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Uvod v elektronsko pošto

E-pošta (okrajšava za elektronsko pošto) je hiter in priročen način komuniciranja z drugimi. E-
pošto lahko uporabite za:

 Pošiljanje in prejemanje sporočil. E-poštno sporočilo lahko pošljete vsakomur, ki ima
e-poštni  naslov.  V  prejemnikov  e-poštni  predal  bo  prispelo  v  nekaj  sekundah  ali
minutah, in sicer ne glede na to, ali je prejemnik vaš sosed ali pa živi na drugem koncu
sveta. Sporočila lahko prejemate od vsakogar, ki pozna vaš e-poštni naslov, nato pa jih
lahko berete in nanje odgovarjate.

 Pošiljanje in prejemanje datotek. Zraven tipičnih besedilnih e-poštnih sporočil lahko z
e-poštnim sporočilom pošljete skoraj  vse vrste datotek – tudi  dokumente,  slike in
glasbo. Datoteko, poslano z e-poštnim sporočilom, imenujemo priloga.

 Pošiljanje sporočil skupinam ljudi. E-poštno sporočilo lahko pošljete več ljudem hkrati.
Prejemniki lahko odgovorijo celotni skupini in tako odprejo skupinske razprave.

 Posredovanje sporočil. Ko prejmete e-poštno sporočilo, ga lahko posredujete drugim,
ne da bi ga morali znova natipkati.

Ena  izmed  prednosti,  ki  jo  ima  e-pošta  v  primerjavi  s  telefonom  ali  navadno  pošto,  je
priročnost: sporočilo lahko pošljete kadar koli podnevi ali ponoči. Če pošljete sporočilo, ko
prejemniki  niso  pred  svojimi  računalniki  ali  dosegljivi  (nimajo  vzpostavljene  povezave  z
internetom), jih bo sporočilo počakalo, dokler ne bodo naslednjič preverili e-pošte. Če imajo
vzpostavljeno povezavo, bodo morda odgovorili v nekaj minutah.

Kaj potrebujem, da lahko uporabljam e-pošto?

 internetno  povezavo.  Če  želite  povezati  računalnik  z  internetom,  morate  internet
najprej naročiti pri ponudniku internetnih storitev (ISP). Ponudnik internetnih storitev
vam  omogoči  dostop  do  interneta,  običajno  za  mesečno  plačilo.  

 e-poštni  program  ali  spletno  e-poštno  storitev;  Kupite  ali  prenesete  lahko
Microsoftove e-poštne programe ali programe drugega ponudnika. Pogosto imajo več
funkcij  in omogočajo hitrejše iskanje kot večina spletnih e-poštnih storitev. Preden
lahko  nastavite  e-poštni  program,  vam  mora  ponudnik  internetnih  storitev
posredovati nekatere podatke: e-poštni naslov, geslo, imena strežnikov za dohodno in
odhodno e-pošto ter nekatere druge podrobnosti.

 če e-poštnega programa ne želite prenesti ali kupiti, se lahko namesto tega naročite
na brezplačno spletno e-poštno storitev, na primer Gmail, Windows Live Hotmail ali
Yahoo!  Mail.  Te  storitve  omogočajo  preverjanje  e-pošte  s  spletnim brskalnikom iz

3



katerega  koli  računalnika,  ki  ima  vzpostavljeno  povezavo  z  internetom  –  celo  iz
računalnika  druge  osebe  ali  iz  računalnika  na  javnem  mestu,  kot  je  knjižnica.

 e-poštni naslov. E-poštni naslov vam dodeli ponudnik internetnih storitev ali spletna
e-poštna  storitev  ob  prijavi.  Sestavljen  je  iz  uporabniškega  imena  (vzdevek,  ki  ga
izberete  sami,  ni  nujno,  da  je  vaše  pravo  ime),  znaka  @  in  imena  ponudnika
internetnih storitev ali spletnega ponudnika e-pošte; na primer nekdo@example.com.

