
Organizacija: Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani 
 

VLOGA za dodelitev E-identitete (AAI naslov), ki omogoča enotno prijavo 

v  Arnesove storitve (več na https://aai.arnes.si) 
 

Moji podatki (obvezno) 

Ime  

 

Priimek   

 

EMŠO                    

 

Datum rojstva: DDMMLLLL    

2    

 

Delujoč e_naslov:  

 

Moj status v organizaciji (označi)  (op: dijaki ob  vpisu pustijo prazno) 

 dijak razred:  smer:  

 učitelj 

 Strokovni delavec 

 

Datum:        podpis: 

 

S podpisom potrjujem, da se strinjam z uporabo navedenih podatkov in da se strinjam s pogoji 

uporabe pridobljene  e-identitete.  

V primeru mladoletnosti vlogo podpiše starš. 

op: VSI zahtevani podatki so obvezni! 

 

Splošen opis storitve in pogoji članstva 

( op: več na portalu www.arnes.si) 

AAI – Authentication and Authorization Infrastructure 

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

članom (študentom, učiteljem, zunanjim sodelavcem …) enoten AAI-račun za dostop do različnih aplikacij. ARNES je 

omrežje, namenjeno predvsem raziskovalni in izobraževalni sferi. Javni zavod Arnes, ki upravlja omrežje in na njem 

nudi storitve, se financira iz proračunskih sredstev. Pravico do uporabe storitev omrežja ARNES imajo vse 

raziskovalne organizacije, izobraževalne ustanove in ustanove s področja kulture ter nekatere druge skupine 

(invalidne osebe ter organizacije). Natančne pogoje določa Medresorska komisija ministrstev, ki tudi odloča o 

posameznih primerih, pri katerih ni možna enostavna opredelitev glede na zgornje kategorije. 

Pravica do uporabe storitev omrežja ARNES je neprenosljiva, saj je vezana na status organizacije članice oz. njenih 

uporabnikov.  

Storitve ARNES so namenjene predvsem podpori dejavnosti organizacij članic (izobraževalnega procesa, raziskovanja, 

…) in ne komercialni uporabi. 

https://www.arnes.si/storitve/dostop
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Organizacija je dolžna skrbeti, da vsi njeni uporabniki spoštujejo pravila dopustne uporabe omrežja ARNES in 

upoštevati pravila obnašanja, ki veljajo v globalnih računalniških omrežjih (pravila obnašanja v javnih medijih, 

spoštovanje zasebnosti, zasebne lastnine in avtorskih pravic). 

Arnes si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju ARNES, če presodi, da so bila kršena pravila dopustne 

uporabe tega omrežja.  Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice uporabe storitev omrežja 

ARNES, prav tako si Arnes pridržuje pravico, da v svojem omrežju ne posreduje neželene elektronske pošte ali drugih 

podatkov, ki bi pomenili kršitev zakonitosti ali dopustne rabe omrežja ARNES. 

Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega Arnesu 

ali komu tretjemu nastane ali bi lahko nastala škoda ali pa, v kolikor uporablja omrežje ARNES v nasprotju z nameni, 

zaradi katerih je bilo vzpostavljeno. 

Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje zlasti: 

1. omogočanje dostopa do omrežja oz. uporabo storitev neupravičenim osebam 

2. poskus pridobitve in uporabe tuje identitete za uporabo storitev 

3. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem 

4. uporaba storitev omrežja ARNES za pridobitniške dejavnosti 

5. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja 

6. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov 

7. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov 

8. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice 

9. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino 

10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov storitvam na omrežju, ki take podatke zahtevajo pri uporabi 

11. uporaba storitev, ki niso namenjene javni uporabi 

12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja 

računalnika, računalniškega sistema ali omrežja 

 

storitve, dosegljive z AAI naslovom: 

• arnesove storitve – seznam, opisi na    https://aai.arnes.si/storitve 

• storitve zavoda – uredništvo v spletiščih šole, uporabnik spletnih učilnic 

 

Navodila za aktivacijo računa z domeno @os-brezovica.si 

1. Pomembno je, da pri prvi prijavi aktiviramo račun, tako da najprej odpremo spletno stran 

https://o365.arnes.si in kliknemo gumb za prijavo desno zgoraj. 

2. Odpre se nam okno za prijavo (kot za spletno stran), kjer najprej izberemo organizacijo 

»osnovna šola Brezovica«. 

3. Vpišemo svoje podatke za prijavo (na svojem računalniku si lahko podatke tudi shranimo, 

da nam ne bo potrebno tega vpisovati vsakič, ko se prijavljamo v mail). 

4. Po kliku na gumb »Login« se nam odpre soglasje za prenos podatkov iz baze SIO MDM v 

Office 365. Podatke preverimo in potrdimo 

5. Pazimo na to, da podatke shranimo, da nam ne bo potrebno vsakič podajati soglasja za 

prenos. Po kliku na gumb »Yes continue« bo sistem samodejno ustvaril nov račun. 
 

Sprememba gesla za AAI račun 
1. V brskalniku npr. Google Chrome odpremo spletno stran mdm.arnes.si, kjer se prijavimo 

z AAI računom. 
2. Nato kliknemo na zavihek/gumb “Spremeni geslo. 

3. Najprej vpišemo trenutno geslo in nato 2x novo geslo. 

 
 

http://www.cert.si/varnostne-groznje/spam.html
https://aai.arnes.si/storitve

