
(10:08) Anonimni 57477: Bodo v nakup centralni možni I-padi tablični računalniki? 

(10:09) Anonimni 85572: Komu je oprema namenjena? Učiteljem ali učencem? 

(10:09) Marjana Plukavec: Ali bodo v ta projekt štete tudi višje šole? 

(10:10) Iztok Osredkar: Bo vključena tudi strežniška infrastruktura? 

(10:12) Anonimni 59288: Bogomir Furlan, Kaj pa vrtci? 

(10:13) Anonimni 71487: Ali bomo lahko denar za optiko dobili za nazaj, če smo v letošnjem letu sami 

napeljali in financirali optiko? 

(10:13) Anonimni 57477: Dobimo zavodi, ki še nismo v IR optiki tudi možnost vključitve? 

(10:14) Aleš Zavec: Bodo vključeni tudi strežniki in interaktivne table? 

(10:14) Vito Dundek: Usoda A3 licenc na šolah, ki jih nimajo v ustrezni količini? 

(10:14) Anonimni 20696: Ali bo možno optiko zagotoviti tudi v enoti vrtca pri šoli? V šoli smo jo že 

napeljali. 

(10:17) Anonimni 98961: Pozdravljeni. Ali bo možen tudi nakup licenčne programske opreme za 

podporo hibridnemu šolanju? Hvala. 

(10:17) Anonimni 51505: Če je vrtec v sklopu šole....ali se uporablja isti dostop za portal EDO? 

(10:19) Anonimni 50438: Bo še vedno imel dostop samo ravnatelj do portala EDO? 

(10:19) Anonimni 87644: Ali lahko dostopa do portala Edo še dodatni sodelavec vrtca in ne samo 

ravnatelj? 

(10:20) Anonimni 66937: V okviru zavoda, ki je že bil vključen z ostalimi enotami v SIO 2020 sta tudi 

vrtec in glasbena šola. Odgovorni je direktor. Verjetno ne bo potrebna dodatna prijava v portal EDO? 

(10:20) Anonimni 29015: Ali bo to 100% financiranje ali 50%? 

(10:20) Anonimni 87644: Dostop nujno poleg ravnatelja potrebuje še nekdo, ki bo ta projekt vodil? 

(10:21) Anonimni 98961: Ali bomo lahko npr. prenosnike razdelili tudi med učitelje? Hvala za odgovor. 

(10:23) Anonimni 96958: Pozdravljeni. Zanima nas, kako bo s projektorji. 

(10:23) Anonimni 67854: Ali bo možno pridobiti A3 licence za Office za učitelje? Je tudi to v planu? 

(10:23) Anonimni 57477: Bodo I-padi v kosovnici, kot je že bilo v Sio 2020? 

(10:24) Anonimni 27668: Kaj pa da bi bila opcija, da tisti ki že imamo dovolj prenosnikov, da lahko 

naročimo drugo infra. - recimo strežnik, ki je tudi potreben za delo na lokaciji in od doma. 

(10:24) Borislav Đukić: A bo možno financiranje za nazaj - za lastne nakupe, ki smo jih izpeljali v letu 

2020 (kamere, slušalke, ssd diski, prenosniki, itd.)? 

(10:24) Anonimni 29784: Bo možna nabava grafičnih tablic? 

 (10:27) Anonimni 45085: Vrtec pri šoli dobi svoja sredstva ali so skupaj s šolo? 

(10:27) Branko Meznarič: V kosovnici vnašamo SKUPAJ za vse podružnice (imamo OŠ in podr. 

OŠPP, podr. OŠ in Vrtec)? 

(10:27) Anonimni 85572: Nakup strežnikov? 

(10:28) Anonimni 23434: Ali lahko računamo tudi na stacionarne računalnike? 



(10:28) Anonimni 66887: Ali vnesemo potrebe za vrtec in šolo skupaj, če je to 1 zavod? 

(10:28) Aleš Zavec: Kosovnice vnašamo skupaj? Imamo OŠ in vrtec skupaj...sedaj smo vnašali le za 

OŠ... Ali za vrtec dobimo posebej dostop? 

(10:28) Borislav Đukić: Kaj bo pa z bolnišničnimi oddelki? Naša šola ima 2 takšna oddelka... 

(10:28) Anonimni 57959: Tudi mene zanima za stacionarne? Kaj pa oprema za rač. učilnice? 

(10:29) Anonimni 54155: V znesku v tabeli, so to predvidena sredstva za dve leti? 

