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ANALIZA ANKETE 

 

Gradbena zakonodaja za nepremičninske posrednike, 25.01.2018 

 

 

 

1. 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).     

 

 Povprečje 

Vsebina izobraževanja je koristna za naše podjetje. 5.8 

Pridobljena znanja bom lahko uporabil pri delu. 5.3 

Z izobraževanjem sem primerno dopolnil lastni nabor  

znanj in veščin. 
5.0 

Pridobil sem vse želene informacije. 4.5 

 

2. Ovrednotite stopnjo svojega zadovoljstva s predavanjem od 1-6.   

(Pri čemer je 6- zelo zadovoljen in 1- zelo nezadovoljen). 

 Povprečje 

  Milan Rađenović, univ. dipl. ing. arh. 5.3 

  Tanja Glažar, Feng shui svetovanje 4.4 

 

3. Katere so po vašem mnenju veščine in znanja, ki ste si jih s tem izobraževanjem 

dopolnili?    

Odgovori:  

  razumevanje in izvajanje novega gradbenega  

  zakona 

  splošna izobrazba in novosti 

  nova gradbena zakonodaja 

  seznanitev z gd 

  splošen pregled o namenu grad, zakon. 

  področje gradbene zakonodaje 
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4. Podajte predloge za bolj učinkovito izvedbo izobraževanja:    

 

Odgovori:  

  natančne odgovore na v naprej postavljena   

  vprašanja 

  bolj konkretno! 

  nimam, je bilo v redu 

  b.p.(obvestilo po e-pošti- navodila oz. koraki za  

  posamezna uporabna dovoljenja, pred 1967, do 1998,   

  do 2004...) 

 

5. Predlagajte temo za naslednje izobraževanje:  

   

Predlogi:  

  direktiva o varovanju osebnih podatkov, ki  

  stopi v veljavo maja letos 

  aktualne teme, kot doslej 

  vse kar se bo nanašalo na novo zakonodajo, ki  

 jo moramo poznati nepremičninski posredniki 

  isto po sprejetih pravilnikih 

 

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

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

 

  Pomembnost 

  Dan izobraževanja 3.8 

  Višina kotizacije  4.1 

  Izvajalec 

izobraževanja  
4.3 

  Lokacija  4.8 

  Predavatelji  5.0 

  Tematika/vsebina  5.0 
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