
Z A K A J D I G ITA L N E N A P R AV E?

PRENOSNI RAČUNALNIKI IN TABLICE KOT SREDSTVO ZA UČENJE IN DELO

Iniciativa »digitalnega učenja« je del načrta za digitalno 
šolo, ki vsebuje 8 točk, ki ga je pripravilo Zvezno ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in raziskave (BMBWF).  
 
 
 
 

V okviru te iniciative bodo v šolskem letu 2022/23 5. šol-
sko stopnjo opremili z digitalnimi napravami (prenosni 
računalniki in tablice)1. To naj bi vsem učenkam in učen-
cem omogočilo dostop do digitalnega izobraževanja pod 
enakimi okvirnimi pogoji.Kot nacionalna agencija pod-
pira OeAD to iniciativo in je vaš sogovornik pri morebi-
tnih vprašanjih! 

Digitalne kompetence postajajo v vsakdanu in v poklicnem življenju vedno 
bolj pomembne. Prenosni računalniki, tablice in digitalni mediji nam med 
drugim omogočajo, da postane učenje z inovativnim poukom pestro in 
dobro spodbuja učenke in učence pri njihovem individualnem načinu učenja.

K D O D O B I  N A P R AV O?

V okviru pobude za naprave bodo z digitalnimi napravami (prenosnimi računal-
niki ali tablicami) opremljeni učenke in učenci, ki prvič obiskujejo 5. stopnjo  
šolanja. Pri šolah, ki so prvotno izbrale napravo tipa „Tablica Windows“, bodo  
z napravami opremljeni tudi učenci/učenke 6. in eventualno 7. stopnje šolanja. 
Izjema v šolskem letu 2022/23 so tudi učenci/učenke v razredih, ki združujejo 
več stopenj šolanja (5. - 8. stopnja šolanja). 

Šole se s prijavo za sodelovanje pri 
pobudi izrekajo za to, da bodo na-
prave pri pouku pedagoško smiselno 
uporabljale in za to ustvarile potrebne 
okvirne pogoje. 
 
V pilotnem letu 2021/22 je pri pobudi 
sodelovalo že 93 % vseh šol, ki so 
upravičene do udeležbe. Vaša šola je 
v okviru odbora šolske skupnosti oz. 
šolskega foruma sprejela odločitev, 
da postane digitalna šola in je izbrala 
tip naprave, primeren njenemu peda-
goškemu konceptu.  
 
 
 
 
 
 

Bi radi vedeli, kakšen tip naprave  
bo prejel vaš otrok? Šola vam bo z  
veseljem posredovala informacije  
o tem in vam pojasnila, kako bo  
naprave vključila v šolski vsakdan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaš otrok bo napravo uporabljal tudi 
doma. Naprava naj bi bila pripravljena 
za uporabo vsaj štiri leta šolskega 
pouka. Kar pomeni, da mora vaša 
hči/vaš sin z njo ravnati odgovorno. 
V šoli bodo pri uporabi naprav  
veljala stroga pravila. 
 
Prosimo, da tudi doma spodbujate 
vašega otroka k odgovorni uporabi! 

DigiTalna kompeTenca  
 
+  Spretna in varna uporaba  

prenosnih računalnikov  
in tablic 

+  Odgovorna uporaba  
interneta in digitalnih  
medijev

oead digiTales Lernen

1   Zakon o financiranju digitalizacije šolskega 
pouka (SchDigiG) služi kot pravna podlaga za 
uresničevanje.

Informacije so na voljo v več jezikih! 

digitaleslernen.oead.at/mediathek  

Nasveti za vzgojne upravičence pri 
uporabi Saferinternet.at 
digitaleslernen.oead.at/tipps  

IniciaTiva za digiTalizacijo  
izobraževanja   
informacije za vzgojne upravičence

https://digitaleslernen.oead.at/de/
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NextGenerationEU

N A P R AVA, K I  J O B O S T E P R E J E L I   
V  O K V I R U I N I C I AT I V E,   

B O P O S TA L A VA Š A L A S T

Pred prevzemom naprave morate potrditi Splošne  
pogodbene pogoje. Potrditev je pogoj za prejem  
naprave.  
S plačilom lastne udeležbe ali  
oprostitvijo plačila in s prevze-
mom naprave postanete vi ali 
vaš otrok lastnik naprave in prev-
zamete tveganje ter garancijsko 
odgovornost. 
 

G A R A N C I JA I N  Z AVA R OVA N J E

Naprava zajema ob nakupu tudi štiriletno garancijo.  
Priporočamo pa sklenitev zavarovanja za določene  
vrste škode in izgubo.

O P R O S T IT E V L A S T N E U D E L E Ž B E

Pod določenimi pogoji je na podlagi spletnega obrazca 
mogoče vložiti prošnjo za oprostitev lastne udeležbe. 
Razlogi za oprostitev so:  
•  prejemanje učencem/dijakom ali študentom name-

njenega dodatka za šolanje za brate in sestre v  
prejšnjem šolskem letu, 

•  prejemanje minimalnih sredstev, socialne pomoči, 
varstvenega dodatka ali kriznega dodatka, 

•  oprostitev plačila RTV naročnine, pavšala za  
električno energijo iz obnovljivih virov ali prejemanje 
subvencije za telefonsko naročnino 

•  in polno izobraževanje v smislu zakonov zveznih 
dežel o pomoči otrokom in mladostnikom.2 

S T R O Š K I  N A P R AV E

Velik delež stroškov nabave prevzame BMBWF. Skladno  
z Zveznim zakonom o financiranju digitalizacije šolskega 
pouka (SchDigiG) prevzamejo vzgojni upravičenci enkratni 
lastni delež v višini 25 % cene naprave. To je približno  
100 EUR in predstavlja glede na tip naprave malenkost.

M E N JAVA Š O L E

Če vaš otrok zaradi menjave šole začne obiskovati šolo, 
ki uporablja drug tip naprav, vam je na voljo Borza naprav. 
Borza naprav zajema opcijsko in trajnostno ponudbo za 
vzgojne upravičence ob prevzemu stroškov.

Ponudba Webinarjev  
(spleTnih seminarjev)   
Skupaj z BMBWF in Saferinternet.at ponuja OeAD  
brezplačne Webinarje za vzgojne upravičence!

Kdo smo OeAD?   
 
OeAD je avstrijska agencija za izobraževanje in  
internacionalizacijo. Že več kot 60 let svetuje,  
spodbuja in povezuje ljudi in ustanove iz področja  
izobraževanja, znanosti, raziskav in kulture. 
BMBWF je OeAD pooblastil za operativni razvoj  
iniciative za digitalizacijo izobraževanja. 
oead.at 

2   Zakonska podlaga za oprostitev plačila  
lastne udeležbe je Zvezni zakon o  
financiranju digitalizacije šolskega  
pouka (SchDigiG). 

Podrobne informacije o voznem redu za 
vzgojne upravičence 
digitaleslernen.oead.at/geraeteuebernahme  

Informacije o garanciji in zavarovanju 
digitaleslernen.oead.at/garantie-versicherung 

Informacije o plačilu in oprostitvi 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Termini Webinarjev (spletnih seminarjev) 
digitaleslernen.oead.at/veranstaltungen 

Stroški posameznega tipa naprave 
digitaleslernen.oead.at/geraete 

Informacije Borza naprav 

digitaleslernen.oead.at/geraeteboerse

Imate vprašanja? 

Tu smo za vas! 

T +43 720 080 356

digitaleslernen.oead.at

digitaleslernen@oead.at
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