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ANALIZA ANKETE 
Izobraževalni seminar ZUN 

Sprejemljiv nivo požarne varnosti v večstanovanjskih stavbah, 11.10.2018 

 

N = 20 

 

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. 5,1 

Pridobil sem vse želene informacije. 4,4 

Pridobljena znanja bom lahko uporabil pri delu. 5,1 

Z izobraževanjem sem primerno dopolnil lastni nabor znanj in veščin. 4,5 

 

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

zadovoljen in 1- zelo nezadovoljen).  

Gregor Kušar 5,0 

Olivera Abram Ilić 4,9 

mag. Rudi Zorko 4,4 

Franc Smole 4,6 

Igor Šink 4,8 

Gašper Golob 4,8 

mag. Mojca Zupan 4,6 

mag. Romana Lah 4,8 

Gregor Gomboši 5,3 

 

Podajte predloge za bolj učinkovito izvedbo izobraževanja:    

govor naj bo glasnejši oz. naj bo ozvočenje primerno optimizirano. 

bolj uravnotežen čas predstavitve glede na vsebino 

potrebujemo še dodatne vsebine s področja požarnega varstva 

seminarji bi morali biti razdeljeni na začetne in nadaljevalne ali pa seminar sam na prvi del, ki 

bi bil čisto osnovni in drugi del, ki bi bil specifičen. 

manj gostov, več podrobnosti 

seminar  je  bil  zgledno organiziran 

 

 

 



 
 

str. 2 

 

Predlagajte temo za izobraževanje, ki bi se ga udeležili:   

požar 

alarmiranje stanovalcev z detektorji in po telefonu. alarmiranje gasilcev. 

splošno predavanje o apz, predavanje za projektante glede projektiranja ustrezne gasilne 

opreme po sist en2 in glede na uporabnike (starostniki v varovanih stanovanjih, vzgojiteljice v 

vrtcih, učiteljice v šolah ipd)) 

evakuacija iz objektov v katerih se zadržujejo gibljive ali težko gibljive osebe (bolnice, domovi 

upokojencev) 

pristopi k reševanju puščanja vode in detekcija mest puščanja v vodovodnih ceveh in možnosti 

sanacije 

izolacijski materiali pri fasadi in tveganja glede požara 

 

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  5,1 

izvajalec izobraževanja  5,0 

višina kotizacije  4,3 

lokacija  4,2 

dan izobraževanja 4,0 

 
 


