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1. UVOD
Invazivne tujerodne vrste (ITV) predstavljajo eno izmed največjih groženj biotski raznovrstnosti in
ekosistemskim storitvam. Veliko invazivnih vrst se naseljuje tudi v gozdni prostor, ki je po žledolomu
leta 2014 še bolj ranljiv. Zato je nujno ukrepe usmeriti v preprečevanje njihovega vnosa oz. jih ob
pojavu poskušati čim prej zaznati in odstraniti ali pa vsaj preprečiti nadaljnje širjenje z namenom
omejitve ekološke in gospodarske škode. Namen projekta LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu) je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov
invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo
javnosti ter z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav
invazivnih tujerodnih vrst v gozdu.
Uspešnost izvedenih aktivnosti projekta LIFE ARTEMIS je odvisna predvsem od učinkovite
komunikacije, tako med partnerji kot z različnimi ciljnimi skupinami. Pri tem mora biti komunikacija
strateško načrtovana in učinkovito izvedena v sodelovanju vseh projektnih partnerjev.
Komunikacijski načrt projekta LIFE ARTEMIS je orodje za uresničitev specifičnih ciljev projekta. Načrt
določa komunikacijske cilje, ciljne skupine, komunikacijske poti in načine razširjanja rezultatov
projekta, kazalce uspešnosti izvajanja projekta ter opredeljuje sporočila, ki jih želimo posredovati. V
času projekta bodo potekale različne aktivnosti z namenom osveščanja javnosti o problematiki
invazivnih tujerodnih vrst, pri čemer bo komunikacijski načrt pomagal pri posredovanju pravih sporočil
pravim ciljnim skupinam na najprimernejši način. Ta dokument predstavlja temeljni pregled vsebine
projekta in zato služi tudi kot osnova za razumevanje nalog in odgovornosti sodelujočih partnerjev.

2. PROJEKT LIFE ARTEMIS
2.1 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
Naslov projekta: Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu
Akronim projekta: LIFE ARTEMIS
Številka projekta: LIFE15 GIE/SI/000770
Trajanje projekta: od 7. 7. 2016 do 31. 10. 2020
Spletna stran projekta: tujerodne-vrste.info
Koordinator upravičenec: Gozdarski inštitut Slovenije
Partnerji: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod Symbiosis, so. p.
Financiranje projekta: Evropska komisija (finančni mehanizem LIFE), Ministrstvo za okolje in
prostor, Mestna občina Ljubljana
Kratek opis projekta: Projekt LIFE ARTEMIS je komunikacijski projekt, v katerem bo skozi številne
osveščevalne aktivnosti in usposabljanja vzpostavljen učinkovit sistem za zgodnje obveščanje in hitro
odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdovih. V te aktivnosti in usposabljanja bodo vključene
različne ciljne skupine, predvsem profesionalni delavci na področju gozdarstva in varstva narave,
zasebni lastniki gozdov, prostovoljci ter učenci in dijaki v starosti 10–18 let. V času projekta se bo
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odvijala obsežna nacionalna kampanja o tujerodnih vrstah v gozdovih, katere cilj je povečati
zavedanje splošne javnosti o pomenu gozdov, grožnjah, ki jih za gozdove predstavljajo invazivne
tujerodne vrste, ter o tem, kako lahko vsak posameznik prispeva k blaženju posledic zaradi invazivnih
tujerodnih vrst.

2.2 CILJI PROJEKTA
Glavni cilj projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih
vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema
za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu.
Konkretni cilji projekta so:
1. Povečati osveščenost javnosti, še posebej zasebnih lastnikov gozdov, glede nevarnosti, ki jo
predstavljajo invazivne tujerodne vrste za gozdove.
2. Vzpostaviti učinkovit institucionalni okvir za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za
tujerodne vrste v gozdu.
3. Izboljšati zmogljivost za zgodnje zaznavanje tujerodnih vrst v gozdovih z aktivacijo in
usposabljanjem zaposlenih na področju upravljanja z gozdovi in prostovoljcev.

2.3 CILJNE SKUPINE IN DELEŽNIKI
Ciljne skupine projekta LIFE ARTEMIS so številne in se razlikujejo glede na interese, poznavanje
problematike ITV in načine pridobivanja informacij. Nekatere ciljne skupine so obenem tudi deležniki v
projektu, saj bodo aktivno sodelovali na usposabljanjih in aktivnostih zgodnjega odkrivanja ITV ter s
tem pomembno prispevali k uspešnosti projekta. Vsako ciljno skupino oz. deležnika bomo nagovorili s
specifično metodo komunikacije glede na značilnosti posamezne skupine. Pregled ciljnih skupin in
projektnih akcij, v katerih jih bomo nagovarjali, je v spodnji tabeli (Tabela 1).
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Tabela 1. Pregled ciljnih skupin in deležnikov projekta LIFE ARTEMIS ter projektnih akcij, v katere
bodo te skupine vključene.
Ciljna skupina/deležniki
Splošna javnost, predvsem odrasli prebivalci
Slovenije, ki so okoljsko ozaveščeni

Zasebni lastniki gozdov, predvsem tisti, ki
aktivno upravljajo z gozdovi
Bralci revije Kmečki glas

Učenci, predvsem tretje triade osnovne šole, ter
dijaki srednjih šol

Študenti višjih šol za naravovarstvo oz. varstvo
okolja, študenti biologije in gozdarstva

