
Namestitev Microsoft Office 365 
za učence 

Učenci OŠ Tišina imajo na voljo programski paket Microsoft Office 365 ProPlus, ki vsebuje programe 

kot so Word, Excel, PowerPoint, OneDrive in druge. 

Program si lahko prenesejo in namestijo na 5 različnih naprav (npr.: stacionarni računalnik, prenosni 

računalnik, tablica, telefon…). 

Za prenos in namestitev potrebujejo veljaven AAI račun, katerega dobijo (so že dobili v šoli). 

Pomembno je, da vedno vpisujemo celotno uporabniško ime skupaj z domeno @os-tisina.si ter pri 

geslu upoštevamo velikost črk. 

Prijava v oblak 365 

Prenos programa opravimo s spletne strani oblak 365 (https://o365.arnes.si/). 

 

Kliknemo na Prijava v desnem zgornjem kotu 

 

https://o365.arnes.si/


Kliknemo na Vnesite ime domače organizacije. Če smo se na tem računalniku že prijavljali z AAI 

računom, se nam to okno morda ne bo prikazalo. 

 

Izberemo Arnes ali poiščemo Osnovna šola Tišina. 

 

Odkljukamo lahko potrditveno polje, da shranimo izbiro za naslednjič in kliknemo na Izberite. 

 

Vnesemo podatke AAI računa in izberemo Prijavi. Pri geslu pazimo na velikost črk!!! 

 

  



Tudi tukaj lahko odkljukamo Zapomni si privolitev in nato Da, nadaljuj. 

 

Prenos namestitvene datoteke 

Po uspešni prijavi, kliknemo na Uporabniško središče >. 

 

Morda se pojavi okno. 



 

Če smo vse naredil uspešno, bi se morala pokazati spletna stran z Microsoftovimi izdelki 

 

Izberemo Microsoft Office 365 ProPlus 

 

  



Izberemo Namestite Office, da prenesemo namestitveno datoteko na svoj računalnik. 

 

Shranimo namestitveno datoteko na željeno mesto na računalniku npr. Prenosi ali Dokumenti. 

Opomba: brskalniki imajo običajno nastavljeno, da se prenos samodejno shrani v mapo Prenosi. 

 

Odvisno od brskalnika, se prikaže prenesena datoteka. 

Namestitev 

Kliknemo na preneseno datoteko, da zaženemo namestitveni program. 

 

Potrebno se je strinjati, da dovolimo spreminjanje sistema, kliknemo na Da. (te slike zaslona žal 

nisem mogel narediti) 

Zažene se nameščevalnik, to lahko traja nekaj časa. 



 

Na koncu moramo še enkrat vnesti svoje podatke AAI računa, da aktiviramo programsko opremo. 

Kliknemo na Vpišite se ali ustvarite račun.  

 

Vpišemo celotno uporabniško ime z domeno vred. 

 

  



Ponovno se nam pojavi že znano okno za vpis AAI računa. Še enkrat vnesemo svoje podatke. Pazimo 

na velikost črk. 

 

Ponovno si zapomnimo privolitev in kliknemo Da, nadaljuj. 

 

In tako končno pridemo do končnega koraka. Kliknemo na Zapri. 

 

Od tega trenutka bi programi morali delovati. 

 

 


