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Možnost dostopa do storitev Arnesa, SIO in Office 365 

Obveščamo vas, da je na Ekonomski šoli Ljubljana na voljo dostop do paketa spletnih storitev in programske 
opreme Office 365. 

S tem je dijakom na voljo: 

• zmogljiva elektronska pošta z domeno @dijak.presernova.si 
• digitalna shramba v velikosti 1TB  
• orodja za hkratno delo na dokumentih 
• orodja za učinkovito spletno komunikacijo 

Gre za internetno različico programa Microsoft Office. Preko prijave lahko dostopate do mrežne različice Worda, 
Excela, Powerpointa, Outlooka, OneNota, OneDrive-a, si shranite dokumente na Microsoftov strežnik 
(OneDrive) ter jih odprete in popravite kjerkoli, kjer se lahko povežete na splet. 

Vsaka upravičena oseba lahko namesti Office paket (Word, Excel,..) na 5 PC/MAC računalnikov ter na 5 
pametnih telefonov in tablic. 

Več o tem si lahko preberete na spletni strani https://o365.arnes.si/ 

 

Z istimi prijavnimi podatki se lahko prijavite: 

• https://aai.arnes.si/ - Arnesove in druge storitve 
• Eduroam omrežje 
• Arnes učilnice Ekonomske šole Ljubljana: https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=599  

Pridobitev 

Izpolnjeno prijavnico oddate razredniku ali skenirano pošljete na naslov ksenija.kozelj@presernova.si.    

Navodila za 1 . prijavo (samo PRVIČ!!) 

Za aktiviranje Office 365 računa je potrebno prvič OBVEZNO obiskati stran Oblak 365 (https://o365.arnes.si/) in 
se prijaviti s prijavnimi podatki: 

1. izberite Arnes 
2. v polje netID vpišite uporabniško ime (ime.priimek@dijak.presernova.si) 
3. v polje Geslo vpišite geslo 
4. Potrdite 
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Zamenjava gesla 

Geslo zamenjate na spletni strani: SIO MDM ( https://mdm.arnes.si) . Pri tem je treba upoštevati, da mora imeti 
geslo vsaj 8 znakov in naj bo primerno zahtevno. 

 

Nadaljnje delo v Office-u 365 

Po prvi prijavi v Oblak 365 se lahko direktno prijavljate na naslovu (www.office.com) oz. v iskalnik vpišete Office 
365. 

Prenehanje dostopa do storitve Office 365 
Uporabniku upravičenost do licenc poteče s prenehanjem šolanja na Ekonomski šoli Ljubljana.  Takrat se 
uporabniku odvzamejo licence in uporabniško ime, vsebine uporabnika pa se brišejo. 
EKonomska šola Ljubljana NE ODGOVARJA za morebitno izgubo podatkov ali dokumentov v oblaku med 
uporabo ali ob prenehanju uporabe servisa Office 365! 

Na Ekonomski šoli Ljubljana ne nudimo podpore pri uporabi Oblak 365, Office 365 in drugih storitev, do katerih 
lahko dijaki dostopajo z AAI geslom. 
Za podrobnejše informacije se uporabi vgrajeno pomoč ali pa informacije poiščite na spletu. 

 


