
 

 

 
 

ANALIZA ANKETE 
24. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2012 

 
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 14 udeležencev. 
 

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

 Dr. Lučka Kajfež Bogataj – ker jo vodijo radovednost, pogum in vztrajnost do tega, da je odlična. 

 Lučka Kajfež Bogataj – širina in verodostojnost povedanega. 

 Marko Kiauta – odličen pristop predstavitve ključnih elementov standarda ISO 26000. 

 Dr. Lučka Kajfež Bogataj – odprt in preprost pristop. 

 Marko Kiauta, Zvezdana Bajc, Matjaž Mulej. 

 Nagrajenka dr. Lučka Kajfež Bogataj (najbolj na splošno opisala družbeno odgovornost in 
odličnost posameznikov, od vabljenih predavateljev pa g. Bahč (povezovalnost). 

 ISO 26000. 

 G. Bahč, ker je zavzeto predstavil realizacijo Q in DO v njihovi organizaciji. 

 Dr. Lučka Kajfež Bogataj, Mulej, Kiauta. 

 Zvezdana Bajc. 

 Dr. Lučka Kajfež Bogataj – predanost poslanstvu in jasno podaja; Marko Kiauta – nov pogled na 
trenutno stanje. 

 Dr. Damjana Miklič Milek – dober pregled teme in uporabni podatki; ga. Zvezdana Bajc – odlična 
predstavitev; otroci OŠ Brusnice – domači plesi. 

 Podelitev nagrade dr. Lučki Kajfež Bogataj – njen zahvalni govor. 

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

 Povezava do public governance. 

 Konkretni učinki družbene odgovornosti. 

 Ne. 

 Družbena odgovornost v javni upravi. 

 O družbeni odgovornosti je veliko za povedati, zato je bilo premalo časa temu namenjeno, npr. 
ddr. Muleju. 

 
3. Ali pojem odličnosti in mojstrstva osebno povezujete še s kakšnimi drugimi področji, ki na 
tokratnem forumu niso bila zastopana? Katerimi? 

 Ni bila prebrana Otoška strategija. 

 Vpliv samooskrbe na narodovo suverenost. 

 Ponižnost kot element vodenja. 

 Postaviti merljivost družbene odgovornosti kot cilj meritve uspešnosti poslovanja (ne več 
dobiček, ampak DO). 

 Družbena odgovornost na področju storitev, zdravstva, šolstva. 

 Javna uprava – izkušnje, prizadevanja. 
 



 

 

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

 Vsebinsko je forum dosegel moja pričakovanja, deloma pa presegel. 

 Odvzela bi predavanje g. Bergerja. 

 Morda ''reklama'' za nagrado Horus ni bila potrebna. 

 Krajši prispevki. 

 Najti/povečati vpliv Dolenjske na zdravljenje slovenske razepljenosti. 

 Morda kakšen primer manjšega podsetnika, ki je s svojim delom uspel tudi z družbeno 
odgovornim principom vodenja. 

 Manj predavateljev in tem, ki so bolj poglobljene. 

 Je bilo OK, morda občasna prisotnost še prejšnjih nagrajencev foruma. 

 Družbena odgovornost z vidika javne uprave. 

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

 Družbena odgovornost v športu. 

 Osvetlitev odra. 

 Obvladovanje časa – predavatelji se niso držali dogovorjenega časovnega okvira. 

 Nič! 

 Morda vključenost vodstev širše, ne le Dolenjske regije (Lj, Primorska, Gorenjska). 

 Več besede ddr. Muleju (več časa). 

 
6. Kaj bi želeli posebej pohvaliti? 

 Organizacijo in kulturne utrinke z otroci in njihovo družbeno odgovornostjo oz. domovinsko 
vzgojo. 

 OŠ Brusnice in voditeljico. 

 Udeležbo predsednika RS in njegov govor. 

 Voditeljico Tejo Lesjak, tudi Rajko Novak je bil kot moderator super! 

 Izbira tem, predavateljev. 

 Organizatorje. 

 Vodenje. 

 Stalnost pozitivnega namena. 

 Globalnost tem. Izbor tem tudi za dušo in osebno rast. 

 Odlično organizacijo foruma. 

 Povabilo predsednika države. 

 Odlična organizacija, material, predavatelji. 

 Okroglo mizo – odlični sogovorniki. 

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

 Odlično. 

 Organizacija b. p. 

 Družbeno odgovorno. 

 



 

 

 

 Prav dobro. 

 Otočec je vir kulture domoljubja. 

 Odlično – še naprej tako. V Sloveniji je vaš forum sigurno najbolj inovativen in odlično pripravljen 
– čestitke! 

 Odlično, kot vedno! 
 

 
DODATNE PRIPOMBE, VPRAŠANJA – 
 

Odzivi sodelujočih: 
 

 Forum je odličen, se priporočam za sliko za naše e-novice. Uroš Zarnik 

 Čestitam za odlično organizacijo in odlične izvajalce včerajšnjega Foruma. Pridobila 

sem veliko uporabnih informacij. Kar tako naprej!  Iris 

 Najlepše mi je bilo ob predstavitvi, kako se vrača pomen domoljubja. Domoljubje je 

pravzaprav vzgoja odnosa posameznika, naj se ne zanima le zase, in ne le za svojo 

družino in ne le za ljudi, s katerimi služi denar. Rad naj ima in naj si prizadeva za 

dobro za širšo skupino in tudi naravo v kateri ta živi. To je tradicionalna vrednota, ki 

je vgrajevala družbeno odgovornost vsakega (dobro) vzgojenega posameznika. Marko 

 Iskrena hvala, da sem lahko bila z vami včeraj, za vse dobre misli in razmišljanja v 

smeri vse večje družbene odgovornosti. Čestitke v mojem imenu za odlično izpeljano 

že 24. Srečanje ter vse dobre želje vam vsem za naprej. Anita Hrast, IRDO 

 Naj tudi sam dodam še enkrat zahvalo vsem, ki ste včeraj delili z nami delček svojega 

bogatega znanja, izkušenj, predvsem pa srca. Koristno in lepo je bilo včeraj biti na 

Otočcu. Naj vas duh otoške rastoče strategije univerzalnosti in  odličnosti spremlja 

tudi pri vsakodnevnem delu. Rajko Novak, predsednik strokovnega sveta SFPO 

 Še enkrat se zahvaljujem za povabilo na vaš spoštovani Zbor. Imel sem občutek, da je 

bil prisoten cel Svet, in da smo vsekakor govorili tudi o Svetu, ne samo Domu. Upam 

in želim, da bo katera od teh misli postala Smisel. Matjaž Berger 


