
 

 
 

 
V sodobnih spletnih okoljih se uporabniki pri uporabi svojih storitev morajo vpisati s svojimi dostopnimi 

podatki. Podobno je tudi pri šolskih spletnih storitvah. V osnovni šoli se začne že v 4. oz. 5. razredu pri 

kolesarskem izpitu, starejši učenci pri pouku uporabljajo spletne učilnice in druge storitve. Da bi vpisovanje 

kar se da poenostavili, a pri tern ohranili varnost, podpiramo ARNES-ove rešitve. Te storitve so za uporabnike 

brezplačne. 

AAI račun 
 

ARNES omogoča AAI prijavo. To je vrsta enotne prijave za izobraževalno in raziskovalno sfero v Sloveniji, 

kjer lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom (AAI računom) dostopa do številnih spletnih 

storitev (npr. šolske spletne učilnice, ARNES-ove storitve, Office365, MS Teams, kolesarski izpit ...). 

 

Uporaba AAI računa je obvezna za uporabo spletnih učilnic in vpisa v MS Teams.  

Osnovne informacije o AAI računu. 

Vsak AAI račun sestavljata uporabniško ime (imenovano tudi NetlD ali E-identiteta) in geslo. 

AAI račun lahko pridobijo učitelji in učenci (uporabnik@os-bled.si) sole. Za dodelitev AAI računa je 

potrebno podpisano soglasje staršev in učenca, da se strinjajo s Pravili uporabe omrežja ARNES. 

 

Svojega NetlD (uporabniškega imena) ne morete spremeniti, vedno pa lahko zamenjate svoje geslo. 

Pomoč in podpora v zvezi z AAI računom: rok.ponikvar@os-bled.si.  

 
 

E-pošta ARNES 

 
Nekatere spletne storitve ob uporabi AAI zahtevajo tudi veljaven e-poštni naslov. V našem primeru je AAI 

račun vezan na ARNES-ovo elektronsko pošto, ki je varna in zanesljiva. Vsak učenec šole s svojim AAI 

računom hkrati pridobi tudi ARNES-ovo e-pošto. 
 

Osnovne informacije o ARNES-ovi pošti. 
 

Za svojo e-pošto vsak uporabnik prejme e-naslov, uporabniško ime in geslo. 

E-naslov je praviloma enak pripadajočemu AAI Netld-ju, torej uporabnik@os-bled.si. 

Uporabniško ime in geslo e-pošte nista enaka uporabniškemu imenu in geslu AAI računa. 

Dostopni podatki za e-pošto bodo priloženi za uporabnikov AAI račun. 

Tudi za to storitev se starši in učenci morajo strinjati s Pravili uporabe omrežja ARNES, kar bodo 

potrdili že na zgornjem (istem) soglasju. 

Svojega uporabniškega imena ne morete spremeniti, vedno pa lahko zamenjate svoje geslo. 

mailto:(uporabnik@os-bled.si)
mailto:rok.ponikvar@os-bled.si
mailto:uporabnik@os-bled.si


 

   

 
 

 
 

 

Soglasje za AAI dostop in šolsko e-pošto (ARNES) učenca/učenke 

z AAI dostopom se učenci prijavljajo v šolska spletna okolja (spletne učilnice, kolesarski izpiti, MS Teams, ARNES-

ove storitve, ...). Šolska e-posta je potrebna za pravilno delovanje pri dostopu do šolskih spletnih učilnic. Več 

o tem v prilogi. Podatek o EMŠO učenca je potreben le za AAI dostop. 

lme in priimek učenca/učenke: 

Naslov in poštna številka: 
 

 
 

 
 

Razred:   EMŠO:  Spol:           M  Ž 
 

S podpisom se strinjamo s Pravili uporabe omrežja ARNES (url.sio.si/arnes_pravila), katerega del je tudi Osnovna šola 

Josipa Plemlja Bled. 

Datum: Podpis staršev oz. skrbnikov: Podpis učenca: 

 
 

 

                             Odrežite in oddajte v šoli. Za več informacij se obrnite na rok.ponikvar@os-bled.si 

 
 

Povzetek pravil uporabe omrežja Arnes 

 
Dostop do omrežja ARNES se dodeljuje učencem izključno za 

uporabo v izobraževalne namene. Arnes si pridržuje pravico do 

ustreznih ukrepov na omrežju ARNES, če presodi, da uporabnik 

nedopustno uporablja omrežje. Med ukrepe spada onemogočanje 

dostopa oz. odvzem pravice dostopa do 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 omrežje 

vzpostavljeno. 

 
Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje zlasti: 

• omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje 

posojanje dodeljenega uporabniškega imena komurkoli), 

• poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je dodeljen 

drugemu uporabniku, 

• namerno motenje in onemogočanje dela drugih 

uporabnikov omrežja, 

• uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške 

dejavnosti, 

• oglaševanje po elektronski posti in pošiljanje verižnih 

pisem, 

• uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih 

uporabnikov, 

• kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih 

uporabnikov, 

• objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice; 

• ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali 

pornografsko vsebino, 

• posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov 

servisom na omrežju, 

• uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi, 

• uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali 

posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja 

računalnika, računalniškega sistema ali omrežja. 

 
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja bo varovala zgoraj navedene osebne 

podatke in se obvezuje, da bo delovala v skladu z vso predmetno 

zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki 

Sloveniji. 

 
Podpisani učenec se strinja, da bo omrežje ARNES uporabljal v 

skladu z zgoraj navedenimi pravili. V primeru kršitve pravil se 

omeji ali odvzame pravice dostopa do omrežja ARNES. 

 
Več informacij glede AAI in ARNES e-pošte: 

• ARNES AAI: aai.arnes.si 

• Pravila uporabe omrežja ARNES: 

url.sio.si/arnes_pravila 
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