
 

 
 

 

 

Evalvacija GPP2020 dogodka Zeleni zajtrk – 

Zeleno javno naročanje na razpotju, 21.1.2015 

 

 

 

1. Vprašanje: 

Kje ste izvedeli za dogodek? 

 

  

dobil(a) sem vabilo Umanotere

informacija mi je bila posredovana s strani sodelavcev

drugo
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2. Vprašanje: 

Kaj ste z udeležbo na dogodku pridobili? (možnih je več odgovorov) 

 

 

3. Vprašanje: 

Kako bi ocenili pristop sodelovanja na dogodku? Na lestvici ocenite strinjanje s trditvami med 1 

(sploh se ne strinjam) in 5 (zelo se strinjam). 

 

  

0 2 4 6 8 10

nove kontakte

nove informacije o ZeJN (vključno z
informacijami o projektu GPP 2020)

zavedanje o kompleksnosti problematike
ZeJN

spoznanja o zahtevah nacionalne politike
ZeJN

možnost prispevati k nacionalni politiki ZeJN

drugo

1 2 3 4 5

Prav vsak je lahko prispeval svoje mnenje

Potekala je odkrita in konstruktivna
komunikacija

Bili so podani enakovredni pogledi in
strinjanje glede ZeJN

Imam občutek osebnega prispevka k
razreševanju problematike

Nastali so zelo uporabni in soglasni končni
rezultati

Med udeleženci je potekal strpen in pozitiven
dialog
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4. Vprašanje: 

Kako bi ocenili kakovost dogodka? 

 

 

5. Vprašanje: 

Kaj bi izpostavili kot največji dosežek za ZeJN na tem dogodku? 

Odgovori: 

- Kako smo z intenzivnim brainstormingom prišli do zanimivih razmišljanj, predlogov, pobud... 

- Debata udeležencev in pogledi na ZeJN. 

- Izmenjava mnenj, idej. 
- Razmislek o ustreznosti same uredbe. O tem, da je nujno mehkejši pristop na način 

izobraževanja in predstavitvijo primerov dobre prakse 
- Zdi se mi, da vsi udeleženci prepoznavajo pomen ZeJN tako za gospodarski razvoj, učinkovito 

rabo javnih sredstev in zmanjševanje okoljskega vpliva. 

- Srečanje različnih resorjev, izmenjava informacij. 
- Vzor, da je treba problematiko reševati interdisciplinarno in da se lahko marsikakšen problem 

lahko odpravi že s samo komunikacijo. 

- Dejstvo, da tudi na drugih področjih ZeJN v praksi obstajajo nepravilnosti oz. neizvajanje 

- Potrebno je nadaljnje delo in spremembe na tem področju. 

- Komunikacija med udeleženci in organizatorji, konstruktivni predlogi vlagi oz. Ministrstvom 

- Zaključke. 

 

  

zelo dobro dobro zadovoljivo nezadovoljivo
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6. Vprašanje: 

Ste pripravljeni še naprej dejavno sodelovati pri urejanju problematike ZeJN? 

 

 

Drugi odgovori: 

- Pripravljeni, v okviru razpoložljivih možnosti. 

- V kolikor bo čas oz. obveznosti dopuščale. 

 

7. Vprašanje: 

Če imate še kakršno koli dodatno mnenje, predlog, pripombo, priporočilo, vprašanje, ga napišite 

tukaj. 

Odgovori: 

- Hvaležnost za možnost sodelovanja v prijetni atmosferi in energiji. 
- V krog vabljenih je treba pritegniti večje število domačih proizvajalcev in ponudnikov storitev, 

gospodarsko in obrtno zbornico ter MGRT. Dogodki morajo biti bolj ciljno zastavljeni, saj ZeJN 
pokriva preveč strokovnih področij. 

- Zavedamo se odgovornosti arhitektov in pripravljeni smo storiti več, da se vključijo v procese. 

- Potrebne so še nadaljnje analize stanja na posameznih področjih, ki jih obravnava uredba.  

 

Da Drugo


