
Navodila za prijavo v Oblak 365 in v Microsoft Teams  

Vsem učencem je bil kreiran AAI-račun. Z AAI-računom je učencem omogočena prijava v Oblak 

365 in delo v Microsoft Teams. V nadaljevanju so navodila za prvo prijavo v Oblak 365 in 

navodila za prijavo v Microsoft Teams.  

  

Navodila za prvo prijavo v Oblak 365  

Na spletnem naslovu https://o365.arnes.si/ se prijavite s svojim uporabniškim imenom in 

geslom, ki ste ju dobili v šoli.   

 

 

Kliknite na gumb  Prijava , ki je na spletni strani desno zgoraj.   

  

Odpre se  nova stran:    

  

  

https://o365.arnes.si/
https://o365.arnes.si/
https://o365.arnes.si/


V spustnem seznamu izberite domačo organizacijo VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in nato kliknite 

gumb Izberite.   

 

Odpre se nova stran kamor vpišite svoje uporabniško ime in geslo in nato kliknite gumb 

Prijava:  

 

   

Odpre se nova stran, kjer označite Zapomni si privolitev in nato kliknite gumb Da, nadaljuj.  

 

  

  



Če ste prijavo uspešno izvedli, se vam odpre spletna stran Oblak 365 in v desnem zgornjem  

   

Prijava v MS Teams  

Na strani Oblak 365 kliknite Microsoft Teams.  

 

kotu sta   vaše ime in priimek.     

  

  



Če se ponovno odpre stran za privolitev, kliknite gumb Da, nadaljuj.  

Pričaka vas pozdravno okno s petimi koraki predstavitve, ki ga preberete in zaprete.  

  
Če se vam odpre okno Microsoft Teams, ste uspešno izvedli prvo prijavo. 

    



Namestitev aplikacije Microsoft Teams - PRIPOROČENO 

Priporočamo vam, da si prenesete in namestite namizno aplikacijo MS Teams. Ko ste prijavljeni 

v Oblaku 365 si izberete Microsoft Teams.  

 

Prikaže se vam okno, kjer si izberete prenos aplikacije za Windows 

 
 

  



Datoteko Teams_windows.exe shranite na računalnik in nato zaženite namestitev.  

 

    

Po namestitvi se odpre prijavno okno. Vpišite svoje uporabniško ime in kliknite gumb Sign 

In (ali vpiši se) 

 

Preusmerilo vas bo na stran za vpis vaše organizacije. Ponovno vpišite uporabniško ime in 

geslo ter kliknite gumb Prijava.   

 

 

   

  

    

    



Odpre se okno, kjer označite Zapomni si privolitev in nato kliknite gumb Da, nadaljuj.  

 

Odpre se aplikacija Micsrosoft Teams. Od sedaj naprej bo aplikacija vedno na vašem 

računalniku in jo samo zaženete. Prav tako boste vedno prijavljeni (razen, če se prijavi drug 

uporabnik). 

   

  

    

  


