
 
 

  
  

Uporaba portala moj.arnes.si 

Pozdravljeni! 

Pred vami so navodila, ki vas vodijo do uporabnih aplikacij, ki jih podpira ministrstvo in so zato popolnoma 

brezplačne za vse učence šole, do njih pa lahko dostopate z računalnikom ali pametnim telefonom.  Navodila 

pozorno in natančno preberite. Vzemite si dovolj časa, da boste lahko v miru izpeljali celoten postopek. 

1. Obiščite spletno stran https://moj.arnes.si/. 

2. Dostopate lahko do vseh portalov, razen do Arnes ePošte. 

3. Za uporabo večino aplikacij bo potrebna AAI prijava. Podatke zanjo najdete na zadnji strani tega lista, 

navodila pa v nadaljevanju. 

4. V nadaljevanju bom podal navodila za programski paket Office 365 (Office aplikacije v oblaku in tudi 

zastonj namizna različica), za vse ostale aplikacije je prijava podobna.  

5. Kliknite na gumb Office 365. 

6. Izberite ime domače organizacije – Arnes, nato pritisnite gumb Izberite. 

7. Vpišite svoje uporabniško ime (glej na tem listu zadaj). Nato vnesite tudi geslo (pazite na razliko med 

črkama – mali tiskani L in veliki tiskani I, med O in 0 … ). Pomagajte si s črkovanim geslom zapisanim 

malo nižje. 

 
8. Kliknite gumb Prijava. 

9. Nato kliknete na gumb »Da, nadaljuj«. 

10. S tem postopkom pridete na spletno stran Uporabniško središče. Kliknite na povezavo Uvod v storitve 

Office 365. 

11. Odpre se nam spletna stran Arnes AAI. Kliknite gumb »Da, nadaljuj«. 

12. Vpraša vas, če želite ostati vpisani. Lahko kliknete Da. 

13. Odpre se vam programski paket v Office 365. Počakati bo potrebno največ pol ure, da vam bodo vse 

storitve začele delovati. 

Do informacij o ostalih storitvah pridete preko spletne strani http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/. 

Predlagam predvsem naslednje: 

 http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/filesender/ 

 http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/planer/ 

 http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/arnes-splet/ 

 http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/spletne-konference-arnes-vid/ 

 http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/arnes-video/ 

 http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/aai/ 

Če naletite na težave, še enkrat podrobno, korak za korakom, preberite navodila. Če vam težave še ne uspe 

rešiti, se obrnite na računalnikarja preko e-naslova: jernej.gabrijel@os-trebnje.si.  

Ta navodila se nahajajo tudi na spletni strani šole v meniju Učenci -> Navodila za moj.arnes.si. 

OSNOVNA ŠOLA TREBNJE  

Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje 
Telefon: +3867 3481 870 

Faks: +3867 3481 890 

E-naslov: sola@os-trebnje.si 
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