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2. ZGODOVINA RAZLIČIC DOKUMENTA IN POVZETEK 
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2.4 14.08.2018 Majda Rebernik 
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3. NAMEN DOKUMENTA 
 

Dokument je namenjen kot pomoč za dostop do elektronske pošte zaposlenim Univerze v 

Ljubljani, ki imajo pošto na strežnikih Univerze v Ljubljani: rektorat, AG, AGRFT, ALUO, FA, 

FDV, FF, FGG, FSD, FU, PEF, TEOF, VF, CTK, IRI, LUI. Po teh navodilih lahko uporabniki 

samostojno nastavijo odjemalce za dostop do e-pošte Univerze v Ljubljani.  

 

Navodila za dostop do elektronske pošte, ki jih dokument vsebuje: 

- SMTP relay storitev 

- Microsoft Outlook na spletu (OWA) 

- Microsoft Outlook 2013 

o Način Microsoft Exchange znotraj in zunaj domenskega okolja 

o Dodajanje skupnih poštnih nabiralnikov znotraj in zunaj domenskega okolja 

o POP/IMAP 

- Mac os X 

o  aplikacija »Mail« 

o Aplikacija Outlook 

- Mobilne naprave iPhone, Android in Windows 

- Aplikacija Mozilla Thunderbird 
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4. SPLOŠNI PODATKI ZA DOSTOP DO ELEKTRONSKE POŠTE 
IN SMTP RELAY STORITEV 

 

4.1 Dostop do elektronske pošte 
 

Do elektronske pošte lahko dostopamo na več načinov: 

1. Preko Outlook 2013 oziroma Outlook 2016 odjemalca, ki ga namestite na PC ali 

prenosnik.  

2. Preko drugih sporočilnih aplikacij (IMAP ali POP): npr. Mail, Thunderbird. Druge 

sporočilne aplikacije Univerzitetna služba za informatiko podpira po najboljših 

možnostih. 

3. Preko Outlooka na spletu: https://webmail.uni-lj.si.  

4. Preko mobilnih naprav z ActiveSync: Android, iPhone/iPad in Windows telefon.  

5. Za pošiljanje sporočil iz drugih strežnikov preko univerzitetnih Exchange strežnikov se 

uporablja SMTP relay storitev. 

 

4.1.1 Outlook 2013 oziroma Outlook 2016 odjemalec 
 

Outlook 2013 oziroma Outlook 2016 odjemalca namestimo na PC ali prenosnik. 

Priporočena je uporaba zadnje različice odjemalca Outlook, ki je najbolje usklajen s 

strežnikom Exchange Univerze v Ljubljani. Za nastavitev za pregledovanje pošte 

»Microsoft Exchange« se nastavitve nastavijo samodejno. 

 

4.1.2 Druge sporočilne aplikacije (IMAP ali POP3) 
 

Preko drugih sporočilnih aplikacij (IMAP ali POP3): npr. Mail, Thunderbird. Druge 

sporočilne aplikacije Univerzitetna služba za informatiko podpira po najboljših 

možnostih. 

 

Za IMAP in POP način pregledovanja pošte je treba ročno nastaviti naslednje nastavitve: 

 

 

 

Uporabniško ime je treba vpisati brez domene (npr. novakja) ali z domeno (npr. 

novakja@ag.uni-lj.si) ali v obliki domena/uporabnik (npr. AG/novakja) odvisno od 

aplikacije.  

 Ime strežnika Port Varnost 
povezave 

Metoda 
overitve 

Dohodni (IMAP) poštni strežnik imap.uni-lj.si 993 SSL/TLS NTLM 

Dohodni (POP3) poštni strežnik pop.uni-lj.si 995 SSL/TLS NTLM 

Odhodni (SMTP) poštni strežnik mail.uni-lj.si 587 STARTTLS NTLM 

https://webmail.uni-lj.si/
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4.1.2.1 IMAP ali POP3 

 

Kako izbrati pravi protokol? 

IMAP 

Prednost IMAP protokola je, da sporočila pregledujete neposredno na strežniku in zato ne 

glede na to, s koliko različnih računalnikov oz. naprav (npr. mobilnih telefonov, tablic) dostopate 

do e-poštnega predala, vsepovsod vidite ista sporočila. Vidite svoja prebrana in tudi poslana 

sporočila. Dodatna prednost je, da se pri IMAP protokolu lahko sporočila prenašajo po delih. 