Ustvarite e-poštno sporočilo

VELJA ZA: Outlook 2016 , Outlook 2013 , Office 365

1. Kliknite Nova e-pošta ali pritisnite tipki Ctrl+N.

2. Če je v programu Microsoft Outlook nastavljenih več e-poštnih računov, se prikažeta
gumb Od in račun, iz katerega bo poslano sporočilo. Če želite spremeniti račun, kliknite Od.

3. V polje Zadeva vnesite zadevo sporočila.

4. Vnesite  e-poštne  naslove  ali  imena  prejemnikov  v  polje Za, Kp ali Skp.  Več
prejemnikov ločite s podpičjem.

Če  želite  izbrati  imena  prejemnikov  s  seznama  v  adresarju,  kliknite Za, Kp ali Skp in  nato
kliknite želeno ime.

Polje Skp ni prikazano. Kako ga vklopim?

Če  želite  vklopiti  polje Skp za  to  in  prihodnja  sporočila,  kliknite Možnosti in  nato  v
skupini Pokaži polja kliknite Skp.

5. Kliknite Priloži  datoteko,  če  želite  dodati  prilogo.  Ali  pa  kliknite Priloži  element,
da priložite Outlookove  elemente,  kot  so  e-poštna  sporočila,  opravila,  stiki  ali  elementi
koledarja.
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NAMIG  :  Če  vam  pisave  ali  slog  sporočila  ni  všeč,  lahko spremenite  videz  sporočila.
Priporočamo vam tudi, da preverite črkovanje sporočila, preden ga pošljete.

6. Ko sestavite sporočilo, kliknite Pošlji.

Dodajanje podpisa v sporočila

VELJA ZA: Outlook 2016 , Outlook 2013

V  programu  Outlook  2013  in  Outlook  2016  lahko  za  svoja  e-poštna  sporočila  ustvarite
prilagojene podpise, ki vključujejo besedilo, slike, vizitko v elektronski obliki, logotip ali celo
sliko lastnoročnega podpisa. Nastavite ga lahko tako, da se podpisi v vsa odhodna sporočila
dodajajo samodejno ali pa izberete, katera sporočila naj vsebujejo podpis.

POMEMBNO : Če imate Microsoftov račun za Office 365 in uporabljate Outlook in Outlook
Web App, morate ustvariti podpis v vsakem programu posebej. 

Dodajanje in nastavitev podpisa, ki bo samodejno prikazan v e-poštnem sporočilu

1. Na zavihku Osnovno izberite Nova e-pošta.

2. Na zavihku Sporočilo v skupini Vključi izberite Podpis > Podpisi.

3. V  razdelku Izberite  podpis,  ki  ga  želite  urediti izberite Nov in  nato  v  pogovornem
oknu Nov podpis vnesite ime podpisa.

4. V razdelku Izberite privzeti podpis naredite to:

o Na  seznamu E-poštni  račun izberite  e-poštni  račun,  ki  ga  želite  povezati  s
podpisom.
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o Na seznamu Nova sporočila izberite podpis,  ki ga želite samodejno dodati  v
vsa nova e-poštna sporočila. Če e-poštnih sporočil ne želite samodejno podpisati, sprejmite
privzeto možnost (brez).

o Na seznamu Odgovori/posredovanja izberite  podpis,  ki  ga  želite  samodejno
dodati (samodejni podpis) pri pošiljanju odgovorov na sporočila ali pri posredovanju sporočil.
V nasprotnem primeru sprejmite privzeto možnost (brez).

5. V razdelku Uredi podpis vnesite podpis in nato izberite V redu.

OPOMBE : Ustvarite lahko blok s podpisom, ki je podoben podpisu na posnetku zaslona. Pod
svoje  ime  (podpis)  lahko  dodate  več  informacij,  na  primer  delovno  mesto  ali  naziv  in
telefonsko številko.

Z možnostmi v mini orodni vrstici za oblikovanje nad poljem z besedilom lahko spremenite
videz poljubnega besedila, ki ga dodate. 

