
 

 

Tudi na  naši šoli je na voljo dostop do Office 365, paketa spletnih storitev in programske 

opreme za lažjo komunikacijo in sodelovanje. 

 

Učencem in učiteljem so na voljo: 

• digitalna shramba v velikosti 1000 GB za učence in 25 GB za učitelje 

• orodja za hkratno delo na dokumentih 

• orodja za učinkovito spletno komunikacijo 

Office 365 omogoča varno mobilno delo preko različnih odjemalcev in širokega nabora spletnih 

brskalnikov. Informacije uporabnikov se nikoli ne uporabljajo v oglaševalske namene. 

 

Posebna ugodnost za učence 

V času trajanja izobraževanja je učencem brezplačno na voljo polna programska zbirka 

Office ProPlus, ki vključuje programe Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher in 

Access na 5 računalnikih oz. mobilnih napravah. 

 

NAVODILA ZA UPORABO IN NAMESTITEV OFFICE 365 preko storitve 

OBLAK 365  

 

Oblak 365 je spletna aplikacija, ki povezuje ArnesAAI z oblačnimi storitvami 

Microsoft Office 365. Tu gre za  rešitev, ki učencem, učiteljem in drugim delavcem v 

izobraževalnih organizacijah, ki so vključene v Oblak 365, omogoča enostaven dostop 

do različnih storitev, skrbnikom informacijskih tehnologij pa omogoča enostavnejše 

upravljanje s temi dostopi.  

Office 365  

Office 365 so oblačne storitve in orodja, ki omogočajo sodelovanje in komunikacijo med 

vsemi udeleženci v izobraževanju. Združljive so z različnimi operacijskimi sistemi, kar 



zagotavlja neovirano in varno mobilno delo z različnimi napravami. Več informacij 

najdete na povezavi https://o365.arnes.si/ucenec/prednosti. 

AAI Identiteta  

Prvi korak je pridobitev svoje e-identitete na šoli. E-identiteto učenci lahko uporabljajo 

za različne storitve (npr. Kolesar, spletne učilnice, Office 365 …). Za uporabo storitev je 

potrebno imeti uporabniško ime in geslo, ki ste ga dobili na šoli.  

 

Koraki za uporabo OFFICE 365  

1. Pridobitev AAI identitete (učenci so pridobili AAI identiteto pri ROIDu na šoli)  

2. Prijava s svojim uporabniškim imenom in geslom na spletni https://o365.arnes.si/ 

 

 

 

 

 

 

https://o365.arnes.si/ucenec/prednosti
https://o365.arnes.si/


3. V uporabniškem središču OBLAK 365 izberete prenos zbirke MS Office. 

 

4. Povezava vas usmeri na spletno stran https://portal.office.com/, kjer boste lahko 

prenesli izbrani izdelek. 

 

5. Po kliku na NAMESTITE OFFICE sledite korakom za namestitev. 

https://portal.office.com/


6. Aktivirajte izdelek s prijavo v poljubnem programu zbirke Office s svojo e-

identiteto. 

 

 

 

Video vodiči na temo posodabljanje Windows 10, Office 365 (Prenos 

programov Office s šolskim računom) ... 

https://www.youtube.com/channel/UCmsJD6HE7pcSJvJr8w-

ixKw 

 

 

DODATNE INFORMACIJE (na Arnesovi strani):  

• O Office 365: https://o365.arnes.si/ucenec/prednosti 

• Namestitev: https://o365.arnes.si/ucenec/namestitev 

• Zakaj Office 365: https://o365.arnes.si/ucenec/priloznosti 
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