To pride še posebej prav, kadar ste na počasni oz. plačljivi povezavi, npr. na mobilnem telefonu, 

saj vam ni treba prenesti celotnega sporočila naenkrat. Če vam kdo pošlje sporočilo z veliko 

priponko, lahko to priponko prenesete šele, ko jo zares potrebujete. 

Prednosti IMAP  Slabosti IMAP 

 e-maili so shranjeni (tudi) na 

strežniku, 

 do e-mailov lahko dostopa iz 

različnih naprav, 

 sporočila lahko prenašate po 

delih. 

  

  če imate manjši poštni predal, se 

lahko ta hitro zapolni. 

POP3 

Prednost POP3 protokola je, da se sporočila v celoti prenesejo na vaš računalnik in je 

zato manj možnosti, da se vaš poštni predal zapolni.  Poleg tega lahko pošto, ki ste jo že 

prenesli na vaš računalnik, nemoteno pregledujete tudi, kadar nimate internetne povezave oz. 

imate slabo internetno povezavo (npr. mobilni internet s slabim signalom). 

Prednosti POP3  Slabosti POP3 

 e-maili so shranjeni na vašem 

računalniku, 

 manj možnosti, da se vaš poštni 

predal zapolni, 

 sporočila lahko pregledujete tudi 

kadar nimate internet povezave. 

  

  do starejših sporočil ne 

morete dostopa iz drugih 

naprav. 

POP3 in IMAP skupaj 

Vse načine dostopa, torej prek spleta, IMAP in POP3 protokola, lahko tudi kombinirate, vendar 

pa bodite pazljivi. Če boste uporabljali nastavitev, ob kateri se pošta briše s strežnika, 
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priporočam, da imate POP3 dostop nastavljen le na enem računalniku. Če želite poleg tega prek 

spleta in IMAP protokola dostopati do najnovejših sporočil, lahko na računalniku, kjer imate 

nastavljen POP3 dostop, izberete možnost, da se pošta ne briše takoj, ampak šele po določnem 

času. Ne pozabite, da bodo poslana sporočila, če do pošte dostopate prek POP3, vidna samo na 

tistem računalniku. 

 

4.1.3 Outlook na spletu 
 

Preko Outlooka na spletu: https://webmail.uni-lj.si. Outlook na spletu je dostopen iz 

spletnih brskalnikov: Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozzila 

Firefox. 

 

4.1.4 Mobilne naprave (ActiveSync) 
 

Preko mobilnih naprav z ActiveSync: Android, iPhone/iPad in Windows telefon. 

Povezavo mobilne naprave s sporočilnim sistemov je odvisna od tipa mobilne naprave. 

 

Splošne nastavitve: 

Exchange strežnik: email.uni-lj.si 

Varnost povezave: SSL 

Uporabniško ime: Uporabniško ime je treba vpisati brez domene (npr. novakja) ali z 

domeno (npr. novakja@ag.uni-lj.si) ali v obliki domena/uporabnik (npr. AG/uporabnik) 

odvisno od tipa mobilne naprave.  

 

 

4.2       SMTP relay storitev  
 

6. Za pošiljanje sporočil iz drugih strežnikov preko univerzitetnih Exchange strežnikov se 

uporablja SMTP relay storitev: 

SMTP: Port 25  

Strežnik: smtp.uni-lj.si 

Zahtevo za SMTP relay storitev in IP strežnika je potrebno poslati na naslov 

helpdesk@uni-lj.si, da se storitev omogoči. 

 

 

 

  

https://webmail.uni-lj.si/
mailto:novakja@ag.uni-lj.si
mailto:helpdesk@uni-lj.si
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5. OUTLOOK NA SPLETU 
 

Outlook na spletu je dostopen iz spletnih brskalnikov za dostop do sporočil, koledarja, kontaktov 

in opravil. Dostopen je na povezavi:  https://webmail.uni-lj.si. 

Navodila za dostop: 

1. Odprite spletni brskalnik (npr.: Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, 

Mozzila Firefox). 

2. Pojdite na povezavo https://webmail.uni-lj.si. Stran se po kliku na povezavo preusmeri 

na 

https://email.unilj.si/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fem

ail.uni-lj.si%2fowa%2f. 

3. Vpišite uporabniško ime v obliki uporabnik@članica.uni-lj.si in geslo. 

 

Vstopna stran je videti takole: 

 

 

 

 

  

https://webmail.uni-lj.si/
https://webmail.uni-lj.si/
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6. MICROSOFT OUTLOOK 2013  
 

Program Outlook podpira tri načine nastavitev za pregledovanje pošte.  

