
PRIJAVA V SPLETNO POŠTO 

POŠILJANJE FOTOGRAFIJ PREKO SPLETNE POŠTE 

 

 Kako prideš do spletne pošte? 

V brskalnik (Google) odtipkaš besedo arnes, izbereš http://arnes.splet.arnes.si/ , ob robu 

poiščeš ikono Spletna pošta. 

Prijaviš se na https://webmail.arnes.si/ . Spletno okno ima novo podobo – sedaj je videti takole: 

 

Se še spomniš uporabniškega imena in gesla?  

Če se ga ne spomniš, naj mi tvoji starši pošljejo e-pošto, da se dogovorimo za pomoč. 

 

 Kako pošiljamo fotografije? 

 

1. Fotografijo slikaš s telefonom ali fotoaparatom 

 

2. Če si slikal s klasičnim fotoaparatom: 

a. prenesi (kopiraj) to fotografijo na računalnik (s posebnim kablom (USB), ki si ga 

prejel pri nakupu fotoaparata). 

b. Odpri spletno pošto na računalniku. 

 

Če si slikal s telefonom, imaš to fotografijo že pripravljeno na telefonu.  

- Če imaš na telefonu internet, potem se prijavi v spletno pošto.  

- Če nimaš na telefonu možnosti interneta, potem to fotografijo s pomočjo kabla 

(USB kabel s katerim polniš telefon ali poseben kabel, ki si ga dobil pri nakupu 

telefona) prenesi (kopiraj) na računalnik. Odpri spletno pošto na računalniku. 

 

3. Sedaj imaš odprto spletno pošto. Fotografijo pripneš tako, da v zgornji vrstici izbereš 

Pripni – narisana je sponka, izbereš fotografijo, jo naložiš (pripneš) v elektronsko pošto. 

Glej spodnjo sliko in razlago pod njo: 

 

http://arnes.splet.arnes.si/
https://webmail.arnes.si/


 
 

1. Izbereš ikono Pripni (glej okvir pod številko 1.), 

2. odpre se okno, v katerem izbereš fotografijo (je v tisti mapi, v kateri si jo shranil - glej okvir 

pod številko 2.), 

3. klikneš Odpri (glej okvir pod številko 3.), 

4. desno spodaj klikni še Naloži (glej okvir pod številko 4.). 

 

 

 

 

 

Če si prav naredil, vidiš priponko v desnem oknu:  

 

 

 

 



5. Vpišeš elektronski naslov tistega, ki mu pošto pošiljaš npr. renata.gradisar@guest.arnes.si  

(glej okvir pod številko 5.), 

6. vpišeš Zadevo (glej okvir pod številko 6.),  

7. napišeš besedilo sporočila (glej okvir pod številko 7.) in  

8. klikneš Pošlji sporočilo (glej okvir pod številko 8.). 
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