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Uporaba Arnesove elektronske pošte 

 

Vsi učenci ste poleg AAI identitete, s katero se prijavite v spletno učilnico, prejeli tudi podatke za uporabo e- pošte.  

Nekateri ste e- pošto že imeli in ste s strani Arnesa prejeli prijavne podatke:  
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Tisti, ki e-naslova niste imeli, sem vam jo letos ustvarila: 

 

 

Vaš primarni e-naslov je ime.priimek@guest.arnes.si. Ker ste učenci naše šole imete dodeljen še virtualen naslov z 

domeno naše šole os-zelezniki.si.  

Na listu sicer piše, da e-naslov poteče, če ga ne podaljšate. E-naslov se avtomatsko podaljša, velja vam do konca 9. 

razreda. Ko boste na srednji šoli, bom na Arnes sporočila, naj vam virtualni naslov ime.priimek@os-zelezniki.si 

ukinejo, vi pa boste na srednji šoli prosili, naj vam na Arnes pošljejo prošnjo za dodelitev novega virtualnega naslova. 

Za ureditev le-tega imate na voljo 3 mesece. 

Navodilo za uporabo  

Pošto lahko berete, pošiljate kar preko Arnesove spletne strani: http://www.arnes.si/ . Kliknite na možnost »Spletna 

pošta«. 

 

mailto:ime.priimek@guest.arnes.si
mailto:ime.priimek@os-zelezniki.si
http://www.arnes.si/
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Odpre se vam  prijavno okno : https://webmail.arnes.si/  

 

Vpišete  uporabniško ime: up. ime je sestavljeno iz prvih treh črk imena in 
priimka, lahko je zraven še kakšna številka. (Kako je sestavljeno up. ime je 
odvisno tudi od dolžine imena in priimka.) 
 
Geslo sestavljajo velike tiskane črke, male tiskane črke in številke. 

 

Po pravilno vpisanih podatkih ste že v svojem poštnem predalu. Z učenci od 6. do 9. razreda smo že uredili identitete, 

zato imate nad mapo »Prejeto« vpisan vaš virtualni naslov ime.priimek@os-zelezniki.si.  

  

 

 

Če identitete nimate urejene, kliknete na možnost »Osebne nastavitve«. 

 

Kliknete na možnost »Identitete«. 
 
 

 

  

V tem delu okna je vaša 

prispela pošta. Pošto v 

celoti preberete, če 

nanjo kliknete. 

Celotno besedilo pošte.  

Na pošto lahko odgovorite, jo posredujete 

naprej, zbrišete … 

https://webmail.arnes.si/
mailto:ime.priimek@os-zelezniki.si
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Če identitete nimate urejene bo v naslednje oknu prikazan primarni el. naslov ime.priimek@guest.arnes.si.   

 

 

S klikom na »Ustvari« dodate še virtualni naslov.  

 

V osebnih nastavitvah lahko spremenite geslo. 

 

 

 

 

V »Ime za prikaz« vpišete 

svoje ime in priimek. 

Kliknete v polje »E-Pošta« – 

v polju boste našli virtualni 

naslov.  

Virtualni naslov nastavite za 

privzetega. 

Nastavitve shranite. 

 

 

Vpišite obstoječe geslo, novo geslo in novo geslo še 

enkrat potrdite. Spremembe shranite.  

Predlagam, da novo geslo napišete na list s podatki 

– ne ga izgubiti, pozabiti. 

 

mailto:ime.priimek@guest.arnes.si
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Pomembne nastavitve ste uredili.  

Če želite napisati sporočilo kliknete na možnost »Novo sporočilo« - poznati morate e-naslov tistega, ki mu sporočilo 

pošiljate. 

 

 


