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EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 
 

KONFERENCA 5. DNEVI MEDIACIJ 2013 
 
 
1. Ocena primernosti vsebin in izvedbe predavateljev na konferenci (ustrezno označite): 
 

Izvedba (število ocen) 
 

Zelo 
slabo 
(1) 

Slabo 
(2) 

Dobro 
(3) 

Zelo 
dobro 
(4) 

Odlično 
(5) 

Povp. 
ocena 

Primernost izbranih vsebin na konferenci (19) 
 

  2 12 5 4.16 

Podajanje strokovnih vsebin predavateljev (19) 
 

  4 12 3 3.94 

Uporabnost vsebin pri vašem delu (20) 
 

 2 9 4 4 3.35 

Ustreznost predstavitve (19) 
 

  3 13 3 4.00 

Primernost termina (četrtek, petek) (19) 
 

  3 6 10 4.37 

Primernost kraja izvedbe (Portorož) (19) 
 

  6 5 8 4.11 

Primernost prostorov za izvedbo (Hotel 
Slovenija, dvorane) (18) 

  3 7 8 4.28 

 
 
2. Katere informacije, znanja in veščine, ki ste jih pridobili so za vas najbolj uporabne? 
 

• Splošen pregled nad stanjem mediacije v Sloveniji (2) 
• Primeri dobre prakse in izkušenj mediatorjev (7), vključno s pomankljivostmi pri izvedbi (1) 
• Praksa v tujini 
• Drugačni pogledi na mediacijo 
• Sekcije 
• Transformativna mediacija 
• Najbolj zanimiva je bila sekcija družinska mediacija (5) 
• Mediacijske veščine 
• Mediacija v zdravstvu 
• Mediacija v delovnopravnih sporih (2) 
• Predstavitev mediacijskih središč 
• Priložnosti in ovire za razvoj samostojne mediacije v Sloveniji 
• Delo in komunikacija z agresivnimi strankami 
• Ker sem na začetku mediacijske poti so mi uporabne vse vsebine, sploh ideja kako širiti mediacijo 

v konkretnem okolju 
 
 
3. Katera informacije, znanja, veščine oz. vsebine ste pričakovali, pa jih med vsebinami ni?  
 

• Praktične delavnice, ki bi izboljšale naše sposobnosti mediiranja, tehnik in veščin (3) 
• Gospodarska mediacija (2) 
• Sodišču pridružena mediacija, pogled nanjo 
• Več o sami mediaciji – kot nepoznavalcu so mi bile razne reklamne informacije neuporabne 
• Več o napotovanju in promociji mediacije 
• GZS v praksi, statistika 
• Konkretne težave in ovire za odpiranje organizacije za izvajanje mediacij 
• Več primerov dobre prakse (2) 
• Povabiti na dneve tudi predsednike sodišč ter ostale, ki bi širili (medije) pozitivnost mediacije 
• Potrošniški spori 
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4. Drugi predlogi, želje, komentarji za izvedbo konference »6. Dnevi mediacij 2014«  
 

• Nujno znova organizirati dneve mediacije! 
• Še več sodelovanja s študenti  
• Čas za vprašanja in razpravo (2) 
• Manj reklamiranja posameznih ustanov, časovno manj (2) 
• Več o veščinah 
• Več okroglih miz (2) 
• Več neformalnega druženja mediatorjev (2) 
• Pohvale g. Primožu! 
• Več tujih predavateljev 
• Le tako naprej! 
• Več vsebin praktične narave – tudi iz področja komuniciranja pri promociji 
• Da bi za vsak dan določili le eno temo in jo obdelali do podrobnosti (2) 
• Povabiti predstavnika Ministrstva za pravosodje in predsednike sodišč 
• Bistveno bolj promovirati oz. reklamirati dneve. Povabiti predstavnike medijev 
• Potrošniški spori 
• Predlagani Maribor kot kraj organiziranja naslednjih dni je prava izbira. Všeč mi je podton (zlasti 

prvega dne), ki daje slutiti, da se bo dogodilo na mediacijski sceni povezovanje, usmeritev v širitev 
mediacijskih znanj v družbi nasploh 
 

 
5. Drugi predlogi, želje, komentarji za izvedbo konference »6. Dnevi mediacij 2014« - 
pridobljeni v neformalnih srečanjih z udeleženkami in udeleženci 
 

• Povabiti notarje 
• Povabiti pristojna ministrstva (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve itd.) 
• Povabiti druge poklice in jim predstaviti mediacijske veščine (kadrovniki itd.) 
• Več veščin za mediatorje (promocija, orodja za inovativno iskanje rešitev spora itd.) 

 


