
Pošiljanje sporočil 

Sestavljanje novega sporočila 

E-poštno sporočilo lahko pošljemo komurkoli, ki ima veljaven e-poštni naslov. Outlook zmore poslati 

sporočilo tudi več prejemnikom hkrati, ter posredovati kopije sporočila drugim prejemnikom. 

Ustvarimo novo e-poštno sporočilo: 

1. Kliknemo na gumb Nova e-pošta. 

 

Okno novega sporočila je videti tako: 

 

 

 

V okence Za vpišemo e-poštni naslov prejemnika sporočila. Prejemnika lahko izberemo tudi v  

Outlookovem seznamu stikov. 

Dodajmo svoj e-poštni naslov na seznam stikov, da si bomo lahko poslali e-poštno sporočilo: 

2. Kliknemo na gumb Za. 

3. V okence Za  vpišemo e-poštni naslov prejemnika. V našem primeru bomo vpisali 



kar svojega, zato da bomo kasneje sporočilo tudi prejeli. 

 
4. Kliknemo na gumb V redu. 

Zapišemo predmet sporočila oz. zadevo: 

5. V okence Zadeva zapišemo zadevo sporočila. 

 
6. V spodnje okence dodamo še vsebino sporočila: 

 

 

Na koncu je vse skupaj videti tako: 

 

 
 

7. Pošljemo sporočilo, tako da kliknemo na gumb Pošlji. 

 

Oblikovanje sporočila 

Če e-poštno sporočilo ustrezno oblikujemo, bo zanimivejše in privlačnejše za bralca. Oblikovano 

sporočilo lahko prejemniku pošljemo v obliki HTML ali obogatenega besedila. Če prejemnik uporablja 

pregledovalnik, ki ne podpira omenjenih oblik, bo sporočilo prikazano brez oblikovnih lastnosti, torej 

zgolj kot besedilo. 

Vsebino sporočila lahko urejamo že med pisanjem, ali pa na koncu. Pri oblikovanju si pomagamo z 

gumbi v orodni vrstici. Izbiramo lahko vrsto, barvo in velikost pisave, vstavljamo slike, dodajamo 

podpise ipd. 

Privzeti urejevalnik za sporočila je program Microsoft Word, ki ga bomo uporabljali tudi mi. 



Ustvarimo novo e-poštno sporočilo: 

1. Kliknemo na gumb Nova e-pošta. 

 

Dodamo prejemnika: 

2. Kliknemo na gumb Za. 

3. V okence Za  vpišemo e-poštni naslov prejemnika. V našem primeru bomo vpisali kar svojega, 

zato da bomo kasneje sporočilo tudi prejeli. 

 
4. Kliknemo na gumb V redu. 

Dodamo predmet sporočila oz. zadevo: 

5. V okence Zadeva zapišemo zadevo sporočila. 

 
6. V spodnje okence napišemo še vsebino sporočila. 

 

 

Sporočilo za zdaj še ni oblikovano. 

Oglejmo si seznam osnovnih ukazov za oblikovanje vsebine sporočila: 

 
Barva pisave 

 
Krepko 

 
Ležeče 

 
Podčrtano 

 
Poravnava levo 

 
Poravnava na sredino 

 
Poravnava desno 

 
Oštevilčenje 

 
Označevanje 

 
Povečaj zamik 

 
Zmanjšaj zamik   

 

Dodajmo nekaj primerov oblikovanja: 

7. Označimo eno od besed. 

8. Kliknemo na gumb Krepko.  

9. Označimo drugo besedo. 

10. Kliknemo na gumb Podčrtaj.  

11. Pritisnemo kombinacijo tipk <Ctrl><A>, tako da označimo celotno besedilo. 

12. Kliknemo na gumb Na sredino.  

 

Oblika sporočila je zdaj taka kakor na spodnji sliki: 



 

 

 

Pošljemo oblikovano sporočilo: 

13. Kliknemo na gumb Pošlji. 

 

 

Če se pri oblikovanju besedila zmotimo, lahko s kombinacijo tipk <Ctrl><Z> razveljavimo oblikovanje. 

Oblike zapisa sporočila 

Privzeta oblika sporočila, ki ga napišemo v programu Outlook, je HTML. Če prejemnikov e-poštni 

odjemalec ne podpira oblike HTML, je najbolje, da poskusimo sporočilo poslati kot golo besedilo. 

Oglejmo si, kako spremenimo privzeto obliko elektronskih sporočil v golo besedilo: 

1. Kliknemo na meni Datoteka. 

2. Kliknemo na ukaz Možnosti. 

 
3. V pogovornem oknu Outlookove možnosti kliknemo na zavihek Pošta. 

 
4. V seznamu Sestavi sporočilo v tej obliki izberemo možnost Golo besedilo. 

 
5. Kliknemo na gumb V redu.  



Izdelava podpisa 

Vsakemu sporočilu lahko dodamo podpis, ki vsebuje naše podatke, npr. ime, naslov, telefonsko 

številko in opombe. 