Uporaba več podpisov

Na voljo so možnosti, če ne želite,  da je isti  podpis prikazan samodejno v vseh e-poštnih
sporočilih. Spremenite lahko nastavitve trenutnega privzetega podpisa in ga ne uporabite za
samodejno podpisovanje e-poštnih sporočil. Druga možnost je, da podpis ročno vstavite v e-
poštno  sporočilo.  Lahko  pa  ne  spremenite  nastavitev  trenutnega  privzetega  podpisa  in
odstranite podpis iz odprtega sporočila. Ustvarite lahko tudi drug podpis, ki ga v e-poštnih
sporočilih uporabite po potrebi.

 Če želite ročno vstaviti podpis, na zavihku Vstavljanje izberite Podpis in nato izberite
podpis, ki ga želite dodati v sporočilo.
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 Če želite odstraniti podpis iz odprtega sporočila, izberite podpis v telesu sporočila in
pritisnite »Izbriši«.

Sporočilo pred oddajo preveri s črkovalnikom

VELJA ZA: Outlook 2016 , Outlook 2013 , Office 365 , Outlook v spletu za Office 365 Business ,
Outlook.com 

V programu Outlook 2013 ali 2016, lahko preverite črkovanje v sporočilu kadar koli tako, da
kliknete pregled > Črkovanje in slovnica.

Če želite imeti ukaz »Črkovanje in slovnica« vedno na dosegu roke, ga lahko dodate v orodno
vrstico za hitri dostop.

Če ne želite, da preverite črkovanje ročno za vsak sporočilo – ali pa menite, da ste morda
pozabili!, lahko nastavite Outlook, če želite preveriti črkovanje za vas vsakič, ko.

1. Kliknite Datoteka > Možnost > E-poštno sporočilo.

2. V  razdelku Pisanje  sporočil potrdite  polje Sporočilo  pred  oddajo  vedno  preveri  s
črkovalnikom.

Ko  kliknete Pošlji,  Outlook  samodejno  preveri  črkovanje.  Če  ne  najde  nobene  napake  v
črkovanju,  takoj  pošlje  sporočilo.  Če  ste  si  premislili  in  želite  sporočilo  še  urejati,
kliknite Prekliči, da ustavite pregled črkovanja in nato kliknite Ne.
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Samodejno odgovarjanje na e-poštna sporočila brez računa strežnika Exchange 

VELJA ZA: Outlook 2016 , Outlook 2013

OPOMBA : Če uporabljate račun strežnika Microsoft Exchange v Outlook 2013 ali  Outlook
2016 za Windows, uporabite funkcijo za samodejne odgovore. 

Outlook 2013 lahko nastavite tako, da pošlje samodejni odgovor nekaterim ali vsem osebam,
ki vam pošljejo e-poštna sporočila.

Predlogo e-poštnega sporočila programa Outlook lahko uporabite skupaj s pravili programa
Outlook in tako posnemate delovanje funkcije samodejnih odgovorov, ki  je na voljo le za
račune strežnika Exchange Server.

Najprej ustvarite predlogo sporočila.

1. Kliknite Osnovno > Nova e-pošta.

2. V telo besedila vnesite sporočilo, ki ga želite poslati v samodejnih odgovorih.

3. V oknu sporočila kliknite Datoteka in nato Shrani kot.

4. V  pogovornem  oknu Shrani  kot na  seznamu Shrani  kot  vrsto kliknite Outlookova
predloga.

5. V polje Ime datoteke vnesite ime predloge sporočila in nato kliknite Shrani.

Sedaj ustvarite pravilo za samodejni odgovor na nova e-poštna sporočila

1. Kliknite Osnovno > Pravila > Upravljanje pravil in opozoril.

2. V pogovornem oknu Pravila in opozorila kliknite Novo pravilo.

3. V  razdelku Začni  s  praznim  pravilom kliknite Uporabi  pravila  za  sporočila,  ki  jih
prejmem in nato Naprej.

4. V  razdelku Katere  pogoje  želite  preveriti? potrdite  vse  želene  pogoje  in
kliknite Naprej. Po navadi vam ni treba potrditi nobenega elementa.
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5. V razdelku Kaj  želite  narediti  s  sporočilom? potrdite odgovori  z  uporabo:  določena
predloga.