 Microsoft Exchange Server 

 POP/IMAP  

 Microsoft Exchange Active Sync 

Priporočena je uporaba prvega načina.  

 

6.1 Microsoft Exchange 
 

6.1.1 Uporabniški predal znotraj domene 
 

1. Zaženemo poštni odjemalec Outlook. Pojavi se nam okno za dodajanje računa. 

 

2. Nadaljujemo z nastavitvijo, kjer se nam poštne nastavitve same dodajo s strežnika. 
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3. Po koncu namestitve lahko preverimo pravilnost vnosa nastavitev. 

4. odpremo »Nastavitve računa« - dvoklik na e poštni račun, ki ga želimo preveriti 

(Vrsta računa mora biti »Microsoft Exchange«) 

5. preverimo nastavitve strežnika in ustreznost uporabniškega imena 

 

6. oblika zapisa, ki je prikazana na zgornji sliki, je pravilna. V rumeno obkroženem delu 

je celoten zapis strežnika kot posledica načina »auto discover« 
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6.1.2 Dodaten skupni predal znotraj domene 
 

1. Odpremo »nadzorno ploščo« in izberemo »pošta« 

 

 
 

2. Izberemo »novo« 

 

3. Vpišemo ustrezne podatke ozr. poštni naslov, ki ga želimo dodati  
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4. Potrdimo s klikom na »naprej« 

5. Postopek je končan. 

 

6.1.3 Uporabniški predal izven domene 
 

1. Zaženemo poštni odjemalec Outlook. Pojavi se nam okno za dodajanje računa. 
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2. nadaljujemo z nastavitvijo poštnega nabiralnika, kjer vpišemo ime, e-poštni račun in 

geslo. 

 

3. kliknemo na »Naprej« in počakamo, da sistem samodejno poišče nastavitve strežnika. 

Postopek traja nekaj časa 

 

4. ko je postopek končan, se nam pojavi okno za vnos poverilnic. Pazimo, da vnesemo 

uporabniško ime v obliki »domena\uporabniškoime« 
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5. s klikom na gumb »V redu« postopek zaključimo. 

 

Ker smo zunaj domenskega okolja nas bo Outlook vedno prašal za uporabniško ime in geslo. 

 

Na naslednji povezavi si lahko preberete, kako si pomagati v primeru težav pri 

dodajanju poštnega predala v Outlook 2016: https://kb.intermedia.net/article/20784. 

 

 

6.1.4 Dodaten skupni predal izven domene 
 

1. Odpremo »nadzorno ploščo« in izberemo »pošta« 

 

 

https://kb.intermedia.net/article/20784
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2. Izberemo »Novo« 

 

 

3. Vpišemo ustrezne podatke ozr. poštni naslov, ki ga želimo dodati: 
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4. s klikom na gumb »Naprej« zaključimo postopek 

5. Ko nas sistem vpraša za poverilnice vpišemo svoje uporabniško ime in geslo 

 

6. Uporabniško ime vpisujemo v obliki »domena\uporabniškoime« 

Ker smo zunaj domenskega okolja, nas bo Outlook vedno vprašal za uporabniško ime in geslo. 

 

Za dostop do skupnih poštnih predalov potrebujemo uporabniške pravice. 

 

 

 

6.1.5 POP/IMAP 
 

POP/IMAP uporabljamo samo v primerih, ko Exchange način ni možen. Uporaba je odsvetovana, ker ni 

varna, ima uporabniške omejitve in ker obremenjuje sistemske vire.  

Če želimo uporabljati način povezovanja prek protokolov POP3 ali IMAP, moramo izbrati 

»Ročna nastavitev ali dodatne vrste strežnikov«. Pri uporabi načina POP3 se vsa pošta 

prenese s strežnika na lokalni računalnik. IMAP način pošto vsakokrat prenaša s strežnika. Če 

pošto izbrišemo v svojem krajevnem poštnem nabiralniku, jo izbrišemo tudi na strežniku. 
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1. Izberemo »POP ali IMAP« in nadaljujemo postopek 

2. Vpišemo svoje podatke 

o Vaše ime 

o E-poštni naslov 

o Vrsta računa: POP3/IMAP  

o Strežnik za dohodno pošto: pop.uni-lj.si 

o Strežnik za odhodno pošto: mail.uni-lj.si 

o Uporabniško ime 

o Geslo 

 