Člani naravovarstvenih in okoljevarstvenih
organizacij, še posebej tistih, ki so izrazili
pripravljenost za sodelovanje pri projektu kot
prostovoljci;

Lovci

Ministrstva in organi v sestavi ministrstev,
katerih delo je povezano z upravljanjem z gozdovi
in invazivnimi tujerodnimi vrstami, vključno z
inšpekcijskimi službami
Zaposleni na področju gospodarjenja z
gozdovi in na drugih javnih zavodih (ZGS,
ZRSVN)

Upravljavci zavarovanih območij, predvsem
naravovarstveni nadzorniki in zaposleni, ki skrbijo
za pripravo in izvajanje načrtov upravljanja

Druge javne institucije, ki zaposlujejo
strokovnjake z različnimi biološkimi znanji
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Ključne projektne akcije
A1. Izdelava komunikacijskega načrta projekta
B1. Nacionalna osveščevalna kampanja o invazivnih
tujerodnih vrstah (ITV)
B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v
urbanih gozdovih
D1. Seznanjanje splošne javnosti z rezultati projekta
B1. Nacionalna osveščevalna kampanja o invazivnih
tujerodnih vrstah (ITV)
B5. Osveščevalna kampanja o javorovem raku
B1. Nacionalna osveščevalna kampanja o invazivnih
tujerodnih vrstah (ITV)
B5. Osveščevalna kampanja o javorovem raku
B1. Nacionalna osveščevalna kampanja o invazivnih
tujerodnih vrstah (ITV)
B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri
zbiranju podatkov o ITV
D1. Seznanjanje splošne javnosti z rezultati projekta
B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri
zbiranju podatkov o ITV
B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v
urbanih gozdovih
A2. Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega
ukrepanja (ZOHO)
B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO
B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri
zbiranju podatkov o ITV
B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v
urbanih gozdovih
B1. Nacionalna osveščevalna kampanja o invazivnih
tujerodnih vrstah (ITV)
B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO
B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri
zbiranju podatkov o ITV
A2. Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega
ukrepanja (ZOHO)

A2. Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega
ukrepanja (ZOHO)
B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO
B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri
zbiranju podatkov o ITV
A2. Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega
ukrepanja (ZOHO)
B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO
B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri
zbiranju podatkov o ITV
A2. Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega
ukrepanja (ZOHO)
D2. Mednarodna konferenca o ZOHO

Ciljna skupina/deležniki
Mestna občina Ljubljana kot ustanovitelj
Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Živalski vrt Ljubljana, ki delno leži na območju
Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Obiskovalci Krajinskega parka Tivoli, Rožnik
in Šišenski hrib in prebivalci robnih območij
parka
Čebelarji

Zasebna podjetja, ki so povezana z gozdom:
drevesnice, gozdno-gospodarska podjetja in
podjetja za urejanje zelenih površin, izvajalci presoj
vplivov na okolje
Evropska komisija, predvsem Oddelek za
tujerodne vrste na Direktoratu za okolje
Gozdarski inštituti v sosednjih državah,
predvsem Oddelki za varstvo gozdov

Mednarodna strokovna javnost

Ključne projektne akcije
B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v
urbanih gozdovih
B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v
urbanih gozdovih
B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v
urbanih gozdovih
B1. Nacionalna osveščevalna kampanja o invazivnih
tujerodnih vrstah (ITV)
B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO
B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri
zbiranju podatkov o ITV
B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO

