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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