OPOMBA: V primeru, da se ob spremembi strežnikov Exchange server noče povezati, v 

nastavitvah računa izberemo: 

»Več nastavitev …« 

 Izberemo zavihek Napredno 

 Dohodni strežnik IMAP vpišemo vrata 993 

 Odhodni strežnik SMTP vpišemo vrata 587 
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7. OPERACIJSKI SISTEM MAC OS X 
 

7.1 Mac OS X Mail aplikacija 
 

 

OPOMBA: ne omogoča dodajanja deljenih poštnih predalov. Priporočamo uporabo 

aplikacije Outlook. 

1. V nastavitvah izberemo »Internet Accounts« 

 

2. Exchange: 

o Vpišemo svoje podatke 

 Ime 

 E-naslov 

 Geslo 
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o Sistem nas vpraša še po uporabniškem imenu! 

 
 

 

3. POP/IMAP 

o Na začetnem zaslonu zberemo »Add other Account« 

 

o Vpišemo svoje podatke 

 Ime 

 E-naslov 

 Geslo 

o Izberemo »sign In« 
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o Vpišemo podatke 

 E-naslov 

 Uporabniško ime 

 Geslo 

 Način: POP 

 Dohodni strežnik: pop.uni-lj.si 

 Odhodni strežnik: mail.uni-lj.si 

 

 

7.1.1 Dodajanje poštnega predala domena *.uni-lj.si 
 

1. V nastavitvah izberemo »Internet Accounts« 
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2. Exchange: 

a. Vpišemo podatke poštnega predala 

i. Ime 

ii. E-naslov 

iii. Geslo 

 

 

 

7.2 Mac OS X Outlook aplikacija 

 

 

7.2.1 Dodajanje poštnega predala domena *.uni-lj.si 
 

1. V zgornji orodni vrstici kliknemo »Outlook«, ter izberemo »Preferences...« 
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2. Pojavi se nam novo okno. V vrstici »Personal Settings« izberemo »Accounts« 

 

 
 

3. Pojavi se novo okno »Accounts«. Kliknemo na spodjni »+« simbol in izberemo 

»Exchange...« 
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4. Odpre se nam novo okno, ki ga je potrebno izpolniti.  

- »E-mail address« vpišemo svoj domenski E-mail naslov.  

- »User name« vpišemo svoje uporabniško ime (npr. Klevisarma) 

- »Password« naše geslo 
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5. Po opravljenih korakih je kasneje vaš predal dodan v Outlook. 
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7.2.2 Dodajanje skupnega poštnega predala domena 
*.uni-lj.si 

 

1. V zgornji orodni vrstici kliknemo »Outlook«, ter izberemo »Preferences...« 

 

 
 

 

 

2. Pojavi se nam novo okno. V vrstici »Personal Settings« izberemo »Accounts« 
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3. Pojavi se novo okno »Accounts«. Kliknemo na spodjni »+« simbol in izberemo 

»Exchange...« 

 

 

4. Odpre se nam novo okno, ki ga je potrebno izpolniti.  

- »E-mail address« vpišemo E-mail naslov (npr. Dikul.ff@ff.uni.lj.si  

- »User name« vpišemo uporabniško ime (npr. Dikul.ff) 

- »Password« geslo  
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5. Po končanem indentificiranju, morate potrditi preverbo certifikata tako, da kliknete 

»Continue« 

 

 

6. Za dokončno potrditev dodajanja poštnega predala morate še dovoliti spremembe. To 

storite z klikom na gumb »Allow« 
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8. TELEFON IPHONE 
 

8.1 iPhone mail aplikacija (iOS 10.1) 

 

Priporočilo: Priporočamo, da ne nameščamo računa za dostop do strežnika Exchange na 

primarne odjemalce na mobilnih napravah, temveč na namensko Outlook aplikacijo, ker 

je delovanje tega odjemalca bolje usklajeno s strežnikom Exchange. 

Aplikacija ne omogoča dostopa do deljenih poštnih predalov! 

 

Exchange Active Sync 

a. Settings – Mail, Contacts, Calenders – »Add Account« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

b. Izberemo »Exchange« 

c. Vpišemo e-naslov (oblika ime.priimek@domena.si) in geslo 

d. V naslednjem koraku vpišemo 

i. strežnik email.uni-lj.si 

ii. domeno uni-lj.si 

iii. uporabniško ime  

iv. geslo, če je polje prazno, ker še ni izpolnjeno pravilno 
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Pod »Advanced Settings« preverimo ali imamo vklopljen SSL protokol. 

