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Office 365  

Z veseljem Vas obveščamo, da je tudi na naši šoli na voljo dostop do Office 365, paketa spletnih 

storitev in programske opreme za lažjo komunikacijo in sodelovanje. Učencem in učiteljem so odslej 
na voljo:   

• zmogljiva elektronska pošta  

• digitalna shramba v velikosti 1000 GB 

• orodja za hkratno delo na dokumentih   

• orodja za učinkovito spletno komunikacijo   

Office 365 omogoča varno mobilno delo preko različnih odjemalcev in s pomočjo širokega nabora 

spletnih brskalnikov. Informacije uporabnikov se nikoli ne uporabljajo v oglaševalske namene.    

V času trajanja izobraževanja je učencem brezplačno na voljo polna programska zbirka  

Office, ki vključuje programe Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher in Access. Vsak 
uporabnik lahko programsko zbirko uporablja na 5 računalnikih in 5 mobilnih napravah.   

1. Kako se prijavim? Izpolnite prijavnico in jo oddajte svojemu razredniku oz. razredničarki.   

2. Počakajte na e-sporočilo, ki bo poslano na Vaš kontaktni e-naslov. Prejeli boste povezavo, ki vam jo 

bo poslal administrator šolskega sistema in sami boste zaključili registracijo novega porabnika.   

3. Določite si svoje novo osebno geslo in pričnite z uporabo sistema.   

Programsko opremo skupaj z licencami boste prenašali preko sistema. Vodenje podatkov o prenosu 

programov in pridobljenih licencah je avtomatsko.  

Več o programu Office 365 lahko preberete na spletni strani. https://o365.arnes.si/  
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Prijavnica  
  

Pogoji za uporabo:  

- pravica do programske opreme velja do zaključka šolanja na OŠ Vide Pregarc 

- upoštevanje navodil podjetja Microsoft in Office 365  

- programsko opremo bom uporabljal/a zgolj za lastno uporabo, oz. v nekomercialne namene (npr. 
raziskovanje, oblikovanje, domače naloge, teste in osebne projekte)  

- v primeru kršenja pravil sem lahko kazensko odgovoren, tako šoli kot podjetju Microsoft, saj je 
omogočanje dostopa tretjim osebam do programske opreme strogo  prepovedano  

- OŠ Vide Pregarc ne odgovarja za podatke, ki jih hranite v oblačni storitvi Office 365  

 

Podatki o učencu  

Ime in priimek    

Datum rojstva    

Razred    

 

Podatki o starših oz. skrbnikih  

Ime in priimek    

E-naslov    

Tel. številka    

  

S podpisom izjavljam, da se strinjam s pogoji uporabe in prevzemam vso odgovornost ter soglašam, da se 

izjava hrani v arhivu šole.   

V prilogi pošiljam osebne podatke svojega otroka za prijavo na programsko opremo Office 365. S podpisom 

potrjujem, da so osebni podatki otroka vpisani v bazi sistema. Prosim, da na otrokov e-naslov  posredujete 

vse potrebno za dostop do programske opreme Office 365.  

  

Podpis staršev oz. skrbnikov:            Podpis učenca:  
  

________________________________              ___________________________________  
  

Kraj:                  Datum:  
  

________________________________              ___________________________________  
 

S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da šola obdeluje in hrani osebne podatke, navedene v tej vlogi in priloženih dokazilih, 

na podlagi in v skladu s 4. in 6. členom Zakona  o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13 s spremembami in dopolnitvami) in 60.a členom Zakona 

o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami). In sicer, samo za namene in do 

izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in obdelovali (za zagotovitev šolske prehrane in pravice do subvencije za 

prehrano): praviloma do konca šolskega leta, razen tistih, ki so bili javno objavljeni ali za katere zakon določa drugače, kot so to na primer 

predpisi na področju arhiviranja. 

Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov os-vp.lj@osvp.si, ne da bi to 

vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica; vendar v tem primeru otroku morda 

ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti. Na predhodno navedeni elektronski naslov lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo po 

dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je 

tudi kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana, njegova pooblaščena oseba 

za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Več informacij o politiki 

varovanja osebnih podatkov je dostopnih tudi na www.osvp.si. 
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