B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri
zbiranju podatkov o ITV
A2. Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega
ukrepanja (ZOHO)
A3. Razvoj programa usposabljanja za ZOHO
D2. Mednarodna konferenca o ZOHO
D3. Načrt za ponovno uporabo in prenos rezultatov
projekta
D1. Seznanjanje splošne javnosti z rezultati projekta
D2. Mednarodna konferenca o ZOHO
D3. Načrt za ponovno uporabo in prenos rezultatov
projekta
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3. ANALIZA STANJA
3.1 ANALIZA PRETEKLIH KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI
Splošna javnost v Sloveniji vse do leta 2008 z okoljsko problematiko invazivnih tujerodnih vrst ni bila
seznanjena. V tem letu se je začelo izvajanje prvega projekta o tujerodnih vrstah, ki mu je sledilo še
več obsežnejših projektov ter krajših akcij. V nadaljevanju izpostavljamo večje projekte, za katere
ocenjujemo, da so bistveno prispevali h krepitvi osveščanja o tujerodnih vrstah v Sloveniji.
Med letoma 2008 in 2009 je konzorcij nevladnih organizacij izvajal projekt Tujerodne vrste –
prezrta grožnja (projekt Thuja), v katerem so bile izvedene prve osveščevalne aktivnosti ter
izdelane prve publikacije o tujerodnih vrstah ter informativna spletna stran v slovenskem jeziku. Med
letoma 2012 in 2013 so se osveščevalne aktivnosti nadaljevale v okviru projekta Tujerodne vrste –
naša skrb, moja odgovornost (projekt Thuja 2), v katerem so se osveščevalne aktivnosti
osredotočale na krepitev zavedanja o odgovornem ravnanju s tujerodnimi vrstami med vrtičkarji in
lastniki hišnih živali. V projektu je bil na vzorčnih ploskvah po vsej Sloveniji izveden popis invazivnih
tujerodnih rastlin. Poseben sklop aktivnosti je bil namenjen usposabljanju učiteljev za povečanje
vključevanja tujerodnih vrst v učne teme v osnovnih šolah.
V letih 2011 in 2012 je bil v partnerstvu javnih in zasebnih institucij izveden ciljni raziskovalni projekt
Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske
raznovrstnosti in trajnostno rabo virov. Čeprav projekt ni bil osveščevalne narave, je bil v njem
izdelan prvi katalog tujerodnih vrst v Sloveniji, ki je pomemben temelj za nadaljnje osveščevalne
aktivnosti.
Med letoma 2011 in 2014 je potekal tudi projekt Amc Promo BID, v katerem so raziskovali vpliv
invazivnih tujerodnih vrst na posamezne habitatne tipe in biodiverziteto določenega območja ter vpliv
teh vrst na kranjsko čebelo. V okviru projekta je potekalo intenzivno osveščanje čebelarjev o pomenu
sajenja domorodnih medovitih vrst namesto tujerodnih.
V sklopu projekta GoForMura, ki je potekal v letih 2015 in 2016, so izvajali aktivnosti za izboljšanje
stanja poplavnih hrastovo-jesenovo-brestovih gozdov in obrečnih vrbovij, jelševij in jesenovij v
Prekmurju. Aktivnosti so obsegale tudi osveščanje o invazivnih tujerodnih rastlinah, ki so ponekod
povsem prerasle poplavne gozdove in predstavljajo resen okoljski problem.
Z izvedenimi projekti je bil v zadnjih letih dosežen pomemben napredek pri osveščenosti javnosti o
tujerodnih vrstah (Kus Veenvliet & Jogan, 2014). Na to so že leta 2013 kazali rezultati javnomnenjske
raziskave o odnosu Evropejcev do biotske raznovrstnosti (TNS Political & Social, 2013, 2015), saj je
bila ozaveščenost Slovencev o tujerodnih vrstah precej višja od povprečja v Evropski uniji.
Čeprav je bil v zadnjih letih dosežen viden napredek, pa se povečana osveščenost še ne odraža v
spremembi vedenj. V že omenjeni evropski javnomnenjski raziskavi je le 34 % Slovencev pritrdilo, da
med osebna prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti spada izogibanje sajenju invazivnih vrst
(TNS Political & Social, 2015). Rezultat je sicer nad povprečjem EU (26 %), a še vedno bistveno nižji
od rezultatov v nekaterih drugih državah članicah EU. Tudi na terenu opažamo, da ljudje še vedno
pogosto sadijo invazivne tujerodne rastline, včasih celo v naravno okolje. Poseben problem v Sloveniji
ostaja premeščanje prsti, saj se številni ne zavedajo, da lahko tako na nova območja zanesejo semena
in korenike invazivnih rastlin.

8

Na splošno se Slovenci pogosto udeležujejo različnih prostovoljskih aktivnosti. Čeprav te na področju
narave še niso zelo razvite, so prav za tujerodne vrste v preteklih letih stekle številne akcije
odstranjevanja tujerodnih rastlin s pomočjo prostovoljcev. Po drugi strani pa je primer iz letu 2015
jasno pokazal, da za vključevanje prostovoljcev v sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja ta
ni dobro razvit. Poleti 2015 je bil na robu Ljubljanskega barja odkrit orjaški dežen ( Heracleum
mantegazzianum), velika azijska kobulnica, ki je zaradi strupenega rastlinskega soka nevarna za ljudi.
Najdbo so povzeli številni mediji, na kar se je javnost odzvala s sporočanjem lokacij, kjer so domnevno
videli orjaški dežen. Informacije sta zaradi preteklih projektov večinoma sprejemala Zavod Symbiosis
in Botanično društvo Slovenije. V mesecu in pol je bilo preko e-sporočil, MMS sporočil in telefonskih
klicev posredovanih 120 sporočil o najdbi orjaškega dežena. A po preverjanju se je izkazalo, da je le v
6 primerih dejansko šlo za orjaški dežen, v vseh ostalih primerih pa so bile rastline napačno določene
(Kus Veenvliet, Veenvliet, & Jogan, 2016).
Ta primer je jasno pokazal, da:
(i) je javnost sicer pripravljena pomagati, a ni dovolj usposobljena za zanesljivo prepoznavanje
tujerodnih vrst;
(ii) mora informacijski sistem od uporabnikov brez izkušenj zahtevati fotografijo;
(iii) potrebujemo usposobljen kader, ki bo skrbel za hitro pregledovanje sporočil,
(iv) potrebujemo zaposlene, ki v primeru, da se identiteta rastline potrdi, hitro ukrepajo na terenu.

