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1. Prejem informacij o splošnih pogodbenih pogojih (SPP) in o 
plačilu 

Starši ali skrbniki boste ob začetku pouka od šole kmalu prejeli dokument z informacijami o 
splošnih pogodbenih pogojih (SPP) za dobavo zveznih digitalnih končnih naprav in o plačilu 
lastnega prispevka. Vzorec tega dokumenta je na voljo na spletni strani 
https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo  

Na tem dokumentu boste našli sklic plačila ter povezavo do spletnega obrazca 
https://prs.digitaleslernen.gv.at (slika 1) za potrditev SPP, plačilo lastnega prispevka in 
predložitev zahtevka za oprostitev plačila. 

2. Potrditev SPP, plačilo 25-odstotnega lastnega prispevka ali 
zahtevek za oprostitev plačila 

Za potrditev SPP, plačilo lastnega prispevka ali predložitev zahtevka za oprostitev plačila 
odprite naslednjo povezavo: https://prs.digitaleslernen.gv.at  
Odpre se ta stran:  

 
Slika 1: Domača stran prs.digitaleslernen.gv.at  

https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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• V spletni obrazec najprej vnesite sklic plačila (slika 2).  
Sklic plačila (največ 17 znakov; samo številke in male črke)  najdete v podatkih o plačilu, 
ki ste jih prejeli od šole. Upoštevajte, da je črka "l" mali "L" in ne veliki "i". Prav tako je 
znak "0" vedno in izključno število nič in ne velika črka "o". 

 
Slika 2: Vnos sklica plačila 

2.1. Razkritje osnovnih podatkov 

• Nato vnesite svoje osebne podatke (slika 3).  

• Preverite, ali so vsi podatki pravilno vneseni!  

 
Slika 3: Vnos osnovnih podatkov (podatki zakonite/-ga skrbnice/-ka) 

• Zlasti je pomembno, da dvakrat pravilno vnesete e-poštni naslov. Zato ju še posebej 

skrbno preverite! Če e-poštni naslov ni vnesen dvakrat enako, se v obrazcu prikaže 
sporočilo o napaki. 
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• Datum rojstva vpišite točno v navedeni obliki (DD.MM.LLLLL), da ga bo sistem pravilno 
prepoznal. To je še posebej pomembno, če obrazec zapustite, npr. po potrditvi SPP, in ga 
pozneje ponovno prikličete. Če želite v obrazec ponovno vnesti sklic plačila, morate 
preveriti svoj datum rojstva z datumom, ki ste ga vnesli ob prvem vnosu v obrazec. 

• Pomembno vlogo igra tudi naslov bivanja: Če vam na primer elektronskih sporočil iz 
kakršnega koli razloga ni mogoče dostaviti, vam bodo obvestila poslana po pošti. Zato je 
še posebej pomembno, da je naslov vnesen pravilno. Naslov mora biti nujno sestavljen iz 
črk in številk, da bi bil sprejet. V polje "Država" vpišite državo, v kateri prebivate.  

• Primer pravilno izpolnjenega obrazca si lahko ogledate tukaj (slika 4): 

 
Slika 4: Pravilno izpolnjen vzorčni obrazec 
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2.2. Potrditev SPP 

Informativno polje:  

Šola digitalno napravo izroči le, če je starš ali skrbnik podpisal SPP. S soglasjem s SPP se 
zavezujete, da boste plačali osebni prispevek v višini 25 % cene, ki jo je za digitalno napravo 
plačala država (glejte tudi odstavek 2 člena 5 SchDigiG). Ta znaša približno 100 evrov in se 
lahko nekoliko razlikuje glede na vrsto naprave.  
Za več informacij o stroških naprav po vrstah naprav glejte digitaleslernen.oead.at/geraete. 

• V naslednjem koraku digitalno potrdite Splošne pogodbene pogoje (SPP) (slika 5). 
Potrditev SPP je predpogoj za prejem naprave!  

 
Slika 5: Potrdi SPP 

POMEMBNO: Potrditev SPP zdaj zavezuje tudi k plačilu lastnega deleža!  

Nato plačajte lastni delež (glejte poglavje 2.3.) ALI zaprosite za oprostitev od plačila 

lastnega prispevka (glejte poglavje 2.4.). 

NAPOTEK: Če ste lastni prispevek že plačali zunaj spletnega obrazca,  npr. s plačilnim 
nalogom ali preko spletne banke, vam ga ni treba ponovno plačati prek spletnega obrazca. V 
tem primeru se lahko po potrditvi SPP odjavite tako, da kliknete na modri gumb "Odjava" 
(glejte zgoraj desno) in zaprete spletni obrazec. Potrditev SPP-ja je bila tako uspešno 
posredovana. Po potrebi lahko preverite, ali je potrditev SPP delovala, tako da se ponovno 
prijavite v obrazec (glejte poglavje 2.5). 
  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://digitaleslernen.oead.at/geraete
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2.3. Plačilo lastnega deleža 

Če je mogoče, uporabite funkcijo spletnega plačila v spletnem obrazcu.  

