
 

ANALIZA ANKETE 
25. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2013 

 
Spodaj navajam odgovore na odprta vprašanja ankete. Mnenja in komentarji udeležencev vam bodo 

prav gotovo v pomoč pri oblikovanju prihodnjega foruma. Na anketo je odgovorilo 7 udeležencev. 

 

1 Katera tema oziroma predavatelj foruma je na vas naredil najmočnejši vtis in zakaj? 

 

 Okrogla miza dobitnikov velikih nagrad. 

 Nagrajenka Milena Zupančič. 

 Marjana Laibacher Rogelj. 

 Ustvarjalnost zaposlenih v podjetju Trimo Trebnje. 

 Vsi predavatelji so bili super (tudi okrogla miza), še najbolj pa bi izpostavila Marjano Laibacher 

Rogelj (praktična spoznanja, interaktivnost, energičnost predavateljice). 

 Milena Zupančič - že s svojo pojavo naredi vtis. 

 OŠ Veliki Gaber – podpiram ustvarjanje »domačega«. 

 Lučka Kajfež Bogataj – realen pogled na situacijo. 

 Podelitev glavne nagrade (Milena Zupančič) in prva okrogla miza. 

 Iskrice odličnosti. 

 

2 Ali ste katero temo pričakovali, pa se o njej ni govorilo? Če da, navedite konkretno temo: 

 

 Ustvarjalnost – kot izhod iz krize (kar je odražala ga. Lučka Kajfež Bogataj). 

 Ne. 

 

3 Ali je pojem odličnosti in mojstrstva osebno povezujete še s kakšnimi drugimi področji, ki na 

tokratnem forumu niso bila zastopana? Katerimi? 

 

 Veliko je še za povedat o etiki, o sočutju med ljudmi, o sožitju z naravo, o domači obrti,… 

 Jih je več, vendar je tudi tokratna tema zanimiva in aktualna. 

 

4 Ali bi vsebinskemu programu letošnjega foruma dodali, odvzeli oziroma spremenili? 

 

 Morda strnili predavanja – kakšno manj, ker na koncu ni več veliko pozornosti do predavatelja. 

 Morda kakšen tuj predavatelj. 

 Več predavateljev. 

 

5 Kaj je po vašem mnenju tokratnemu forumu manjkalo oziroma ni bilo v skladu z vašimi 

pričakovanji? 

 

 Časovni razpored – zamiki, preveč odmorov. Morda vse skupaj predolgo traja, odhajanje 

obiskovalcev – moteče. 



 Še kakšna strokovna tema s področja trajnostne odličnosti. 

 

6 Kaj bi želeli posebej pohvaliti? 

 

 Program, glasbo – Nuška Drašček, pogostitev. 

 Prijetno vzdušje. 

 Odličen izbor tematike, odlična organizacija. Hvala! 

 Izbira gostov. 

 Osnovno šolo Veliki Gaber – čudovita igra. 

 Trud in entuziazem organizatorjev in kvaliteto dogodkov. 

 Izbor nagrajenke Velike nagrade. 

 

7 Kako bi z eno besedo opisali vaš splošni vtis o letošnjem Forumu odličnosti in mojstrstva? 

 

  V redu, zelo prijetno vzdušje. 

 Forum je izpolnil moja pričakovanja. 

 Kadarkoli se udeležim foruma se odlično počutim in grem domov z novimi spoznanji, novimi 

poznanstvi in pogledi. 

 Sproščeno, ustvarjalno, odlično! 

 Sproščeno, prijateljsko vzdušje. 

 Ustvarjalen. 

 