3.2 UGOTOVITVE RAZISKAVE O MNENJU SLOVENCEV O TUJERODNIH
VRSTAH
Vnos invazivnih tujerodnih vrst je pogosto nenameren in največkrat posledica nezadostne osveščenosti
javnosti. Javnost, ki se zaveda vplivov ITV, pogosteje ravna odgovorneje in prispeva k preprečitvi
njihovega širjenja. Razumevanje problematike pripomore tudi k večji podpori pri zakonskih omejitvah
glede uvoza, uporabe, posedovanja ali izpusta tujerodnih vrst.
Da bi dobili informacije o poznavanju problematike ITV med splošno javnostjo, smo v okviru projekta
LIFE ARTEMIS januarja 2017 opravili javnomnenjsko raziskavo, v kateri smo ugotavljali stanje
poznavanja ITV in podporo različnim ukrepom nadzora nad ITV v Sloveniji. Anketni vprašalnik je
izpolnilo 953 oseb, od tega jih je 276 odgovorilo na razširjeno obliko vprašalnika, ki je vključeval tudi
vprašanja glede pripravljenosti za plačilo ukrepov odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Predvideni
način vzorčenja je bilo stratificirano slučajnostno vzorčenje. Predvideno je bilo, da bo vzorec
reprezentativen za populacijo polnoletnih Slovencev glede na starostno in spolno strukturo.
Vprašalnik je bil zasnovan tako, da je zajel štiri tematska področja: ozaveščenost o problematiki ITV,
raven znanja o ITV in sposobnost prepoznavanja najpogostejših ITV v Sloveniji, poznavanje različnih
ukrepov nadzora in izkoreninjenja ITV ter težave, ki se ob tem lahko pojavljajo, ter podpora javnosti
različnim ukrepom nadzora in izkoreninjenja ITV.
Na področju ozaveščenosti o problematiki ITV so rezultati pokazali naslednje ugotovitve:



Med enajstimi naštetimi okoljskimi problemi so anketiranci ocenili, da se jim ravno problematika
ITV zdi najmanj pomembna, obenem pa so ocenili, da so pomembni okoljski problemi slabšanje in
izguba naravnih življenjskih okolij in zmanjševanje pestrosti in izumiranje rastlinskih in živalskih
vrst, kar pa je med drugim lahko posledica prisotnosti ITV.



Več kot tri četrtine anketirancev pozna pojem tujerodna vrsta, pravilno razlago pojma pa je podala
nekaj manj kot polovica anketirancev.
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83 % anketirancev meni, da so ITV problem, ki pa jih kot zelo pomemben problem vidijo predvsem na
globalni ravni, na ravni Slovenije predstavljajo pomemben problem, v domačem okolju pa manj
pomemben problem. Kljub temu je treba opozoriti, da so deleži odgovorov v kategoriji manj
pomemben problem še vedno znatno manjši kot v kategorijah zelo pomemben problem in
pomemben problem (




Slika 1).



Več kot tri četrtine anketirancev je že imelo nevšečnosti zaradi ITV. Od tistih, ki jih še niso imeli,
jih tretjina pričakuje nevšečnosti v prihodnosti.



Polovica anketirancev je že slišala za aktivnosti odstranjevanja ITV; največkrat so omenili
odstranjevanje pelinolistne ambrozije, japonskega dresnika, orjaškega dežena, zlate rozge in
školjk.

Vplive ITV na gozdove in na podobo krajine anketiranci vidijo predvsem preko izrivanja domačih
rastlinskih vrst in z razraščanjem ITV v gozdovih in na neobdelanih površinah. Pogosto omenjeni
vplivi ITV so tudi upočasnjena oz. zavrta rast drevja, sušenje in odmiranje drevja v gozdu,
spreminjanje podobe krajine in pojavljanje na domačih vrtovih. Na gospodarstvo po mnenju
anketirancev ITV vplivajo predvsem z razraščanjem po kmetijskih površinah in ob infrastrukturi,
na človekovo počutje pa vplivajo najpogosteje s povzročanjem alergijskih reakcij in drugimi
poškodbami (npr. piki). Pozitivne vplive ITV so anketiranci ocenili redkeje.

Vir: Japelj, Kus Veenvliet, Marolt,2017.

Slika 1: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako pomemben problem predstavljajo invazivne
tujerodne vrste?«.

Pri prepoznavanju najpogostejših ITV v Sloveniji so bili rezultati naslednji:
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Več kot dve tretjini anketirancev je označilo, da je že slišalo za pelinolistno ambrozijo, skoraj
polovica za zlato rozgo, kostanjevo šiškarico in japonski dresnik, nekaj manj anketirancev je slišalo
za jesenov ožig, skoraj četrtina za javorov rak ter okoli desetina za veliki pajesen in storževo
listonožko. Anketiranci so s slike največkrat pravilno prepoznali pelinolistno ambrozijo, dobra
tretjina je pravilno prepoznala zlato rozgo, kostanjevo šiškarico in storževo listonožko, v manj kot
četrtini primerov pa so pravilno prepoznali javorovega raka, jesenov ožig, japonski dresnik in veliki
pajesen.




Anketiranci so glede na sliko največkrat zamenjali zlato rozgo s pelinolistno ambrozijo.
Najpogostejši vir informacij o ITV je po mnenju anketirancev televizija, precej manj pogosto v tem
smislu uporabljajo internet, skoraj desetina anketirancev pa je poudarila, da so informacije prejeli
neposredno od drugih ljudi.

Slika 2: Deleži anketirancev, ki so že slišali in prepoznavali izbrane tujerodne vrste.
Pri poznavanju različnih ukrepov nadzora in izkoreninjenja ITV ter težavah, ki se pri tem lahko
pojavijo, so rezultati naslednji:



97 % vseh anketirancev podpira vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja
na pojav ITV (Slika 3).




96 % anketirancev bi bilo pripravljenih ITV na njihovem zemljišču odstraniti (Slika 3).