6. V  razdelku 2.  korak:  Uredite  opis  pravila  (kliknite  podčrtano
vrednost) kliknite določena predloga.

7. V pogovornem oknu Izberite predlogo za odgovor v polju Išči v kliknite Uporabniške
predloge v datotečnem sistemu.

8. Izberite  predlogo,  ki  ste  jo  ustvarili  v  prejšnjem razdelku  ali  ki  ste  jo  ustvarili  ali
prenesli, in kliknite Odpri.

9. Kliknite Naprej.

10. Potrdite  vse  izjeme  od  pravila  samodejnega  odgovarjanja.  Običajno  se  izjem  ne
dodaja.

11. Kliknite Naprej.

12. V  razdelku 1.  korak:  Določite  ime  pravila vnesite  ime  pravila  za  samodejno
odgovarjanje in nato kliknite Dokončaj.

POMEMBNO : Če želite, da čarovnik za pravila samodejno pošlje odgovor, se mora Outlook
izvajati in mora biti konfiguriran, da redno preverja nova sporočila.

Pravilo odgovori  z  uporabo:  določena  predloga v  čarovniku  za  pravila  pošlje  samodejni
odgovor posameznemu pošiljatelju samo enkrat v eni seji. Seja poteka vsakič, ko zaženete
Outlook,  dokler  ne  zaprete  programa.  To  pravilo  programu  Outlook  prepreči  pošiljanje
ponavljajočih  se  odgovorov  istemu  pošiljatelju,  ki  vam  je  poslal  več  sporočil.  Med  sejo
Outlook vodi seznam uporabnikov, ki jim je bil poslan odgovor. Če zaprete Outlook in ga nato
znova  zaženete,  se  to  šteje  za  novo  sejo.  Seznam  pošiljateljev,  ki  so  prejeli  samodejne
odgovore, se ponastavi.

NAMIG: Priporočljivo je,  da ustvarite opravilo v programu Outlook ali  opomnik, ki  vas bo
spomnil, da izklopite to pravilo, ko želite prekiniti pošiljanje samodejnih odgovorov
Izklop samodejnih odgovorov

Pravilo za pošiljanje samodejnih odgovorov izklopite tako:

1. Kliknite Osnovno > Pravila > Upravljanje pravil in opozoril.

2. Na zavihku Pravila za e-pošto v razdelku Pravilo počistite pravilo, ki ga želite izklopiti.

Kako vem, ali imam račun strežnika Exchange?

 Kliknite Datoteka > Nastavitve računa > Nastavitve računa.
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Na zavihku E-pošta je na seznamu računov navedena vrsta posameznega računa.

Prikaz polja »Skp«

VELJA ZA: Outlook 2016 , Outlook 2013

Med pisanjem sporočila kliknite Možnosti > Skp.

Vsi, ki so dodani v polje Skp, prejmejo kopijo sporočila. Osebe v poljih Za in Kp ne vidijo imen
oseb v polju Skp.
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Ko prvič uporabite Outlook, polje SKP ni prikazano. Ko vklopite polje SKP , se pojavi vsakič, ko
ustvarite sporočilo.

Če  želite  izklopiti  polje Skp za  vsa  prihodnja  sporočila,  kliknite  med  sestavljanjem
sporočila Možnosti > Skp.

Dodajanje stika

VELJA ZA: Outlook 2016 , Outlook 2013

Lahko  zajemanje  in  organiziranje  podatkov  o  osebah  tako,  da  shranite  novo  stikov  v
adresarju.  Stiki  so kot elektronsko kartic,  ki  shrani  podatki  za stik z  osebo. Stik lahko kot
osnovno kot ime in e-poštni naslov ali vključiti več informacij, kot so naslov, več telefonskih
številk in slike profila.