(10:28) Anonimni 82672: Pozdravljeni. So predvidene investicije v strežnike? 

(10:29) Anonimni 74511: Vrtec je del osnovne Šole. Osnovna šola je že v programu SIO 2020. Ali se 

vrtec posebej registrira v pred prijavi v začetku februarja? 

(10:29) Anonimni 99415: Naša šola ima zgrajeno optiko, ampak jo takrat niso dali na seznam za IR 

optiko, zato je financiranje mesečnega zneska breme šole. Ali boste v okviru RRF uredili tudi ta naš 

problem? 

(10:29) Anonimni 24410: Naši dijaki, bi nujno potrebovali še nekaj LTE modemov. Ali kaj upanja, da bi 

jih po šolah dobili kmalu še nekaj? Dobava v aprilu ali še kasneje je čisto predaleč ... Doslej smo jih 

dobili 5, potrebovali bi jih cca 20. 

(10:29) Anonimni 58363: Se lahko nabavlja tudi grafične tablice Wacom? 

(10:29) Anonimni 59199: Kako je z nakupom strežnikov? 

(10:29) Borislav Đukić: Ali bodo v projekt vključeni tudi BOLNIŠNIČNI ODDELKI? 

(10:29) Tomaž Matjašič: Varnostna posodobitev VIZ omrežja-sofinanciranje zunanjega izvajalca? 

(10:29) Anonimni 30244: Še nekaj dijakov bi potrebovalo mobilni modem. Jih je še možno dobiti? 

(10:30) Anonimni 66887: Kako je z vrtci pri šoli? 

(10:30) Miranda Novak: Ali bodo v projektu vključene tudi Pro kamere? 

(10:31) Anonimni 67450: Je možno stacionarni računalnik kupiti že danes, in potem to uveljaviti? 

(10:31) Anonimni 49061: Ali napisana sredstva veljajo za leto 2021 ali za celotno obdobje do konca 

2022? 

(10:32) Anonimni 92232: Bo možen nakup "dokumentarnih kamer? 

(10:33) Anonimni 17455: 560 učencev se smatra kot kako velika (?) šola? 

(10:33) Anonimni 23434: Še enkrat: stacionarni računalniki? Ekrani? 

(10:34) Anonimni 85572: Če danes kupimo strežnik, ali bomo do konca leta dobili sofinanciranje? 

(10:35) Anonimni 97777: Kdo je lastnik opreme, ki jo dobijo učenci. Kdaj jo učenci morajo vrnit?  

(10:35) Anonimni 1542: Če je šola nabavila opremo že v januarju letos (projektorji, strežniki, etc...), 

lahko te račune pošlje za povračilo stroškov? 

(10:35) Anonimni 87644: V razpredelnici glede okvirnih sredstev nisem zasledila vrtcev, kakšna 

okvirna sredstva se predvidevajo za vrtce velike cca 700 otrok? 

(10:36) Anonimni 24410: Se opravičujem, ampak zanima me kakšna je razlika med A3 in A1 

licencami? 



 (10:36) Lucija Željko: Kaj pa če smo opremo kupili v letu 2021? Bo možna refundacija? 

(10:36) Robert Gajšek: Ali bi se dalo pri modemih dobiti tudi od drugih ponudnikov ne samo A1, gre za 

slabo pokritje tega omrežja. 

(10:37) Anonimni 91131: Kako je z brezžičnimi točkami, glede na to da VRTEC ni bil deležem 

EDUROAM-a? 

(10:38) Anonimni 88257: Ali bo v kosovnici tudi aktivna oprema iz WLAN-2020? 

(10:38) Anonimni 74511: Ali je potrebna pred prijava, tudi če smo že v projektu SIO 2020? 

(10:39) Anonimni 10138: Ali je predvideno sofinanciranje EDUROAM omrežja v 2021 - izvedba za nov 

prizidek? 

(10:39) Anonimni 54155: Ali so razpisana sredstva za dve leti? 

(10:39) Anonimni 67670: Morda kaj veste ali bo MIZŠ sistemiziral večji delež računalničarja na šoli za 

poučevanje računalništva na šoli. jeseni so dvignili delež ROID do konca avgusta. Kako bo naprej? 

(10:39) Anonimni 48794: Ali bi bila mogoča refundacija stroška nakupa lastnih modemov? Naročili 

smo jih preko Hofer-ja. 

(10:41) Anonimni 42218: Priklopne postaje za prenosnike ali jih nameravate vključiti v nabavo? 

