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ANALIZA ANKETE 

Izobraževalni seminar ZDNP o GDPR in ZPPDFT-1, 19.04.2018  

 

N = 7 

Kako ocenjujete izobraževanje, ki ste ga udeležili? Ovrednotite stopnjo svojega strinjanja od 1-

6.(Pri čemer je 6 – se zelo strinjam in 1 – se sploh ne strinjam).     

Vsebina izobraževanja je koristna za naše podjetje. 42 

Pridobil sem vse želene informacije. 34 

Pridobljena znanja bom lahko uporabil pri delu. 38 

Z izobraževanjem sem primerno dopolnil lastni nabor znanj in veščin. 37 

 

Ovrednotite stopnjo svojega zadovoljstva s predavanjem od 1-6. (Pri čemer je 6- zelo zadovoljen 

in 1- zelo nezadovoljen). 

Andraž Trtnik 5,8 

Janez Stušek 4,5 

 

Podajte predloge za bolj učinkovito izvedbo izobraževanja:    

odlično in tako naprej 

v primeru obsežnejše materije, predlagam, da je dan namenjen samo eni temi, ker drugače zmanjka časa 

in ostane še kup vprašanj. primarno je potrebno podati konkretne primere in uporabo v praksi z vsemi 

pripadajočimi dokumenti in vzorci, ki se jih potrebuje v praksi, kotizacija naj bo temu primerna, vendar 

naj organizator pridobi in posreduje vso potrebno dokumentacijo (glavne vzorce, ki si jih nato vsak 

prikroji po svojih potrebah) na enem mestu. 

dobro bi bilo, da bi vsaj nekaj dni pred izobraževanjem prejeli gradivo, da imamo čas za ugotovitve kaj 

je premalo obdelano glede na ugotovitve iz prakse 

 

Predlagajte temo za izobraževanje, ki bi se ga udeležili:   

vse kar je povezano z novitetami na našem področju 

nova gradbena zakonodaja s poudarkom in  povezavo z  delom posredovanja 

gradbeni zakon za nepremičninarje 

nov gradbeni zakon, zakon o evidentiranju ... 

 

Označite kaj vam je pri odločitvi za udeležbo na izobraževalnem seminarju najbolj pomembno 

(Pri čemer je 1 najmanj pomembno in 6 najbolj pomembno): 

tematika/vsebina  5,6 

predavatelji  5,6 

lokacija  5 

izvajalec izobraževanja  4,8 

višina kotizacije  4,5 

dan izobraževanja 4,5 
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