Ko enkrat shranite nekoga kot stik, lahko vnesete prvih nekaj črk njihovega imena v e-poštno
sporočilo  in  Outlook  bo  namesto  vas  izpolnil  njihov  e-poštni  naslov.  Ali  pa  z  nekaj  kliki
pokličete tisto osebo, ne da bi morali iskati njihovo telefonsko številko.

Dodajanje stika iz e-poštnega sporočila

1. Odprite sporočilo, da je ime osebe prikazano v eni od teh vrstic: Od:, Za:, Kp: ali Skp:.

2. Z desnim klikom miške kliknite ustrezno ime,  nato pa kliknite Dodaj  v  Outlookove
stike. Odpre se novo okno, v katerem lahko po želji vnesete podrobnosti.
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Outlook v polje E-pošta vstavi e-poštni naslov stika, v druga ustrezna polja pa še morebitne
druge informacije o stiku, ki so na voljo v sporočilu. Če je stik v vaši organizaciji, to po navadi
vključuje naziv stika, oddelek, telefon in številko pisarne.

3. Kliknite Shrani.

Dodajanje novega stika

1. Na dnu zaslona kliknite Osebe.

2. V skupini Novo kliknite Nov stik ali pritisnite tipki Ctrl+N.

3. Vnesite ime in druge podatke, ki jih želite dodati stiku.

4. Če želite takoj ustvariti nov stik, kliknite Shrani in novo (tako vam ne bo treba začeti
znova). Ko vnesete nove stike, kliknite Shrani in zapri.
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NAMIGI  :  Želite  dodati  še  en  stik  iz  istega  podjetja?  Kliknite  majhno  puščico  navzdol
poleg Shrani in novo in nato kliknite Stik iz istega podjetja.

Shranite več kot en e-poštni naslov ali telefonsko številko

Za nekoga lahko shranite več kot eno telefonsko številko, e-poštni naslov ali pa poštni naslov.
Na primer:

1. Na novi kartici stika v polje E-pošta vnesite primarni e-poštni naslov stika.

2. Poleg  možnosti E-pošta kliknite  puščico  navzdol,  nato  pa  kliknite E-pošta  2.  Prvi  e-
poštni naslov bo shranjen, drugega pa lahko vnesete v polje.

Dodajte fotografijo stika

Če  imate  sliko  osebe  shranjeno  na  računalniku  (ali  pa  kje  drugje),  jo  lahko  uporabite  v
informacijah o stiku.

1. Kliknite ikono slike v polju za nov stik.
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2. Poiščite sliko, ki jo želite uporabiti, v polju Dodaj sliko stiku in nato kliknite V redu.

Ustvarjanje skupine stikov

VELJA ZA: Outlook 2016 , Outlook 2013

Skupino stikov (ki se je prej imenovala »seznam pošiljateljev«) lahko uporabite za pošiljanje
e-poštnih sporočil več osebam – projektni skupini, odboru ali le skupini prijateljev – ne da bi
morali dodati imena posameznikov vsakič, ko jim želite pisati. Skupino stikov ustvarite tako:

1. V vrstici za krmarjenje kliknite Osebe.

o Za Outlook 2013: 

o Za Outlook 2016: 

2. V  razdelku Moji  stiki določite  mesto,  kamor  želite  dodati  skupino  stikov.  V  tem
primeru kliknite Stiki.

3. Kliknite Osnovno > Nova skupina stikov.

4. Na zavihku Skupina stikov vnesite v polje Ime ime skupine.

5. Kliknite Dodaj člane, nato pa dodajte osebe iz adresarja ali seznama stikov.
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OPOMBA :  Če želite dodati osebo, ki ni v adresarju ali med stiki, ustvarite ali dodajte osebo
kot stik.