(10:42) Anonimni 27856: Kako je z vračilom modemom, saj nismo dobili nobenega reverznega lista, 

komu ga bo treba vrniti, kaj naj rečemo učencem? 

(10:41) Anonimni 42218: Priklopne postaje za prenosnike ali jih nameravate vključiti v nabavo? 

(10:44) Anonimni 85572: V sklopu: kjer šola sama kupuje opremo ali lahko denar nameni za zunanje 

izvajalce; npr.: administracija strežnikov? 

(10:44) Anonimni 58363: Ali je možna nabava tudi Apple opreme? iPad Pro in MacBookPro? 

(10:46) Anonimni 30775: Kaj pa Apple opreme? Bo na voljo? 

(10:46) Anonimni 74114: Sem zamudil del predavanja in se opravičujem, če je bilo že razloženo. Se 

lahko že sedaj registriramo? Je že info. na Edo, kje naredimo pred prijavo? 

(10:46) Anonimni 5140: Bomo za predprijavo dobili povabilo? 

(10:47) Anonimni 67450: Kje najdemo v Edo portalu, informativno prijavo? 

(10:48) Anonimni 6595: V predprijavi bo vidno, koliko sredstev imamo kot zavod na voljo ali ne? 

(10:50) Anonimni 41930: Do kdaj bodo SIM kartice odprte od lanskih modemov? 

(10:51) Anonimni 88257: Lahko prosim še enkrat pokažete tabelo predvidene razporeditve sredstev? 

10:51) Aleš Štibernik: Aio računalniki? 

(10:51) Anonimni 43665: Glede vrtcev pri šoli nisem dobro razume. Se prijavljajo posebej, ali skupaj s 

šolo? 

(10:51) Anonimni 87542: Ali je v portalu že pred prijava odprta? 

(10:52) Anonimni 48794: Kako rešiti težavo s porabo zakupljenega interneta? Ena od učenk namreč 

ves čas poroča, da hitro porabijo zakupljeno količino in morajo potem zadevo reševati drugače. 



(10:52) Anonimni 70198: Se opravičujem. Sem malo zamudil. Kako je s financiranjem strežnikov v tem 

projektu? 

(10:52) Anonimni 58363: Šola s 500 dijaki je srednje velika? 

(10:52) Irma Sedej: Ako se bodo v novem šolskem letu naročnine za SIM kartice podaljšale? 

(10:53) Anonimni 9770: Ali razmišljate o možnostih prenosnikov z zasloni, občutljivimi na dotik? 

(10:53) Anonimni 54155: Če sedaj najavim da potrebujem 4 prenosnike, potem pa vzamem samo 2 - 

je to problem? 

(10:53) Anonimni 17455: A vam lahko vrnemo modeme? 

(10:54) Anonimni 10138: Ali razmišljate o standardizaciji opreme – dobava od enega kvalitetnega 

dobavitelja za vsaj 4 leta –npr. Lenovo. Kvaliteten prenosnik skupaj z docking postajo za vse učitelje? 

10:54) Draženko Šolaja: Vrtec pri OŠ - Predprijava DA ali NE in kje? 

(10:54) Anonimni 97777: Kdo je lastnik opreme, ki jo posodimo učencem. Kdaj jo morajo vrnit? 

(10:54) Anonimni 99482: Ali lahko pojasnite kratice v preglednici delitve sredstev? 

(10:55) Anonimni 88257: Ali bodo "sredstva po lastnih potrebah" lahko šla tudi za licence za 

programsko opremo? 

(10:56) Anonimni 74114: Kolikšen je delež sofinanciranja? 

(10:57) Igor Hostnik: V portal Edo sem pogledal. Mape za vrtec, ki ga imamo v svojem sklopu še ni. 

Kdaj bo? 

(10:57) Anonimni 97777: Ali so ta sredstva iz tabele namenjene samo prenosnikom? 

(10:57) Anonimni 70198: Kakšne so meje učencev za MIN / MAX / AVE? 

(10:57) Anonimni 11338: Ali bodo zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

(čustveno in vedenjsko moteni mladostniki) vključeni? 

(10:58) Anonimni 70198: Več opreme, več servisiranja. To pade na ROID-a. Kaj pa v tej smeri? Ali 

kdo naj bi vzdrževal to opremo? 

(10:58) Branko Meznarič: Sporočite, KDAJ lahko začnemo vnos željenih količin v preglednico? (če še 

sedaj ni dostopna). 

 