POMEMBNO: Če ste lastni prispevek že plačali zunaj spletnega obrazca, npr. s plačilnim 
nalogom ali preko spletne banke, vam ga ni treba ponovno plačati prek spletnega obrazca. V 
tem primeru se lahko po potrditvi SPP odjavite tako, da kliknete na modri gumb "Odjava" 
(glejte zgoraj desno) in zaprete spletni obrazec. 

Pri plačevanju prek spletnega obrazca je treba upoštevati naslednje korake: 

• Upoštevajte rok plačila, ki je 3 tedne od datuma izdaje informacij o plačilu .  

• Preden plačate prek spletnega obrazca, vnesite e-poštni naslov, na katerega bo po 

opravljenem plačilu poslana potrditev plačila. Vendar to polje ni obvezno. Če ga ne 

izpolnite, ne boste prejeli potrdila o plačilu. 

• Nato kliknite "Plačilo prek spleta". 

• Za plačilo lastnega deleža prek spletnega obrazca so na voljo naslednji načini plačila:  

− kreditna kartica (VISA ali Mastercard) 
− spletna banka (prenos EPS) 

• Po opravljenem plačilu se odpre nova stran z obvestilom "Plačilo lastnega deleža je bilo 
uspešno izvedeno" (slika 6), na elektronski naslov, ki ste ga navedli, pa boste prejeli 
potrdilo o plačilu, če ste ga navedli. 

 
Slika 6: Uspešno izvedeno plačilo 

NAPOTEK: Seveda lahko lastni delež plačate tudi na drug način, npr. s plačilnim nalogom ali 
preko spletne banke. Pri plačilu lastnega deleža obvezno navedite sklic plačila, ki je natisnjen 
na podatkih o plačilu, in upoštevajte rok plačila, ki je 3 tedne od datuma izdaje! Če lastni 
delež plačate preko spletne banke, lahko za nakazilo uporabite kodo QR, ki je natisnjena na 
podatkih o plačilu. Podatki o plačilu se nato samodejno prenesejo v plačilno masko vaše 
spletne banke. 

Da bi se izognili napakam pri dodelitvi plačila vašemu otroku, vas prosimo, da plačilo 
prednostno opravite prek tega spletnega obrazca!  
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2.4. Oprostitev plačila lastnega deleža 

• Zvezni zakon o financiranju digitalizacije šolskega pouka ("SchDigiG") predvideva 
možnost oprostitve plačila lastnega deleža. Razloge za oprostitev plačila najdete na 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

• Če ste upravičeni do oprostitve, kliknite na "Zahtevek za oprostitev" in zaprosite za 

oprostitev plačila lastnega deleža (slika 7). 

 
Slika 7: Zahtevek za oprostitev plačila 

• Ponovno boste pozvani k vnosu osebnih podatkov. Če ta korak opravite neposredno po 

izpolnitvi osnovnih podatkov in potrditvi SPP-jev, so osebni podatki v tem pogledu že 
vnaprej izpolnjeni. Če ste ponovno vstopili v spletni obrazec, ponovno vnesite te podatke 
(slika 8). 

NAPOTEK: Tako kot pri razkritju osnovnih podatkov (glejte poglavje 2.1) poskrbite, da so vsi 
podatki pravilno vneseni. 
 

https://digitaleslernen.oead.at/befreiung
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Slika 8: Osebni podatki v koraku Oprostitev plačila lastnega deleža 

• Izberite razlog za oprostitev plačila, ki velja za vašo vlogo (slika 9), in kot dokaz naložite 
enega ali več uradnih dokumentov (potrdilo/-a).  

POMEMBNO:  

• Naložiti je treba vse strani uradnega dokumenta (potrdila). Za vlogo se lahko uporabijo 
samo popolna potrdila, ki potrjujejo prejem ene od navedenih pomoči (razlogi za 
oprostitev). 

• Zahtevke za oprostitev plačila lahko predložite samo prek spletnega obrazca: 
https://prs.digitaleslernen.gv.at  

• Eden od razlogov za oprostitev plačila mora veljati že ob vložitvi vloge!  

• To pomeni, da morate na dan vložitve vloge že prejemati minimalni dohodek ali imeti 
druge zakonsko predpisane razloge za oprostitev plačila! Nujno je, da naložite vse strani 
svojega potrdila, sicer zahtevka za oprostitev plačila ne bo mogoče pozitivno zaključiti! 
Vloge za oprostitev plačila je treba predložiti do 1. decembra zadevnega leta 
(natančneje do 30. novembra do 23:59). 

https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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Slika 9: Izbira razlogov za oprostitev plačila. 