6. Kliknite Shrani in zapri.

Dodajanje oseb v skupino stikov

VELJA ZA: Outlook 2016 , Outlook 2013

Skupino stikov (ki se je prej imenovala »seznam pošiljateljev«) lahko uporabite za pošiljanje
e-poštnih sporočil več osebam – projektni skupini, odboru ali le skupini prijateljev – ne da bi
morali  dodati  imena  posameznikov  vsakič,  ko  jim  želite  pisati.  Če  želite  dodati  osebe  v
skupino stikov, naredite to:

1. V vrstici za krmarjenje kliknite Osebe, da se prikažejo stiki.

2. V razdelku Moji stiki kliknite Stiki.

3. Dvokliknite skupino stikov, v katero želite dodati člane.

4. Kliknite Dodaj  člane,  nato pa izberite  seznam, s  katerega želite  dodati  stik.  V  tem
primeru kliknite Iz Outlookovih stikov.

5. V polje Iskanje vnesite ime.

6. Dvokliknite ime, ki ga želite dodati v polje Člani, nato pa kliknite V redu.
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7. Kliknite Skupina stikov > Shrani in zapri.

Samodejni odgovor v Outlook-u

V
Outlooku kliknite na Datoteka ...

...
,

izberite Informacije ...

...
ter nato kliknite na ikono Samodejni odgovori.

Odpre  se  vam  novo  okno  kjer  označite  Pošiljaj
samodejne odgovore. Nato označite Pošiljaj samo
med tem  časovnim obsegom in  spodaj  določite
datuma od in do, ko boste odstotni.

Napišite  še  sporočili,  katerega  bodo  prejeli  vsi
znotraj  podjetja,  ki  vam  bodo  kaj  poslali.  Nato
kliknite še na zavihek Zunaj  moje organizacije in
prav tako napišite sporočilo, ki ga bodo prejeli vsi
ostali. Če niste del podjetja, potem boste imeli na
voljo le en zavihek.

Kliknite na gumb V redu.

Ko  bo  čas  pretekel,  vam  bo  Outlook  prikazal
obvestilo,  kjer  lahko tudi  to možnost odsotnosti
izklopite.
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Ustvarjanje sestanka v koledarju

V Outlooku sestanki  niso enako kot srečanja.  Sestanki  so dejavnosti,  ki  jih razporedite na

koledarju in na katere ni potrebno povabiti drugih ljudi ali zanje rezervirati sredstev, kot je

konferenčna soba ali oprema.

V mapi Koledar izberite Nov sestanek. Lahko tudi kliknete z desno tipko miške časovni blok v

mreži koledarja in nato izberete Nov sestanek.

Bližnjica na tipkovnici:    Če želite ustvariti sestanek, pritisnite Ctrl+Shift+A.

Načrtuj sestanek
V Outlooku srečanje vključuje druge ljudi in lahko vključuje tudi sredstva, kot je konferenčna

soba. Odgovore na povabila na srečanje boste dobili v mapo »Prejeto«.

V mapi Koledar izberite Novo srečanje.

Bližnjica na tipkovnici    – če želite ustvariti novo povabilo na srečanje iz katere koli mape v

programu Outlook, pritisnite Ctrl+Shift+Q.

Nastavitve opomnika
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Opomniki  se pojavijo v oknu z opozorilom, da ne zamudite pomembnih rokov. Opomnike

lahko  dodate  ali  jih  odstranite  za  skoraj  vse  v  Outlooku,  vključno z  e-poštnimi  sporočili,

sestanki in stiki.

Za sestanke ali srečanja

 Odprite Sestanek ali Srečanje in  nato  v  polju  s  seznamom Opomnik izberite,  koliko

časa pred sestankom ali srečanjem želite, da se opomnik pojavi. Če želite opomnik

izklopiti, izberite Brez.

Za e-poštna sporočila, stike in opravila

 Izberite Nadaljnja obravnava> Dodaj opomnik.