Najpogosteje ITV opazijo v gozdu, pogosto tudi ob cestah in v parkih, predvsem je to odvisno od
vrste. Na deponijah, ob cestah in železnicah anketiranci najpogosteje opazijo japonski dresnik,
zlato rozgo in pelinolistno ambrozijo. Ob vodotokih najpogosteje anketiranci opazijo japonski
dresnik, na kmetijskih površinah pa zlato rozgo ter pelinolistno ambrozijo.



89 % anketirancev bi bilo pripravljenih najdbo ITV sporočiti pristojni organizaciji. V preteklosti je
najdbo sporočilo le okoli 5 % anketirancev (več kot polovica od teh preko družabnih omrežij)
(Slika 3).

Anketiranci v naravi najpogosteje opazijo zlato rozgo in pelinolistno ambrozijo, ostale naštete ITV
večina sploh nikoli ne opazi.
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Slika 3: Pripravljenost anketirancev za sodelovanje pri ukrepih v zvezi z invazivnimi tujerodnimi
vrstami.
Podpora javnosti različnim ukrepom nadzora in izkoreninjenja ITV je glede na anketo naslednja:
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Pri živalskih vrstah anketiranci najbolj podpirajo sterilizacijo (92 %), nato nameščanje v zavetišča
(82 %) in lov (81 %). Več kot dve tretjini anketirancev vsaj »deloma podpira« uporabo
insekticidov, dobra polovica pa streljanje in uporabo smrtonosne injekcije. Najmanj podpirajo
uporabo strupov.



V primeru rastlinskih vrst anketiranci najmočneje podpirajo izkopavanje, saj le 2 % temu
nasprotuje, najmanj pa podpirajo uporabo herbicidov, več kot tretjina te oblike ne podpira. Košnjo
ali posek popolnoma podpira skoraj dve tretjini anketirancev, nasprotuje pa jima manj kot 4 %
anketirancev. Vnašanju naravnih sovražnikov nasprotuje dobra desetina anketirancev, popolnoma
pa ga podpira 42 % anketirancev.

3.3 ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN GROŽENJ
Glede na pretekle izkušnje na področju komuniciranja o tujerodnih vrstah smo pripravili analizo
prednosti, slabosti, priložnosti in groženj (t.i. SWOT analizo). Ocenili smo tako komunikacijske in druge
veščine zaposlenih na projektu ter zasnovo oz. izvajanje nalog v projektu kot tudi odnos javnosti do
tujerodnih vrst in politično ter ekonomsko okolje. Ugotovitve lahko smiselno uporabljamo za čim bolj
učinkovito komunikacijo z različnimi ciljnimi skupinami.
PREDNOSTI

SLABOSTI



Komuniciranje je usmerjeno na številne ciljne
skupine.



Slabo poznavanje projekta pri regionalnih
koordinatorjih.



Raznolikost in veliko število komunikacijskih
aktivnosti projekta.



Naloge in odgovornosti zaposlenih se močno
prepletajo.



Zaposleni na projektu so vpeti v lokalno okolje po
celi Sloveniji.





Izmenjava informacij, znanj in izkušenj z
institucijami iz sosednjih držav in drugimi LIFE
projekti.

Izzivi pri razvoju mehanizma za stroškovno
učinkovito preverjanje podatkov v informacijskem
sistemu.



Osredotočenost na gozdni prostor, potreba je v
Sloveniji za vsa območja.



Izkušnje zaposlenih o komunikacijskih aktivnostih in
vsebini ITV z drugih projektov.



Izzivi pri koordinaciji izven projektne skupine vseh
organizacij, vključenih v projekt.



Številne ciljne skupine, vsaka s svojo posebnostjo
pri komuniciranju.

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI



Velik delež anketirancev nekajkrat mesečno ali
nekajkrat letno obišče gozd.



Med različnimi okoljskimi problemi so po mnenju
anketirancev ITV najmanj pomembne.



Splošna javnost večinoma pozna pojem »tujerodna
vrsta«.






Večina meni, da ITV predstavljajo problem.

Javnost vidi ITV kot problematične predvsem na
globalni ravni, lokalno pa so manj pomemben
problem, čeprav vseeno znaten.



Anketiranci tujerodnih vrst, ki se pojavljajo v
gozdovih, ne poznajo zelo dobro.



Anketiranci se večinoma zavedajo, da imajo v
prihodnosti lahko težave z ITV.



Pogost vir informacij o ITV so ljudje, ki lahko
podajo napačne informacije.



Polovica anketirancev je že slišala za akcije
odstranjevanja ITV.





Televizija predstavlja najpogostejši vir informacij o
ITV.

Več kot polovica anketirancev v naravi ne opazi
prisotnosti ITV (večkrat opazijo le zlato rozgo in
pelinolistno ambrozijo).





Ljudje močno podpirajo vzpostavitev sistema
zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja.

Nedoločene vloge odločevalcev na državni ravni v
zvezi z ITV.





Ljudje so večinoma pripravljeni odstraniti ITV na
svojem zemljišču.

ITV videne le kot okoljski problem in ne ekonomski
oz. zdravstveni.





Večina ljudi bi bila pripravljena sporočiti najdbo ITV
pristojni organizaciji.

Nekatere ukrepe za odstranjevanje invazivnih
tujerodnih vrst javnost smatra kot neprimerne.
Težnje medijev po senzacionalističnem poročanju.