• Potrdite obvezna polja, označena z *, in kliknite na "Pošlji vlogo za oprostitev plačila" 
(slika 10). 

 
Slika 10: Naložite dokazne dokumente in potrdite obvezna polja. 

• Ko boste uspešno oddali vlogo za oprostitev plačila, boste na navedeni e-poštni naslov 
prejeli potrditev. Poleg tega se prikaže nova stran z napisom "Prejeli smo vaš zahtevek 
za oprostitev plačila" (slika 11). 

 
Slika 11: Zahtevek za oprostitev plačila bil uspešno poslan 
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• Če ste pozabili naložiti vse strani uradnega dokumenta ali če želite predložiti dodatne 
dokumente, lahko to storite tako, da ponovno vstopite v obrazec (glejte poglavje 2.5.) in 
dodate svoje dokumente pod "Pošlji dokazne dokumente" (slika 12). Pogoj za nalaganje 
dodatnih dokumentov je, da Zvezni računovodski urad (BHAG) na elektronski ali poštni 
naslov, ki ste ga navedli, še ni poslal informacij o odobritvi, zavrnitvi ali spremembi vaše 
vloge. 

   
Slika 12: Predložitev dokaznih dokumentov 

• Zvezni računovodski urad (BHAG) vas bo na elektronski ali poštni naslov, ki ste ga 

navedli, obvestil, ali je bila vaša vloga odobrena ali zavrnjena oziroma ali je potreben 
popravek.  

• Če je treba vlogo spremeniti, svoje dokumente prav tako dodajte pod "Predložitev 
dokaznih dokumentov" (slika 11). Ustrezne informacije o statusu vaše vloge bodo 
prikazane v polju "Oprostitev plačila" v spletnem obrazcu. 
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2.5. Ponovni vstop v obrazec 

Če ste se enkrat že registrirali in želite pozneje ponovno vstopiti v obrazec, morate za 
preverjanje pristnosti vnesti datum rojstva (zakonite/-ga skrbnice/-ka), ki ste ga predhodno 
vnesli med potrjevanjem SPP-ja (slika 13). 

 
Slika 13: Za preverjanje pristnosti vnesite datum rojstva. 

3. Dostava in predaja naprav šoli, začetek garancijskega obdobja 

Naprave bo dostavljene v vašo šolo. Ko dobavitelj šoli preda naprave, začne teči štiriletno 
garancijsko obdobje. Prejeli boste dokument o predaji, v katerem bodo navedeni podatki o 
napravi, serijska številka in sklic plačila. Te podatke (serijska številka, sklic plačila) boste 
potrebovali za poznejšo organizacijsko obdelavo, npr. v primeru garancijskih zahtevkov. 
Serijska številka naprave zagotavlja jasno dodelitev naprave vašemu otroku, kar šola tudi 
dokumentira. Zato poskrbite, da boste dokument o predaji shranili na varno in ga po potrebi 
imeli pri roki še leta po izdaji, da boste lahko uveljavljali garancijski zahtevek.  
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4. Predaja naprav učencem in učenkam in neobvezna sklenitev 
zavarovanja 

Če ste potrdili SPP, bo vaš otrok prejel napravo od šole!  

Staršem ali skrbnikom ni treba obvestiti šole, če so napravo že plačali ali če so zaprosili za 
oprostitev plačila! 

Predaja naprav običajno poteka v razredu. Po plačilu ali odobritvi oprostitve plačila vaš otrok 
ob predaji naprave pridobi tudi lastništvo nad njo. Naprave ostanejo v lasti učencev/učenk 
tudi po zaključku šolanja ali menjavi šole. 

Pri tem gre za namensko premoženje: Naprava je še vedno namenjena uporabi kot delovno 
orodje v okviru šolskega pouka. Z lastništvom naprave se na učence/učenke in njihove 
skrbnike prenese tudi odgovornost za napravo, ki mora biti pripravljena za uporabo pri 
pouku. Če se naprava pokvari, morajo skrbniki prijaviti garancijski zahtevek ali naročiti 
popravilo. Priporoča se sklenitev zavarovanja, za katero so odgovorni tudi starši ali skrbniki. 

➔ digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung  

5. Uporaba naprav v razredu in doma 

Uporaba naprave omogoča sodobno poučevanje, saj omogoča prilagojeno učenje, upošteva 
otrokov sodobni svet in ponuja številne možnosti za oblikovanje pouka. Otrok lahko napravo 
uporablja tudi doma. Na to temo si oglejte številne nasvete na strani Saferinternet.at!  

➔ digitaleslernen.oead.at/tipps 

https://digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung
https://digitaleslernen.oead.at/tipps

