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1. KAJ JE AAI RAČUN?  
  

Authentication and Authorization Infrastructure – AAI  je eno uporabniško ime za vse storitve. 
Arnes AAI omogoča uporabo enega uporabniškega računa za dostop do številnih različnih spletnih 
storitev v slovenskem ter evropskem izobraževalnem in raziskovalnem okolju. 

Arnes AAI povezuje uporabnike in storitve v celoto, kjer pridružene organizacije lahko same 

dodeljujejo svojim članom (dijakom, študentom, učiteljem, zunanjim sodelavcem…) enotno 

uporabniško ime za dostop do različnih aplikacij.  

Na naši šoli AAI že nekaj let omogoča uporabo spletnih učilnic, kreiranje lastnih spletišč ali 

objavljanje v naših spletiščih, uporabo brezžičnega omrežja, dostop do Oblaka 365 in Office 365 

ter vseh s tem povezanih aplikacij ter opravljanje kolesarskih izpitov.  

Več o uporabi AAI računa  na https://aai.arnes.si/  

  

2. NAVODILA ZA DOSTOP DO SPLETNIH UČILNIC  
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Za dostop gosta v času koronavirusa vpišite geslo copko. Dostop gosta ne omogoča 

oddajanja nalog, reševanja kvizov ter komentiranja v forumih in tudi ni mogoč v čisto vseh 

učilnicah.   

Za trajen vpis v katerokoli učilnico morate samo prvič vnesti geslo, ki vam ga posreduje 

učiteljica, ki izvaja izbrani predmet. Nato lahko sodelujete pri vseh aktivnostih predmeta.  

  

  
  

3. OBLAK IN OFFICE 365   
   

Kaj sploh je Oblak 365, kaj je Office 365?   

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

Gre za popolno rešitev: učencem, učiteljem in drugim delavcem v izobraževalnih organizacijah, ki 

so vključene v Oblak 365, omogoča brezplačen in enostaven dostop do različnih storitev.   
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Office 365 – brezplačne oblačne storitve in orodja za sodelovanje in komunikacijo v izobraževanju.  

Združljive so z različnimi operacijskimi sistemi, kar zagotavlja neovirano in varno mobilno delo z 

različnimi napravami. Vključuje že celo množico uporabnih programov (na sliki).  

  
Office 365 je torej paket storitev, ki vključuje vse pisarniške programe, elektronsko pošto, digitalno 

shrambo, orodja za avdio in video komunikacijo, deljenje dokumentov in hkratno delo na njih.   

Digitalna shramba omogoča shranjevanje vaših dokumentov in datotek, ki lahko skupaj obsegajo 

do 1000 GB (1TB). Digitalna shramba omogoča tudi preprosto deljenje dokumentov s sošolci in 

učitelji , pa tudi s prijatelji iz drugih šol. Do dokumentov se dostopa preprosto, omogočen pa vam 

je  

tudi popoln nadzor nad deljenimi dokumenti.   

  

4. DOSTOP DO PROGRAMSKE 

OPREME IN STORITEV  OFFICE 365  
Preden dostopaš do Office 365, se moraš vsaj enkrat vpisati v Oblak 365!  Prej 

ne bo delovalo!  

  

Brezplačno si lahko namestite programe iz zbirke Office na do 10 naprav.   

      

Dostop do oblaka 365 se nahaja na spletni povezavi: https://o365.arnes.si/   

https://o365.arnes.si/
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Sedaj lahko uporabljate vse storitve Oblaka, digitalno hrambo in seveda tudi dostopate do vseh 

programov Office 365.  

    

  

5. NAVODILO ZA  NALAGANJE NAMIZNE 

RAZLIČICE PROGRAMOV OFFICE  
  

Za namizno različico izberete desno sličico (Microsoft Office 365 ProPlus).  

  

  

Ob kliku se na vaš računalnik naloži namestitveni program. Zaženete ga in sledite postopku 

namestitve. Če imate na vašem računalniku že starejšo verzijo Office programov, vas bo novi 

namestitveni program morda pozval, da starega odstranite. Programe lahko nato uporabljate brez 

povezave z internetom.   

Po uporabi se ne pozabite odjaviti. Če se izgubite pri klikanju, lahko vedno pridete na prvo stran 

tako, da levo zgoraj kliknete na oblaček in nato na gumb Uporabniško središče.  
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6. DOSTOP IN UPORABA PROGRAMOV OFFICE 365  
Če pa želite, lahko uporabljate le spletne verzije programov (online), ki imajo to prednost, da 

shranjujejo vse vaše delo v oblaku, ki je dostopen kadarkoli od kjerkoli tudi iz različnih 

elektronskih naprav (računalnik tablica, telefon…).  

  

  

Na tem mestu ni smiselno predstavljati uporabe vseh programov. Učenci lahko uporabijo tiste, ki jih 

poznajo: Word, Powerpoint in Excel, ali preizkusijo kaj novega. V tem mesecu se je na primer 

brezplačnim programom pridružil tudi Microsoft MinecraftEdu, ki so ga nekateri že težko čakali.  

Pomembno pa je, da veste, da AAI račun ni hkrati tudi e-poštni naslov, čeprav izgleda zelo 

podobno zaradi oblike. Zato je treba vaš e-poštni naslov za Outlook še nastaviti, če ga želite 

uporabljati.   
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Več o tem si lahko preberete tudi tukaj: https://o365.arnes.si/ucenec/prednosti  

  

Na koncu dela, se ne pozabite odjaviti, sploh če niste na svojih napravah.   

V času, ko so šole zaprte zaradi virusa, je povsem mogoče, da bomo začeli uporabljati nekatere 

od teh oblačnih storitev za pridobivanje povratne informacije ali druge oblike dela na daljavo.   

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