ITV so zanimiva tema za medije.




Stalna rast prometa in turizma.




Aktivnosti drugih projektov, ki se ukvarjajo z ITV.




Anketiranci ITV pripisujejo predvsem negativne
vplive na okolje.

EU zavezuje države k preprečevanju in
obvladovanju vnosa novih ITV.
Informacije o ITV ljudje največkrat prejmejo od
drugih ljudi, katerim tudi najbolj verjamejo.

Mnogo lastnikov z majhno površino gozda ni
aktivnih pri upravljanju z njimi.
Razdrobljenost lastništva parcel v KP Tivoli, Rožnik
in Šišenski hrib in s tem zahtevnost pridobitve
soglasij za odstranitev ITV.

13

3.4 POSEBNOSTI PRI KOMUNIKACIJI O TUJERODNIH VRSTAH
Komuniciranje o tujerodnih vrstah predstavlja poseben izziv, saj nanjo pomembno vplivajo osebne
vrednote posameznika, ki sprejema sporočilo, poleg tega pa tudi družbene razmere, politika ter
znanost.
Tujerodne vrste imajo lahko različne vplive na naravo, pogosto pa povzročajo spremembe v
ekosistemih, ki jih laični javnosti ni enostavno razložiti. Pri razlagah pojmov se okvirno držimo definicij,
ki so opisane v poglavju 4.3. Pomembno je, da vplive tujerodnih vrst razložimo na poljuden način.
Tudi če smo problem tujerodnih vrst razložili že mnogokrat in je nam samoumeven, si moramo
predstavljati, da naše ciljne skupine tega ne poznajo – le z razumljivimi razlagami in njihovim
ponavljanjem bomo krog zainteresirane javnosti lahko razširili.
Za razliko od številnih drugih naravovarstvenih tematik, kjer lahko izpostavimo vrste kot »prijazne« ali
»lepe«, je sporočila o tujerodnih vrstah težje predstaviti v pozitivni luči, saj so prav njihovi negativni
vplivi na domorodne vrste in življenjska okolja razlog, da se z njimi sploh ukvarjamo. Kljub temu, da
se omenjanju negativnih vplivov in škode zaradi tujerodnih vrst ne moremo izogniti, pa je pomembno,
da:
1. negativnih vplivov ne izpostavljamo na prvem mestu, temveč najprej poudarimo naravovarstveno
ali družbeno vrednost ohranjenih ekosistemov (ki jih želimo obvarovati pred tujerodnimi vrstami),
koristi naravnih dobrin ali surovin ali preprosto lepoto narave,
2. negativne vplive tujerodnih vrst predstavljamo realno, ne senzacionalistično in ne na način, da
ljudje občutijo osebno krivdo,
3. sporočila oblikujemo tako, da niso zgolj negativna, saj to pri ljudeh lahko vzbudi strah in nemoč in
jih odvrne od tega, da bi poskusili sami prispevati k reševanju problemov,
4. kadar izpostavimo probleme zaradi tujerodnih vrst, izpostavimo tudi rešitve, s katerimi lahko ciljna
skupina, ki ji je komunikacijsko sporočilo namenjeno, aktivno pripomore k blaženju vplivov tujerodnih
vrst,
5. previdno komuniciramo o odstranjevanju tujerodnih vrst, še posebej kadar gre za sesalce. Do teh
imamo ljudje še posebej močno naklonjenost, po razlagah psihologov zaradi tega, ker mnogi sesalci
spominjajo na dojenčke (velika okrogla glava, velike oči).
Leta 2015 je stopila v veljavo nova Evropska uredba o tujerodnih vrstah. Uredba je v veljavi od
januarja 2015, od avgusta 2016 pa velja tudi prvi seznam 37 vrst živali in rastlin, za katere imamo na
ravni Evropske unije stroge prepovedi (prepovedani so uvoz, transport, prodaja, posedovanje,
razmnoževanje…). Na seznamu je veliko vrst, ki so hišne živali ali okrasne kopenske oziroma
akvarijske rastline in pomenijo določeno izgubo prihodkov trgovin. Čeprav naloga naše projektne
skupine ni, da komuniciramo s trgovinami o posledicah te uredbe, se moramo zavedati, da lahko to
sproži negativne odzive določenih ciljnih skupin.

Na komunikacijo vpliva tudi znanost, ki daje podlage za oblikovanje komunikacijskih sporočil. V
različnih krogih so v rabi različne definicije izrazov "tujerodna vrsta" in "invazivna tujerodna vrsta". Ker
je pomembno, da na ravni projektne skupine usklajeno uporabljamo izraze, smo te opredelili v
poglavju 4.3. Še posebej kadar komuniciramo o novih tujerodnih vrstah, ki se še ne pojavljajo v
Sloveniji ali pa so le lokalno prisotne, moramo ciljni skupini primerno poljudno razložiti, zakaj in na
podlagi česa sklepamo, da bi določena tujerodna vrsta ob širjenju lahko povzročila okoljsko škodo. Pri
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tem se večinoma sklicujemo na podatke iz drugih držav, kjer je vrsta bolj razširjena in že povzroča
škodo, pri nas pa ravnamo po previdnostnem načelu in želimo to škodo preprečiti. Ko se tujerodna
vrsta začne hitro širiti (še posebej če gre za živali), tega pogosto ne moremo več zaustaviti in ne
moremo več preprečiti okoljske škode.