 



32 
 

 

8.2 iPhone Outlook aplikacija 

 

Aplikacijo si lahko prenesemo z »APP Store« - Applove naprave ali »Play store« - Android naprave 

Aplikacija ne omogoča dostopa do deljenih poštnih predalov! 

Ko prvič zaženemo aplikacijo, vpišemo željen e-naslov in kliknemo »add account«. 

 

 

Ko se nam pojavi možnost izberemo »Setup Account Manually« kjer lahko sami vpišemo 

ustrezne nastavitve strežnika. S seznama izberemo še »Exchange«. 
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Vpišemo: (Za prikaz dodatnih nastavitev obkljukamo »Use Advanced Settings«) 

- Email Address: Naslov, ki ga želi dodati 

- Password: Vaše geslo 

- Decription: Poljuben opis 

- Server: email.uni-lj.si 

- Domain: uni-lj.si 

- Username: Uporabniško ime (brez @) 

Postopek potrdimo s klikom na »Sign In« 

Poštni predal je s tem ustrezno dodan! Dodatne nastavitve niso potrebne! 

 

 

8.3 Aplikacija OWA 

 

Aplikacijo si lahko prenesemo z »APP Store« - Applove naprave ali »Play store« - Android naprave 

Aplikacija omogoča dostopa do deljenih poštnih predalov  

Aplikacija omogoča dodajanje poštnih predalov v domeni uni-lj.si (exchange), drugi ponudniki (gmail, yahoo…) 

niso podprti! 

Korak 1: dodajanje osebnega poštnega predala 

Zaženemo aplikacijo – s klikom na »Continue« nadaljujemo z nastavitvijo 
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Vpišemo želen e-naslov: 

 

Na naslednjem koraku vpišemo še svoje geslo. Ko se nam pojavi obvestilo »Couldn't find your 

settings« izberemo »Advanced« 



36 
 

 

V naslednjem koraku vnesemo naslednje nastavitve: user name, Domain in Server kot je 

prikazano na spodnji sliki: 
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Potrdimo vsa obvestila, ki se nam pojavijo. Poštni predal je uspešno dodan! 
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Korak 2: Navodila za dodajanje deljenega poštnega predala  

Pomembno, da ta korak storimo pred namestitvijo aplikacije 

Z brskalnikom odpremo spletno pošto »OWA webmail«  

  

Desni klik na svoje podatke in izberemo »dodajanje mape v skupni rabi …« 

Vpišemo poštni predal, za katerega imamo pravice dostopa: (lahko dodamo tudi več predalov) 

 

Dodatni poštni predal se nam pojavi spodaj: 
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V naslednjem koraku namestimo aplikacijo »OWA« in sledimo navodilom, ki so navedeni zgoraj.  

Če želimo dostopati do deljenega predala kliknemo na ikono   . 
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In odpremo želen poštni predal: 
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9. TELEFON ANDROID 
 

9.1 Privzeta aplikacija 
 

Priporočilo: Priporočamo, da ne nameščamo računa za dostop do strežnika Exchange na 

primarne odjemalce na mobilnih napravah, temveč na namensko Outlook aplikacijo 

(nastavitve so enake kot za Applove naprave), ker je delovanje tega odjemalca bolje usklajeno s 

strežnikom Exchange. 

 Nastavitve / Settings 

1. Računi / Accounts 

2. kliknemo na + »dodaj« / »add« 

3. izberemo »exchange« 

4. vpišemo nastavitve: 

o domena\uporabniško ime (v nekaterih izvedbah odjemalcev imamo 

napisano domeno in uporabniško ime ločeno!) 

o vaše geslo 

o strežnik: email.uni-lj.si 

o ostale nastavitve pustimo tako kot so! 
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OPOMBA: Znan je primer, da se pri prvi nastavitvi odjemalca za povezavo s strežnikom 

Exchange račun ni sinhroniziral, če je bila za povezavo uporabljena povezava preko mobilnega 

podatkovnega omrežja (LTE, 3G …). Težava je bila rešena tako, da je bil pametni telefon v 

internet povezan preko WiFi omrežja (v tem primeru Eduroam), ne pa preko 

podatkovnega omrežja mobilnega ponudnika.  
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10. TELEFON WINDOWS PHONE 

 

Windows naprave uporabljajo Outlook Mail aplikacijo za branje in pisanje e pošte. 

