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VPRAŠANJA IN ODGOVORI Z ON LINE DELAVNICE, 19.11.2020 

 

 

Vprašanje: Ali potrebujemo v času epidemije potrjen program, če bo izvedba 50% 

on line? V osnovi pa je tečaj v živo.  

Odgovor: Da. 

 

Vprašanje: Ali lahko šola, ki sodi v področje storitev, izvaja program s področja 

tehnike? Npr. izvajalca za napredno uporabo Excela, ki je med potrjenimi programi 

za področje tehnike, imamo ustreznega izvajalca na šoli.  

Odgovor: Ne, šola, ki izvaja javnoveljavne programe s področja tehnike, izvaja tudi 

usposabljanja le s tega programa. 

 

Vprašanje: Kaj pa izpisi o trajanju, ki jih omogočajo programi za videokonference 

namesto slike zaslona? Včasih predavatelj pozabi.  

Odgovor: Izpisi so del dokumentacije za dokazovanje aktivnosti v projektu, zato naj 

se trudijo, da ne pozabijo in so res pozorni, da naredijo izpise, po navodilih MIZŠ. 

 

Vprašanje: Ali potrebujemo v času epidemije potrjen program, če bo izvedba 50% 

online? V osnovi pa je tečaj v živo. 

Odgovor: Da. 

Vprašanje: Tudi, če je bil program že potrjen za verzijo v živo?  

Odgovor: Da. 
 

Vprašanje: V času epidemije se lahko izvaja 100 % on line; kaj storiti po koncu 

epidemije, če program ni bil do konca izpeljan? Do koliko % on line je možna izvedba 

programa v primeru omejitev gibanja/združevanja?  

Odgovor: Če je program 100% on-line se ga bo verjetno dokončalo on-line, ker 

dvomimo, da bo po preklicu epidemije možno izvajati usposabljanje v skupinah večjih 

od 10 oseb. 

 

Vprašanje: To pomeni, da se lahko 100 % on line uporabi tudi v času, ko ni več 

epidemij?  

Odgovor: Če je program kombinacija on-line in kontaktnih ur, se ga lahko dokonča 

v živo, če je zbiranje 15 oseb ali več dovoljeno.  

Vprašanje: Sprašujem izključno za 100 % on line, ki ni končan v času uradno 

razglašene epidemije? 
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Odgovor: 100% on-line se lahko dokonča v času izven epidemije, ne sme se začeti 

na novo oziroma da je predviden zaključek epidemije, šola pa začnemo 100% on-line 

program na novo. 

 

Vprašanje: Ali lahko 2 šoli vzporedno izvajata enak program z istim predavateljem in 

različnimi udeleženci?  

Odgovor: Da. 

 

Vprašanje: Zanima me ali je potrebno predvidena sredstva za 2020 na nivoju 

posameznega partnerja porabiti do konca decembra ali se lahko zaradi razmer del 

sredstev prenese v 2021?  

Odgovor: Del sredstev proračunskega leta 2020 se bo na ravni konzorcija preneslo 

v nadaljnja leta, v tem trenutku vam še ne moremo podati informacije kolikšen del za 

posameznega partnerja. V kolikor le gre, je zelo dobrodošlo, da čim več sredstev 

poročate še v sklopu zahtevka št. 13. 

 

Vprašanje: Ali so potrjeni programi (programski odbor) dostopni tudi drugim šolam 

za prenos v prakso (po predhodni potrditvi Zavoda)?  

Odgovor: Lahko jih izvajajo tudi druge partnerske šole. Pred uporabo morajo 

program potrditi tudi na njihovem svetu zavoda. 

 

Vprašanje: Excel sodi vendar tudi v področje ekonomije, torej storitev . Namenjen je 

obdelavi podatkov, tudi za računovodsko analitične namene. Za to pa s(m)o 

ekonomisti specialisti.  

Odgovor: Se strinjamo, vendar morate ta znanja implicirati v program s področja za 

katerega ste prijavljeni v prijavnici projekta.  

 

Vprašanje: PO in svet zavoda potrdi program, čez en mesec z drugim podjetjem se 

dogovorimo za izvedbo tega programa v drugačnem številu ur/metodami. Ali je 

potrebno tak program ponovno poslati na PO in ga zopet potrditi na svetu zavoda? 

Edina razlika je v številu ur.  

Odgovor: MIZŠ preverja izvedbo programa na podlagi potrjenega programa, glede 

na obseg ur in obliko poučevanja, zato se je potrebno programa držati. Še vedno je 

potrebno tak program potrditi na PO in svetu zavoda. Pripravljen pa imamo dopis za 

MIZŠ, kjer jih prosimo za več več fleksibilnosti in skrajšanje birokratskih postopkov. 

Ko bomo prejeli odgovor v zvez s tem vprašanjem s strani MIZŠ, vam ga bomo 

posredovali.  
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Vprašanje: Ali lahko šola izvaja usposabljanja z drugega področje? 

Odgovor: Če partnerska šola ne izvaja programov za mladino iz navedenega 

področja, kar je razvidno iz razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in 

izobraževanja za izvajanje rednega izobraževanja za pridobitev srednje poklicne in 

srednje strokovne izobrazbe, potem tudi usposabljanj s tega področja v okviru 

projekta ne more izvajati.  

 

Vprašanje: Do kdaj se usposabljanje izvaja 100 % on line?  

Odgovor: Izvaja se lahko do preklica epidemije. 

 

Vprašanje: Kako naj izvajalec preverja ali je bila oseba na usposabljanju tisti dan na 

bolniški? 

Odgovor: Če je udeleženec odsoten ni pomemben vzrok. Problem je nastal, ker so 

bili udeleženci podpisani na listi prisotnosti ampak so bili tisti dan bolniško odsotni in 

tudi na usposabljanju niso bili – to je neupravičen strošek. 