4. KOMUNIKACIJSKA SPOROČILA
4.1 VIZUALNA PODOBA PROJEKTA
Vsa gradiva in komunikacijska sporočila morajo biti opremljena z logotipom projekta, desno od njega
pa navajamo logotip Finančnega mehanizma LIFE. Na dopisnem papirju, na prvi strani PowerPoint
predstavitve ter v vseh tiskanih publikacijah projekta navedemo tudi logotipe vseh partnerjev ter
drugih sofinancerjev projekta.
V besedilu zapišemo: » Projekt LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne

tujerodne vrste v gozdu) sofinancirajo Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna
občina Ljubljana.«
Logotip projekta z logotipom Finančnega mehanizma LIFE:

Logotipa sofinancerjev projekta Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne občine Ljubljana (do 31.
12. 2017 se poleg logotipa občine navede še logotip Zelene prestolnice Evrope).

Logotipi projektnih partnerjev:

4.2 IME IN SLOGAN PROJEKTA
V splošni komunikaciji se pretežno uporablja akronim projekta LIFE ARTEMIS (vedno mora biti pred
ARTEMIS beseda LIFE, ker je del akronima), v daljših sestavkih pa omenimo tudi celo ime projekta:
Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdu. Ker dolgo ime projekta zveni bolj
tehnično, se v poljudnih publikacijah uporablja tudi slogan projekta LIFE ARTEMIS, ki se glasi:

Opazuj, sporoči in pomagaj varovati gozd.
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4.3 USKLAJENA RABA IZRAZOV
Ker je v rabi več različnih definicij izrazov "tujerodna vrsta" in " invazivna tujerodna vrsta", je za
usklajeno komunikacijo pomembno, da celotna projektna skupina uporablja enotne definicije.
DEFINICIJE KLJUČNIH IZRAZOV
Tujerodna vrsta je žival, rastlina, gliva ali mikroorganizem, ki ga je človek namerno ali nenamerno
zanesel na območje zunaj njene naravne razširjenosti.
Invazivna tujerodna vrsta (ITV) ali krajše invazivka je tujerodna vrsta, za katero je bilo
ugotovljeno, da njen vnos ali širjenje ogroža ali ima škodljive vplive na domorodne vrste, življenjska
okolja in ekosisteme.
Domorodna vrsta je vrsta, ki živi na območju svoje (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, tudi
če se tu pojavlja le občasno.
Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO): celovit sistem spremljanja
tujerodnih vrst, ki omogoča njihovo zaznavanje v zgodnjih fazah širjenja, oceno tveganja njihove
naselitve ter hitro ukrepanje, s katerim vrste odstranimo ali zamejimo širjenje in ublažimo njihove
negativne vplive na okolje, gospodarstvo ali zdravje ljudi.
Opozorilni seznam: Seznam tujerodnih živali, rastlin in gliv, za katere obstaja velika verjetnost, da
se bodo v bližnji prihodnosti razširile na ozemlje Slovenije in se jim v sistemu zgodnjega obveščanja in
hitrega odzivanja namenja posebna pozornost.
Opazovalni seznam: Seznam tujerodnih živali, rastlin in gliv, ki so v Sloveniji že splošno razširjenje
in jih spremljamo predvsem z namenom preprečevanja nadaljnjega širjenja ter osveščanja o njihovih
škodljivih vplivih.
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4.4 KOMUNIKACIJSKA SPOROČILA
V projektnih aktivnostih bomo poudarjali naslednja komunikacijska sporočila:
(i)

Gozdovi so naše naravno bogastvo. So vir pitne vode, uravnavajo klimo, nudijo nam možnosti
za sprostitev, ščitijo pred plazovi, dajejo nam les in gozdne sadeže, hkrati pa so tudi
pomemben življenjski prostor za rastline in živali.

(ii) Invazivne tujerodne vrste so tujerodne živali, rastline in glive, ki se širijo in povzročajo

okoljsko škodo. V gozdovih lahko invazivne tujerodne vrste prizadenejo domorodne vrste,
spreminjajo delovanje gozda, zmanjšajo ekonomsko vrednost lesa ali vplivajo na zdravje ljudi.
(iii) Vsi lahko z odgovornim ravnanjem prispevamo k zmanjšanju vplivov tujerodnih vrst: ne

sadimo invazivnih tujerodnih vrst ter smo previdni pri premeščanju prsti, gradbenega
materiala in lesa.
(iv) Bodimo pozorni na pojav tujerodnih vrst v gozdovih in opažanja čim prej sporočimo v

informacijski sistem Invazivke.
(v) Projekt LIFE ARTEMIS je komunikacijski projekt, katerega glavna cilja sta okrepiti zavedanje

prebivalcev Slovenije o vplivih invazivnih tujerodnih vrst na gozdove ter vzpostaviti celovit
sistem odzivanja na nove tujerodne vrste. Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja
za tujerodne vrste v gozdovih bo omogočal zaznavanje novih tujerodnih vrst v zgodnjih fazah
širjenja ter učinkovito ukrepanje za blažitev njihovih negativnih vplivov na gozdove.
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5. KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI
Ciljne skupine in deležnike bomo v projekt LIFE ARTEMIS vključili na različne načine preko številnih komunikacijskih aktivnosti, ki so prilagojene vsaki skupini
posebej. Njihovo uspešnost bomo merili s pomočjo različnih kazalnikov.

