
 
 

Evalvacija letnega srečanja mreže Plan B za 

Slovenijo 2019 

8. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo 

29. in 30. marec 2019, Sončni grič, Hrvoji 

 

1. Uvod 
 

Na letnem srečanju smo želeli članice mreže seznaniti s strukturo mreže (številom članic po 

statističnih regijah, število zaposlenih v članicah mreže), delom mreže v preteklem letu (dosežki, 

spoznanja ter izzivi) ter se dogovoriti o prihodnosti mreže in kako čim učinkoviteje kot mreža 

nastopiti v prihodnjih izzivih. Cilji srečanja so bili seznaniti se z delom mreže v preteklem letu, 

zagotoviti operativnost mreže, doseči poslanstvo mreže ter prejeti povratne informacije članic mreže 

o delovanju delovnih skupin in koordinatorja mreže. 

 

Zadovoljstvo udeležencev z letnim srečanjem smo merili s spletnim vprašalnikom. K izpolnjevanju 

vprašalnika smo povabili 14 udeležencev, od katerih jih je 11 spletni vprašalnik izpolnilo (79 %).  

 

2. Povzetek 
 

Skoraj polovici udeležencem je letno srečanje preseglo pričakovanja, dvema udeležencema je 

izpolnilo pričakovanja delno, ostalim pa izpolnilo v celoti. Večina se je preko predstavitve 

koordinatorke mreže primerno seznanila z delovanjem mreže, podani so bili predlogi, da se 

informiranju o delovanju mreže, sestavi in članicah nameni še več časa. Udeleženci so se v večini 

strinjali, da  je LS povečalo občutek pripadnosti mreže in željo po aktivnem sodelovanju članic mreže. 

Najbolj razpršeni so bili odgovori na vprašanje ali je LS ponudilo povratne informacije članic mreže o 

delovanju delovnih skupin in koordinatorja mreže. Večina se je tudi strinjala, da smo na LS uspeli 

zagotoviti operativnost mreže. Udeleženci so bili zelo zadovoljni z organizacijo srečanja, predvsem z 

lokacijo in pogostitvijo. Na prihodnjem srečanju si želijo več ali vsaj v enakem obsegu kot to leto 

informativnega dela, v enaki meri kot letos delavniškega dela ter vsaj toliko kot letos neformalnega 

druženja.  

  

https://forms.gle/sFWkWcYna2svnJeE9
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3. Rezultati  
 

1. Vprašanje: 

Ali je letno srečanje izpolnilo vaša pričakovanja?  

 

 
 

2. Vprašanje: 

Ali ste se preko predstavitve koordinatorke mreže primerno seznanili z delovanjem mreže? 

 

 
 

Vaši predlogi za izboljšave: 

- Malo več o delovanju delovnih skupin. 

- Morda bi bilo smiselno da se Plan B predstavi v celoti tudi v smislu organizacije, organov, sestave, 

delovanja, za tiste nove prisotne na srečanju; za tiste ki že poznamo sceno pa je bila predstavitev 

seveda povsem na mestu. 

- Več časa za predstavitev mreže in članic - naravovarstvene slabo poznam(0) 

- Pričakujem poročilo o dejavnostih mreže in stanju po organizacijah. 

- Lahko bi bila še daljša in več info.  
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3. Vprašanje: 

Ocenite naslednje trditve o doseganju namena in ciljev letnega srečanja (1 sploh se ne strinjam – 5 
popolnoma se strinjam) 
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LS je omogočilo načrtovanje za doseganje poslanstva
mreže

LS je ponudilo povratne informacije članic mreže o
delovanju delovnih skupin in koordinatorja mreže

Na LS smo uspeli zagotoviti operativnost mreže

LS je povečalo občutek pripadnosti mreži in željo po
aktivnem sodelovanju članic mreže

LS je ponudilo informacije o delovanju mreže

popolnoma se strinjam sploh se ne strinjam
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4. Vprašanje: 

Kako ste bili zadovoljni z organizacijo letnega srečanja? Ocenite med 1 in 5, kjer je 1 - nezadovoljivo in 
5 – odlično (povprečna ocena od 1-5) 
 

 
 

5. Vprašanje: 

Česa si na prihodnjem srečanju želite več/manj/enako? 
 

 
 
Drugo: 

- Zelo dobrodošla bi bila večja udeležba članic. 
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Pogostitev (kava in čaji iz pravične trgovine
ali lokalno nabranih zelišč, domače

pripravljeni obroki iz pretežno ekoloških…

Lokacija in prostor (Sončni griči Istre)
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- Kljub temu, da se zavedam, da si težko vzamemo več kot 1 ali 2 dneva in da je bilo vzdušje super 
tudi zato, ker ni bilo predolgo, se mi zdi, da bi lahko prespali 2x in bil drugi dan tako kot sedaj samo za 
druženje. 

- Več prostora za nepovezano razpravo med članicami/udeleženci. manj formalnega/moderiranega 
dela. naj se pusti razpravo ker tudi ta prinese rezultate. 

- Pričakoval sem več udeležencev. Drugače ok. Nekaj je negotovosti glede delovanja v prihodnje, 
zaradi končanja financiranja in neznanke o prihodnjem financiranju. 

 

6. Vprašanje: 

Prostor za vaše predloge, pripombe, pohvale… 
 

- Super energija dogodka 

- Odlična izbira lokacije, hvala! 

- Če si želite večje udeležbe iz organizacij članic mreže, ki delujejo na prostovoljni osnovi, bi bilo bolje, 

če bi taka srečanja potekala v popoldanskem času in/ali čez vikend (vsaj večji del). Drugače pa je bilo 

super! :) 

- Vzdušje je bilo super, organizacija super, udeleženci super... go go Plan B :) 

- Sve pet. 

- Super, da je bilo srečanje izven Ljubljane in v naravi, res je dobro funkcioniralo 


