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Namestitev Outlooka na Androidu: 
Na namizju poiščite aplikacijo Trgovina Play in jo odprite. 

 

V brskalnik nato napišite Outlook in kliknite ikono za iskanje (desno spodaj). 

 

 



Kliknite “namesti” 

 
Ko se aplikacija uspešno namesti, kliknite “Odpri” 

 

 

 

 

 



Odprl se vam bo domači zaslon Outlooka, kjer kliknite “Začetek” 

 

Pri dodajanju “najdenih računov” desno spodaj kliknite “PRESKOČI” 

 

 



V vnosnem polju vnesete vaš @scv.si naslov (ime.priimek@scv.si) 

Kliknite naprej 

 

Nato vnesete geslo vašega @scv.si e-mail naslova. 

Kliknite Vpis in dostopali boste do Outlooka. 

 

 



UPORABA OUTLOOKA NA RAČUNALNIKU 

Korak 1: 
Obiščite spletno stran: https://www.office.com/ 

Na obrazcu za vpis vnesite svoj @scv.si račun. Vašo e-pošto (ime.priimek@scv.si) in geslo , ki ga 
uporabljate za dostop do e-pošte @scv.si. 

 
Kliknite na gumb “Vpis” 

 

Korak 2: 
Pojavi se obrazec za prijavo z Microsoft računom, kjer vpišete geslo vašega @scv.si računa. 

 



Kliknite na gumb “Vpis” 

 

Korak 3: 
Preusmerjeni boste na stran, kot je prikazano spodaj na sliki. 

Za uporabo Outlooka, ga v brskalniku, izberete med naštetimi Microsoft programi. 

 

V primeru, da si želite “Outlook” namestiti na vaš računalnik, izberete “Namestite Office” 

 

V oknu za namestitev izberite oz. kliknite na “Aplikacije storitve Office 365” 

 

 



Prenos Office 365 v napravo je s tem končan. Za dokončanje namestitve upoštevajte navodila v 
spodnjem razdelku »Namestitev Office«. 

 

Namestitev Office 365: 
Odvisno od brskalnika, ki ga uporabljate, kliknite Zaženi (v brskalniku Edge ali Internet 
Explorerju), Nastavitve (v brskalniku Chrome) ali Shrani datoteko (v brskalniku Firefox). 

 

Če se prikaže poziv Upravljalca uporabniškega računa s sporočilom Ali želite tej aplikaciji dovoliti 
spreminjanje vaše naprave?, kliknite Da. 

 

Namestitev se začne. 

 

Postopek namestitve je končan, ko vidite sporočilo »Vse je pripravljeno. Office je zdaj 
nameščen.« Predvaja se animacija, ki prikazuje, kje v računalniku najdete Office aplikacije. 
Izberite Zapri. 



 

Na operacijskem sistemu v orodno vrstico napišete “Outlook”. 

 

Klkinite nanj in tako boste lahko dostopali do Outlooka z vašega računalnika. 


