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Brezplačen prevzem licence 

Windows 10 Education Upgrade 

za  učence 

 
 

Vsem učencem naše šole smo omogočili možnost, da nadgradijo operacijski sistem 
Windows, ki ga uporabljajo na domači napravi. Vsak učenec je upravičen do 1 licence 
Windows 10 Education Upgrade. 

 

• Licenca Windows 10 Education Upgrade je nadgradna licenca, pogoj za namestitev je 
predhodno nameščena ena od licenčnih verzij operacijskega sistema Windows (XP, 7, 
8, 8.1), 

 

• za učence Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci, je prevzem licence omogočen preko 
spletne strani https://cerkvenjak.onthehub.com/, 

 

• za prevzem namestitvene datoteke potrebujete svoje AAI uporabniško ime in geslo. 
Navodila za delo z AAI računom najdete tukaj: 
hhttp://oscerkvenjak.splet.arnes.si/aai-gesla/   

https://cerkvenjak.onthehub.com/
http://oscerkvenjak.splet.arnes.si/aai-gesla/
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Prevzem namestitvene datoteke in aktivacijske kode:  
 

1. V poljubni brskalnik vnesemo url naslov https://cerkvenjak.onthehub.com/ oz. 
kliknemo na povezavo: https://cerkvenjak.onthehub.com/. V zgornjem desnem 

kotu poiščemo in kliknemo ikono  ter se prijavimo z AAI računom, 
 

 
 

 
2. poiščemo Windows 10 in kliknemo na ikono,  

 

 
 
 

https://cerkvenjak.onthehub.com/


Navodila za brezplačen prevzem licence Windows 10 Education Upgrade za učence – stran / 3                                      
Pripravil: David Pešl - računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti 

 

3. izberemo ustrezno različico Windows 10 Education in jo dodamo v košarico s klikom 

na ikono , cena je »FREE«, 
 

 
 

4. nato je potrebno klikniti na »Check Out«, 
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5. v naslednjem koraku na dnu zaslona vpišemo »Username« (to je AAI uporabniško 
ime, ki je pod okencem tudi že izpisano), pri »Signature« vnesemo naše ime ter 
kliknemo »Accept«, 

 

 
 

6. na naslednji strani vnesemo naše podatke (Contact information) še enkrat, ter e-
pošto z domeno šole (imepriimek@os-cerkvenjak.si) in kliknemo na »Proceed 
With Order«, 

 

 

mailto:imepriimek@os-cerkvenjak.si
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7. Po zaključku se bo na tej strani prikazal ključ za aktivacijo (Product key), ki ga 
prepišemo, poslikamo ali skopiramo na varno mesto. Potrebovali ga bomo za 
aktivacijo po namestitvi Windows 10 Education. 

 

 
 

 
8. Kliknemo na »Get Started«. Odpre se nova .pdf stran z dodatnimi navodili za 

prenos. Postopek prenosa je sedaj različen glede na različico Windows-ev, ki jih 
imate že nameščene. 

 
Do navodil lahko kadarkoli dostopate tukaj: 
 

• Get Started (ENG) 

• Get Started (SLO) 
 

http://oscerkvenjak.splet.arnes.si/files/2021/01/Angleška-navodila-za-prenos-oz.-nadgradnjo.pdf
http://oscerkvenjak.splet.arnes.si/files/2021/01/Slovenska-navodila-za-prenos-oz.-nadgradnjo.pdf

