavi se varnostno obvestilo. Kliknemo Odpri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 255: Shranjevanje datoteke 

Slika 256: Varnostno obvestilo 
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6. Ko se zbirka podatkov prikaže vidimo, da je Pogled urejanja onemogočen, prav 

tako so tudi onemogočene funkcije na zavihku Osnovno.  

 

9.4 Preprečevanje težav s podatkovnimi bazami 

Pri velikih zbirkah podatkov lahko pride do nekaterih težav. Lahko postanejo razdrobljene, 

pojavijo se napihnjene datoteke ali pride do neučinkovite izrabe prostora na disku. Ko odpremo 

določeno podatkovno bazo, Access samodejno preveri njeno učinkovitost in delovanje, vendar 

moramo vseeno paziti in postati pozorni, kadar delo z zbirkami podatkov postane počasno in 

nepravilno.  

9.4.1 Ustvarjanje varnostnih kopij 

 
1. Zapremo vse odprte predmete v Accessu. 

2. Postavimo se na zavihek Datoteka, izberemo Shrani kot in dvokliknemo na 

Ustvari varnostno kopijo zbirke podatkov. Kliknemo Shrani in ustvari se 

varnostna kopija.  

 

 

3. Ponovno se postavimo na zavihek Datoteka, izberemo Informacije in  

kliknemo na Stisni in popravi zbirko podatkov.   

4. Ukaz se izvrši v nekaj trenutkih in zbirka podatkov na videz izgleda 

nespremenjena. 

 

9.4.2   Analiziranje učinkovitosti delovanja 

 
1. Postavimo se na zavihek Orodja za zbirke podatkov in v skupini Analiza s 

klikom na Analiziraj učinkovitost delovanja zaženemo Analizator 

učinkovitosti delovanja.  

 

Slika 257: Shranjevanje datoteke 
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2. S klikom na gumb Izberi vse se obkljukajo vsa polja. Kliknemo V redu, da 

zaženemo analizatorja.  

3. Če analizator najde težave, predlaga rešitve. Če ničesar ne najde, nas obvesti, 

da nima predlogov o izboljšavah. 

 

 

9.4.3  Dokumentator zbirke podatkov 

 
1. Postavimo se na zavihek Orodja za zbirke podatkov, v skupini Analiza, s 

klikom na Dokumentator zbirke podatkov zaženemo Dokumentatorja.  

2. Kliknemo na zavihek Tabele in izberemo Možnosti. Odpre se pogovorno 

okno Tiskanje definicije tabele. Kliknemo Prekliči. 

 

3. Postavimo se na zavihek Vse vrste predmetov in kliknemo Izberi vse.  

Slika 258: Zavihek Orodja za zbirke podatkov 

Slika 259: Analizator učinkovitosti delovanja 

Slika 260: Dokumentator 
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4. Kliknemo V redu in prične se proces dokumentiranja in ustvarjanja poročil. 

5. Kliknemo Ustvari in prikaže se Poročilo.  

 

 

 

 

Slika 261: Ustvarjeno poročilo 
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