NAMIG :  Z zastavico lahko e-poštna sporočila hitro označite kot opravila tako, da uporabite

opomnike. Tako se sporočilo pojavi na seznamu opravil  in v mapi »Opravila«, ni pa s tem

samodejno dodan opomnik. Z desno tipko miške kliknite zastavico na seznamu sporočil, da

dodate  opomnik.  Če  pa  imate  sporočilo  odprto,  izberite Nadaljnja  obravnava > Dodaj

opomnik.

Načrtovanje srečanja z drugimi osebami

VELJA ZA: Outlook 2016 , Outlook 2013
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Pošljite povabilo na srečanje, če želite določiti čas srečanja in sledite, kdo je sprejel povabilo.

1. Kliknite Novo srečanje v koledarju.

2. V polju Zadeva sporočite prejemnikom temo srečanja.

3. V  polju Lokacija prejemnikom  sporočite,  kjer  bo  srečanje  potekalo.  Če  uporabljate račun

Microsoft Exchange, kliknite Sobe, če želite preveriti, ali so sobe na voljo in jih rezervirati.

4. Na seznamih Začetni čas in Končni čas kliknite začetni in končni čas srečanja. Če je srečanje

celodnevni dogodek, potrdite polje Celodnevni dogodek.

5. V povabilo na srečanje vnesite informacije, ki jih želite deliti s prejemniki. Lahko tudi priložite

datoteke.

6. Kliknite Pomočnik za razporejanje časa. Pomočnik za razporejanje časa za račune Exchange

pomaga poiskati najprimernejši čas za srečanje, tako da analizira razpoložljivost prejemnikov

in vire, kot so sobe.

7. Če ne uporabljate računa Exchange, kliknite Razporejanje.

8. Kliknite Dodaj  udeležence in nato vnesite imena prejemnikov,  e-poštne naslove ali  imena

virov (ločeno s podpičji) v polja zahtevano, izbirno ali viri .

9. Če ne uporabljate računa za Exchange, kliknite Dodaj druge > Dodaj iz adresarja. 

10. Udeležence lahko iščete tako, da tipkate v iskalno polje Išči in nato kliknete Pojdi. 

Kliknite ime na seznamu rezultatov in nato kliknite Zahtevano, Izbirno ali Sredstva.

11. Navpične črte predstavlja začetni in končni čas srečanja. Kliknite in povlecite vrstice v 

nov začetni in končni čas. Exchangevi računi, prostem/zasedenem času mreže prikaže 

razpoložljivosti udeležencev.

12. Pri računih Exchange vsebuje podokno Iskalnik sob predloge najprimernejših 

terminov za sestanek (ko je prostih večina udeležencev). Če želite izbrati čas sestanka, kliknite

predlagani termin v podoknu Iskalnik sob v odseku Predlagani časi ali izberite čas na mreži 

prostega/zasedenega časa.



13. Ko so udeleženci dodani, kliknite Sestanek na traku, da preklopite nazaj na povabilo 

na srečanje.

14. Razen če želite, da bo to ponavljajoči se sestanek, kliknite Pošlji.

Določanje ponavljajočega se srečanja

1. Kliknite Srečanje > Ponavljanje.

Bližnjica na tipkovnici    Če želite, da se srečanje redno ponavlja, kliknite Ctrl+G.

2. Izberite možnosti za želeni vzorec ponavljanja in nato kliknite V redu.

Ko dodate vzorec  ponavljanja za povabilo na srečanje,  se  zavihek srečanje spremeni  v Niz

srečanj.

3. Če želite poslati povabilo na srečanje, kliknite Pošlji.

Ustvarite opravilo

Mnogi vzdržujejo sezname opravil na papirju, v preglednici ali pa s kombinacijo papirnatih in

elektronskih metod. V Outlooku lahko kombinirate različne sezname tako, da sestavite enega,

dobite opomnike ali pa sledite napredku opravila.

 V mapi »Opravila« na zavihku Osnovno izberite Novo opravilo



Bližnjica na tipkovnici:    če želite ustvariti novo opravilo, pritisnite Ctrl+Shift+K.