Najprej moramo izdelati podpis: 

1. Kliknemo na meni Datoteka. 

2. Kliknemo na ukaz Možnosti. 

 
3. V pogovornem oknu Outlookove možnosti kliknemo na zavihek Pošta. 

 
4. Kliknemo na gumb Podpisi. 

5. V pogovornem oknu Podpisi in tiskovina kliknemo na gumb Nov. 

6. V pogovorno okno Nov podpis zapišemo ime podpisa. Podpisov je namreč lahko več, zato 

vsakemu priredimo neko ime, da ga pozneje laže poiščemo. 

 
7. Kliknemo na gumb V redu.  

Vsebino podpisa lahko zdaj urejamo v pogovornem oknu Uredi podpis. 

8. V pogovorno okno Uredi podpis zapišemo nekaj svojih osebnih podatkov. Po želji ga lahko 

tudi oblikujemo. 

 
9. Ko smo končali, kliknemo na gumb Shrani, da se podpis shrani. 

 

Odločiti se moramo, ali bo podpis samodejno dodan na konec vsakega sporočila, ali pa ga 

bomo morali ročno dodati v vsako sporočilo, kjer ga želimo. 

 

10. V seznamu Nova sporočila izberemo možnost (brez), če ne želimo, da se podpis samodejno 

doda. V nasprotnem primeru v tem seznamu izberemo ime podpisa, ki ga želimo uporabiti. 

 
11. Kliknemo na gumb V redu.  

12. Kliknemo na gumb V redu.  

Dodajanje podpisa v sporočilo 

Podpis smo si pripravili, zdaj pa si oglejmo še, kako ga dodamo v sporočilo. 



1. Kliknemo na gumb Nova e-pošta. 

 
2. Dodamo prejemnika: 

3. Kliknemo na gumb Za. 

4. V okence Za  vpišemo e-poštni naslov prejemnika. V našem primeru bomo vpisali kar svojega, 

zato da bomo kasneje sporočilo tudi prejeli. 

 
5. Kliknemo na gumb V redu. 

6. Dodamo predmet sporočila oz. zadevo: 

7. V okence Zadeva zapišemo zadevo sporočila, npr. "Sporočilo s podpisom". 

 
8. Dodamo še vsebino sporočila: 

9. V spodnje okence zapišemo "Pod tem sporočilom se nahaja podpis". 

 
10. Pritisnemo tipko <Enter>. 

11. Dodamo še podpis: 

12. Kliknemo na gumb Vstavljanje. 

13. Kliknemo na gumb Podpis. 

 
14. Kliknemo na ime podpisa, ki bi ga radi uporabili pri pošiljanju tega sporočila. 

 
15. Oblika sporočilo je zdaj taka kakor na spodnji sliki: 

 

 

Pošljemo sporočilo: 

16. Kliknemo na gumb Pošlji. 

 



Dodajanje priponk 

Kadar želimo prejemniku našega sporočila posredovati nek dokument, program, sliko ali drugo 

gradivo, ga lahko pripnemo sporočilu v obliki priponke. 

Ustvarimo novo sporočilo: 

1. Kliknemo na gumb Nova e-pošta. 

 
2. Dodamo prejemnika: 

3. Kliknemo na gumb Za. 

4. V okence Za  vpišemo e-poštni naslov prejemnika. V našem primeru bomo vpisali kar svojega, 

zato da bomo kasneje sporočilo tudi prejeli. 

 
5. Kliknemo na gumb V redu. 

6. Dodamo predmet sporočila oz. zadevo: 

7. V okence Zadeva zapišemo zadevo sporočila, npr. "Sporočilo s priponko". 

 
8. Dodamo vsebino sporočila: 

9. V spodnje okence napišemo "K temu sporočilu pripenjam datoteko". 

 
10. Pritisnemo tipko <Enter>. 

11. Dodamo priponko: 

12. V traku Vključi kliknemo na gumb Priloži datoteko. 

 
13. V pogovornem oknu Vstavi datoteko poiščemo in označimo datoteko, ki jo želimo pripeti k 

sporočilu. 

 



 
 

14. Kliknemo na gumb Vstavi. 

15. Ime datoteke se zdaj pojavi v okencu Pripeto: 

 

 

V sporočilo lahko dodamo več priponk, tako da ponovimo zgornji postopek. Končno sporočilo je 

prikazano na spodnji sliki: 

 

 

Preostane nam še, da sporočilo pošljemo prejemniku: 

16. Kliknemo na gumb Pošlji. 

 

 