 

Vprašanje: Na kakšen način se to lahko kontrolira, če prihajajo iz različnih podjetij? 

Odgovor: Podjetje in udeležence lahko na to v začetku usposabljanja opozorite.  
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI Z ON LINE DELAVNICE, 2.12.2020 

 

 

Vprašanje: Hramba strokovnih gradiv pri upravičencu. Ali je dovolj, da hranijo gradiva 

na posamezni šoli, v kolikor so predavali njihovi učitelji? Partnerska šola se je 

dogovorila, da gradiva hranijo predavatelji in v kolikor bi jih potrebovali zaradi revizij, 

bi jih predavatelji posredovali šoli. Ali je to dovolj? 

Odgovor: Gradiva naj bodo naložena v spletnih učilnicah, zaradi vpogleda in zaradi 

kontrol in revizij. V kolikor pride revizija npr.  čez dve leti, je težko od predavateljev 

zahtevati gradiva za nazaj. Obstaja velika možnost, da s predavateljem ne morete 

priti v stik po dveh letih. Predlog je, da se vsa gradiva hranijo v spletnih učilnicah, v 

katere imajo dostop le udeleženci usposabljanja in šolski koordinator.  

 

Vprašanje: Nekaterim predstavlja vstop v spletne učilnice velik problem. Kaj lahko 

storimo v tem primeru? 

Odgovor: V kolikor za udeležence to predstavlja problem, naj se vzpostavi e-učilnica 

tudi zaradi zbiranja gradiv, slik in list prisotnosti itd. na enem mestu ter povezav do 

evalvacij in vprašalnika in zaradi boljše kasnejše obdelave teh podatkov.  

 

Vprašanje: Profesorjem, ki so pripravili gradiva, ni bilo na začetku posebej 

izpostavljeno, da morajo ta gradiva oddati na vpogled in hrambo. Kaj lahko naredimo 

sedaj? 

Odgovor: V Navodilih MIZŠ, pod točko 8.1 Objava gradiv na spletnih straneh 

ministrstva je opredeljeno, da je upravičene je dolžan ministrstvu ob oddaji zahtevka 

za izplačilo poslati z elektronsko ali navadno pošto tudi gradiva, ki so sofinancirana v 

okviru operacij EKP, za arhivsko objavo na spletnih straneh oziroma da se na spletnih 

straneh ministrstva do zaključka operacije objavijo vsa spodaj navedena gradiva, 

razen tista, za katera glede tajnosti oziroma zaupnosti veljajo posebna zakonska 

določila. 

 

Vprašanje: Kako je glede porabe sredstev ob koncu leta. Ali morajo biti res vsa do 

sedaj prejeta sredstva porabljena? Ali je zaradi nastalih epidemioloških razmer 

predviden prenos sredstev iz leta 2020 v 2021?  

Odgovor: Na MIZŠ bomo poslali predlog o tem. Poslovodeči tudi pripravlja dopis za 

MIZŠ, kjer jih prosimo za več več fleksibilnosti in skrajšanje birokratskih postopkov. 
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Ko bomo prejeli odgovor v zvez s tem vprašanjem s strani MIZŠ, vam ga bomo 

posredovali. Januarja bomo ocenili koliko sredstev bo ostajalo, pripravili bomo 

predlog in ga poslali na MIZŠ. S prenosi bomo počakali.  

 

Vprašanje: Kako lahko partnerska šola preverja ali so udeleženci, ki so prišli na 

usposabljanje dejansko vsebinsko upravičeni do usposabljanja? Primer je 

usposabljanje za gozdarstvo in ali se lahko usposabljanja udeleži kmet, strojnik 

oziroma kdo je (ne)upravičen do takega usposabljanja? 

Odgovor: Ta problem je bil izpostavljen predvsem pri vključevanju učiteljev v 

programe. Smiselno je takrat, ko bo osebi usposabljanje omogočilo profesionalni 

razvoj ali za nekoga, ki nima dovolj znanja za nastop na novo delovno mesto. 

Pomembna je smiselna utemeljitev.  

 

Vprašanje: Ali mora biti stanje na kartici ob koncu leta enako nič oziroma kako je s 

porabo sredstev v posameznem letu? 

Odgovor: Drži. Prihodke in odhodke je potrebno uravnovesiti na ničlo iz česar izhaja, 

da bilanca izkazuje ničlo.  

 

Vprašanje: Ker so bila sredstva zamaknjena, smo za izplačilo izvajalcev usposabljanj 

imeli fond sredstev. Ali je to pravilno in lahko zagovarjamo na tak način? 

Odgovor: Vsako leto poslovodeči pošlje navodila za knjiženje glede časovnih 

razmejitev. Tudi letos jih bomo. 

 

Vprašanje: Ali to pomeni samo prikaz porabe sredstev, v bilanci prihodkov in 

odhodkov na časovnih razmejitvah pa lahko sredstva ostajajo? 

Odgovor: Vse v zvezi s knjiženjem bo poslovodeči poslal strokovnim koordinatorjem, 

ki pa bodo navodila posredovali naprej partnerskim šolam.  

 

Vprašanje: V novembru 2020 smo iz Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina poslali v 

potrditev program usposabljanja Nadgradnja veščin USI ter novosti sodobnega časa, 

primerni za vzgojo v predšolskem obdobju 2020 (spremenjen v obliki in organizaciji 

usposabljanja) zaradi izvajanja v epidemioloških razmerah. Nismo še prejeli 

potrditve? 
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Odgovor: Odgovor o potrditvi programa boste prejeli v naslednjem tednu. V kolikor 

imate vprašanje glede potrditve programov se obrnite na programski odbor. 
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