
     ČE M U D I G ITA L N E N A P R AV E? 

D I G ITA L N A N A P R AV E 

informacija 
za vzgojne upravičence 
 
V srednjih šolah, gimnazijah in posebnih šolah bodo 
od jeseni številni dijaki in dijakinje petega in šestega 
razreda prejeli prenosnik ali tablični računalnik1.  
To bo vsem dijakinjam in dijakom omogočilo dostop 
do digitalne izobrazbe pod enakimi okvirnimi pogoji.  
 
 
 
 
 

 
 
OeAD kot agencija zvezne države podpira pobudo 
»digitalno učenje« avstrijske zvezne vlade in je  
vaša kontaktna točka, če imate vprašanje v zvezi  
s pobudo.  
 
 
 
 
 
To informacijo za starše boste našli tudi v drugih  
jezikih na spletni strani digitaleslernen.oead.at.

Digitalne kompetence postajajo vedno pomembnejše tako v vsakdanu  
kot tudi v poklicu. Prenosniki, tablični računalniki in digitalni mediji poleg 
tega omogočajo raznoliko poučevanje z inovativnimi oblikami pouka  
in individualne učne poti za dijakinje in dijake. 

Vaša šola je v odboru šolske skupno-
sti sprejela odločitev, da postane  
digitalna šola, in je izbrala tip naprave 
glede na svoj pedagoški koncept.  
Da bi omogočili brezhibno uporabo 
naprav in dobro upravljanje teh v šoli,  
se za vsako šolo uporablja zgolj en 
tip naprav. 
 
Želite izvedeti, kateri tip naprave  
bo prejel vaš otrok? Vaša šola bo z 
veseljem odgovorila na to vprašanje 
in vam pojasnila, kako bo naprave 
vključila v šolski vsakdan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaš otrok bo napravo lahko upora-
bljal tudi doma. Računalnik je name-
njen za uporabo vsaj štiri leta za pouk 
v šoli. To pomeni, da mora vaš sin oz. 
hčerka z napravo ravnati odgovorno. 
V šoli bodo izdana jasna pravila za 
ravnanje z računalniki.  
  
Prosimo, pomagajte svojemu otroku, 
da se nauči tako ravnati z računalni-
kom tudi doma. 
 

OeAD prireja spletne seminarje  
skupaj s Saferinternet.at in z zveznim  
ministrstvom za izobraževanje,  
znanost in raziskovanje, da boste 
svojemu otroku lahko pomagali.  
Več o tem boste izvedeli na naslovu  
digitaleslernen.oead.at.  

DigiTalna kompeTenca    
 
+  spretno in varno ravnanje  

z digitalnimi napravami 
+  odgovorno ravnanje s  

spletom in z digitalnimi mediji 

DigiTalne naprave so     
+    prenosniki 
+    tablični računalniki in 
+    »convertibles« (v primeru 

Chromebooks) 

oead digiTales Lernen

1   Zvezni zakon za financiranje digitalizacije  
šolskega pouka (SchDigiG) je kot pravna  
podlaga okvir za izvajanje pobude.

SAMOPLAČNIŠKI DELEŽ 
 
Treba je poravnati samopla-

čniški delež v obsegu 25 % 

za uporabo računalnika za 

zasebne namene. To je sa-

moplačniški delež, ki ga pla-

čujejo vzgojni upravičenci. 

Znašal bo okvirno 100 evrov 

in lahko odstopa v znesku 

glede na tip računalnika. 

Vaša šola vas bo obvestila 

o samoplačniškem deležu!

Imate vprašanje? OeAD ja na voljo za vas  

na naslovu digitaleslernen@oead.at in od  

28. 6. 2021 tudi po telefonu!
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V P R A Š A N J E A L I  T E Ž AV O V P OV E Z AV I  Z  R AČU N A L N I Š KO P O B U D O

P R E D A JA N A P R AV I N G A R A N C I JA 

Pred predajo naprav vas bomo obvestili o pravnih okvirnih 
pogojih, med drugim o dolžnosti poravnanja samoplačni-
škega deleža v višini 25 % za uporabo (ok. 100 evrov)  
in o poteku predaje računalnika.  
 
 
 
 
 

S predajo računalnika preideta tudi lastništvo na napravi 
ter tveganje in odgovornost garancije na vas oz. vaše 
otroke. 
Garancijska doba računalnika znaša štiri leta. Priporo-
čamo tudi, da sklenete prostovoljno zavarovanje, da 
boste pripravljeni za vse morebitne primere (npr. izgubo). 
Posredovali vam bomo še podrobne informacije o  
garanciji in zavarovanju.  
 

M OŽ N O S T O P R O S T IT V E P O R AV N A N JA S A M O P L AČN I Š K E G A D E L E Ž A 

Pod določenimi pogoji lahko vložite prošnjo za oprostitev 
poravnanja samoplačniškega deleža. Razlogi za oprosti-
tev plačila so: prejem pomoči za drugega otroka v  
preteklem šolskem letu, prejem denarne pomoči za  
zagotavljanje preživetja, socialne podpore, pokojninskega 
dodatka ali pomoči v stiski ter oprostitev pristojbin za 
RTV.2 OeAD vam bo posredoval pregled uradnih dokumen-
tov, ki jih potrebujte za vložitev prošnje za oprostitev  
poravnanja samoplačniškega deleža. Poleg tega boste 

prejeli informacije o tem, kako lahko vložite prošnjo za 
oprostitev poravnanja samoplačniškega deleža.  
 
Če bo vaš otrok med šolskim letom zamenjal šolo in  
prišel v šolo, ki uporablja drugi tip računalnika, bo na  
voljo borza računalnikov z možnostjo zamenjave.   

Obrnite se na OeAD! 
 
Na spletni strani računalniške pobude za digitalno uče-
nje (digitaleslernen.oead.at) je na voljo več vsebin. Tukaj 
boste našli informacije o pobudi, rokih za seminarje, po-
drejeno spletno stran za vzgojne upravičence (v kratkem 
z videoposnetki o najpomembnejših temah) ter razdelek 
z vprašanji FAQ z odgovori na najpogostejša vprašanja.  
 
 

 
 
Če imate še kako vprašanje o računalniški pobudi,  
je ekipa OeAD na voljo na elektronskem naslovu  
digitaleslernen@oead.at in od 28. 6. 2021 tudi po  
telefonu. Kontaktne podatke boste našli na naslovu  
digitaleslernen.oead.at. 

Ponudbe spleTnih seminarjev   
  
Od septembra bodo za vas kot vzgojnega upravičenca potekali spletni  
seminarji.  Na njih boste obveščeni o uporabi računalnikov med  
poukom in ravnanju z digitalnimi napravami doma, prejeli pa  
boste tudi odgovore na morebitna vprašanja.  
 
Udeležba je brezplačna, podrobnejše informacije o vsakokratnem  
seminarju bodo na voljo na spletni strani OeAD.  

Prosimo, podpirajte svojega 

otroka pri tem, da se nauči odgo-

vorno ravnati z novim prenosnim 

ali tabličnim računalnikom! 

2   Zakonska podlaga za oprostitev poravnanja 
samoplačniškega deleža je Bundesgesetz zur 
Finanzierung der Digitalisierung des Schulunter-
richts (SchDigiG) (Zvezni zakon za financiranje 
digitalizacije šolskega pouka). 

Ostanite obveš-
čeni! Prijavite se 
za prejem novic: 

http://digitaleslernen.oead.at
http://digitaleslernen.oead.at