Natisnite e-poštno sporočilo, stik, element koledarja ali opravilo
V Outlooku lahko natisnete elemente, kot so e-poštna sporočila, stiki ali elementi koledarja

ali pa večje poglede, kot so koledarji, adresarji ali pa seznami vsebine map za pošto.

1. Izberite element ali mapo v Outlooku, ki jo želite natisniti.

2. Izberite Datoteka > Natisni.

Spreminjanje pogleda koledarjev

Prikaz prihodnjih elementov koledarja

Odprite  povzetek  koledarja  na  desni  strani  pogleda  Pošta,  da  bodo prihodnji  sestanki  in

srečanja prikazani v pogledu.



 Z desno tipko miške kliknite Koledar v vrstici za krmarjenje in nato kliknite Zasidraj povzetek.

Preklop na mesečni pogled s ponedeljkom kot začetnim datumom in prikaz praznikov v 
Sloveniji

Odprite  mesečni  pogled  koledarja,  da  takoj  prikažete  vse  dejavnosti  za  celoten  mesec.

Koledar si lahko ogledate tako, da začetek delovnega tedna nastavite na ponedeljek s prazniki

v Sloveniji.

1. Kliknite Koledar.

2. Kliknite Osnovno > Razporedi > Mesec.



3. Kliknite zavihek Datoteka.

4. Kliknite Možnosti in nato Koledar.

5. V razdelku Delovni čas za Prvi dan v tednu izberite ponedeljek.

6. V razdelku Možnosti koledarja za možnost Dodaj praznike v koledar kliknite Dodaj praznike.

7. Kliknite Slovenija in nato V redu.

Spreminjanje pogleda delovnega tedna na nedeljo do torka z 12-urnimi dnevi 
(neobičajni delovni teden)

Če delate  po neobičajnem urniku  delovnega tedna,  lahko  pogled Delovni  teden nastavite

tako, da so prikazani samo ti delovni časi. Če ste na primer medicinska sestra, lahko prikažete

delovni teden od nedelje do torka z 12-urnimi izmenami v bolnišnici.



1. Kliknite Koledar.

2. Kliknite Osnovno > Razporedi > Delovni teden.

3. Kliknite zavihek Datoteka.

4. Kliknite Možnosti in nato Koledar.

5. V razdelku Delovni čas za Začetni čas izberite 6:00.

6. V razdelku Delovni čas za Končni čas izberite 18:00.

7. Za Delovni teden izberite ned, pon in tor ter počistite vsa druga potrjena polja.

8. Za Prvi dan v tednu izberite nedelja.

9. Kliknite V redu.

NAMIG: Če  želite  v  pogledu Delovni  teden prikazati  vse  svoje  ure  med  dolgo  izjemo,

uporabite možnost Povečava v spodnjem desnem kotu koledarja, da pomanjšate pogled.

Preklic poslanega sporočila

 Odprite Outlook in ustvarite novo sporočilo.



Omenjena funkcija je omogočena, če 
uporabljate Microsoft Exchange. 

Če ste zaposleni v velikem podjetju in 
uporabljate Outlook, potem je velika 
verjetnost, da bo preklic deloval.

 

 

 

Vpišite naslovnika in napišite poljubno 
sporočilo in ga pošljite.

 

Premaknite v mapo Poslano, kjer se nahajajo 
vsa poslana sporočila.

 



 

Dvakrat kliknite na sporočilo, ki ste ga 
poslali.

 

 

Sporočilo se je odprlo.

V novem oknu kliknite na ikono Druga 
dejanja ...

 

 

... in izberite Prekliči to sporočilo ...

 

Pojavi se okno, kjer označite Izbrisati 
neprebrane kopije tega sporočila in 
spodaj Za vsakega prejemnika sporoči, ali 
je preklic uspel ali ne.

Kliknite na gumb V redu.

 



 

 

Če prejemnik še ni prebral sporočila, boste 
prejeli obvestilo, da je bilo sporočilo 
pobrisano.
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