1. Odpremo »Settings« - »Accounts« - »email & app acounts« - »Add an account« 

2. Prikaže se nam izbira možnih ponudnikov: 

 
 

Izberemo »Exchange«  

3. Vpišemo željen e-naslov in kliknemo »Next« 
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4. Vpišemo še geslo in nadaljujemo na naslednji korak. 

5. V naslednjem koraku vpišemo nastavitve strežnika in ustrezno domeno. Ko se nam 

pojavi obvestilo kliknemo na »Advanced« 

6. Vpišemo ustrezne nastavitve: 
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- User name – uporabniško ime 

- Domain – domena 

- Server – ustrezen strežnik: email.uni-lj.si 

- Account name – računu nastavimo ime 

- »Server requires encrypted connection (SSL) – obkljukamo 

 

7. Kliknemo na gumb »Sign In« 

8. Poštni predal je s tem dodan!  
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11. MOZILLA THUNDERBIRD 

 

1. Zaženite program Mozilla Thunderbird. V orodni vrstici izberite meni Orodja, v meniju 

izberite opcijo Nastavitve računa. 

 

 

2. Kliknite na gumb Dejanja z računi levo spodaj in izberite Dodaj račun. 
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3. Vpišite Vaše ime, E-poštni naslov in Geslo in kliknite Nadaljuj. 

 

 

4. V naslednjem koraku izberite IMAP ali POP3 tip računa. V čem je razlika lahko preberete 

v poglavju 4.1.2.1. 

Samodejno preverjanje ustavite s klikom na gumb Ročna nastavitev. Thunderbird nato 

samodejno vpiše nazive poštnih strežnikov, ki jih je potrebno ročno popraviti. 

 

 

 

5. Glede na izbiro IMAP ali POP3 so nadaljnja navodila v poglavju 11.1. za IMAP oziroma 11.2. za 

POP3. 
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11.1. Nastavitve IMAP računa 
 

5. Po kliku na gumb Ročna nastavitev se vam bodo izpisale nastavitve strežnikov. V 

polja vpišite naslednje vrednosti: 

 

 

Uporabniško ime je treba vpisati v obliki uporabnik (npr. novakja). 

Po vpisu nastavitev kliknite gumb Končano. 

 
 

Vaš elektronski naslov ste uspešno dodali. 

V primeru, da želite naknadno urejati nastavitve računa, si oglejte spodnje korake: 

 

Za urejanje nastavitev izberete možnost Orodja, nato pa Nastavitve računa in 

Nastavitve strežnika. 

 

 Ime strežnika Port Varnost 
povezave 

Metoda 
overitve 

Dohodni (IMAP) poštni strežnik imap.uni-lj.si 993 SSL/TLS NTLM 

Odhodni (SMTP) poštni strežnik mail.uni-lj.si 587 STARTTLS NTLM 

mailto:uporabnik@članica.uni-lj.si
mailto:novakja@ag.uni-lj.si
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Za spremembo nastavitev odhodnega strežnika izberite možnost Odhodni strežnik 

SMTP in nato gumb Uredi. 
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11.2 Nastavitve POP3 računa 
 

6. Po kliku na gumb Ročna nastavitev se vam bodo izpisale nastavitve strežnikov. V 

polja vpišite naslednje vrednosti: 

 

 

Uporabniško ime je treba vpisati v obliki uporabnik (npr. novakja). 

Po vpisu nastavitev kliknite gumb Končano. 

 
 

Vaš elektronski naslov ste uspešno dodali. 

 

V primeru, da želite naknadno urejati nastavitve računa, si oglejte spodnje korake: 

 

Za urejanje nastavitev izberete možnost Orodja, nato pa Nastavitve računa in 

Nastavitve strežnika. 

 

 Ime strežnika Port Varnost 
povezave 

Metoda 
overitve 

Dohodni (POP3) poštni strežnik pop.uni-lj.si 995 SSL/TLS NTLM 

Odhodni (SMTP) poštni strežnik mail.uni-lj.si 587 STARTTLS NTLM 

mailto:uporabnik@članica.uni-lj.si
mailto:novakja@ag.uni-lj.si
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Za spremembo nastavitev odhodnega strežnika izberite možnost Odhodni strežnik 

SMTP in nato gumb Uredi. 

 

 
 

 