Tabela 2. Pregled komunikacijskih aktivnosti projekta LIFE ARTEMIS
Orodja

Ciljne skupine

► A1. Izdelava komunikacijskega načrta projekta
Javnomnenjska raziskava
Splošna javnost

Delavnica o komunikacijskem načrtu

Širša projektna skupina

Pogostost
aktivnosti

Obdobje
izvajanja

Cilj aktivnosti

Kazalniki uspešnosti

Začetek, sredina in
zaključek projekta

1/2017,
9/2018,
5/2020
2/2017

Analiza stanja, informiranje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje
Izobraževanje, vključevanje,
koordinacija

Dosežen reprezentativen
vzorec

10/2016

Analiza stanja, informiranje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje
Analiza stanja, informiranje,
vključevanje

Dosežen reprezentativen
vzorec

Enkratna aktivnost

► A2. Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO)
Anketa o sodelovanju prostovoljcev v
Splošna javnost, člani
Enkratna aktivnost
ZOHO
naravovarstvenih organizacij
Anketa o vključevanju zaposlenih v
Zaposleni v različnih javnih
ZOHO
institucijah
► A3. Razvoj programa usposabljanja za ZOHO
Delovni obiski na tujih institucijah s
Javne institucije za varstvo
področja varstva gozdov
gozdov v Italiji, Avstriji ter
na Hrvaškem in na
Madžarskem
Priročnik za ZOHO
Udeleženci usposabljanj
ZOHO
►

Ocena kakovosti delavnice

Enkratna aktivnost

12/2016

Enkratni obiski

10/20161/2017

Informiranje, vključevanje

Podpisani sporazumi o
sodelovanju

Enkratna aktivnost

4/2017

Izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Izdan priročnik (2 dela)

B1. Nacionalna osveščevalna kampanja o invazivnih tujerodnih vrstah (ITV)

Dosežen reprezentativen
vzorec

Orodja

Ciljne skupine

Oglaševalska kampanja na vlakih

Splošna javnost

Brošura o tujerodnih vrstah v gozdovih

Bralci revije Kmečki glas, s
katero se razpošlje polovico
naklade (veliko lastnikov
gozdov), udeleženci različnih
projektnih aktivnosti
Splošna javnost, učenci in
dijaki, zasebni lastniki
gozdov

Dokumentarni film

Potujoča razstava

Članki v lokalnih glasilih

Splošna javnost, učenci in
dijaki, zasebni lastniki
gozdov
Splošna javnost, zasebni
lastniki gozdov

Predavanja za lokalne prebivalce

Splošna javnost, zasebni
lastniki gozdov

Vodeni sprehodi po mestih

Splošna javnost, člani
različnih NVO, zasebni
lastniki gozdov

Sporočila za medije ob mednarodnih
dnevih

Splošna javnost

► B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO
Delavnica za usposabljanje vodij
Regionalni koordinatorji ZGS
izobraževanja ZOHO

Pogostost
aktivnosti
Enkrat letno od 20172020

Obdobje
izvajanja
9/2017,
6/2018,
9/2019,
6/2020
5/2017

Cilj aktivnosti

Kazalniki uspešnosti

Prepoznavnost, informiranje,
odgovorno ravnanje

Vidnost oglasnih sporočil

Prepoznavnost, informiranje,
izobraževanje, odgovorno
ravnanje

Izdana brošura

Predvajano na 25
otvoritvah razstav, na
spletu kontinuirano
na voljo
Gostovanje na 25
lokacijah po Sloveniji

Od 11/2017
naprej

Informiranje, izobraževanje,
odgovorno ravnanje

6/20176/2020

Informiranje, izobraževanje,
odgovorno ravnanje

Gledanost spletne različice,
število obiskovalcev
otvoritev razstav, število
razdeljenih DVD-jev
Število obiskovalcev

Ob otvoritvah
razstave na 25
lokacijah po Sloveniji
Ob otvoritvah
razstave na 25
lokacijah po Sloveniji
Enkrat letno 20172020 po 2 pohoda na
dan v mestih
Ljubljana, Kranj,
Koper, Celje, Maribor.
5 na leto

6/20176/2020

Prepoznavnost, informiranje

Število bralcev

6/20176/2020

Informiranje, izobraževanje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje
Informiranje, izobraževanje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje

Število poslušalcev

9/201610/2020

Prepoznavnost, informiranje,
izobraževanje, odgovorno
ravnanje

Število objav v medijih

Enkratna aktivnost

5/2017

Izobraževanje, vključevanje

Število udeležencev, Ocena
kakovosti delavnice

Enkratna aktivnost

9/20179/2020

Število udeležencev

Orodja

Ciljne skupine

Usposabljanje ZOHO za profesionalce

Zaposleni na ZGS, ZRSVN in
upravljavci zavarovanih
območij
Zasebni lastniki gozdov, člani
NVO, drugi zainteresirani

Usposabljanje ZOHO za prostovoljce in
zasebne lastnike gozdov

Pogostost
aktivnosti
14 delavnic

Obdobje
izvajanja
5-6/2017

Cilj aktivnosti

Kazalniki uspešnosti

Izobraževanje, vključevanje

Število udeležencev, Ocena
kakovosti delavnice

14 delavnic

9-10/2017

Izobraževanje, vključevanje

Število udeležencev, Ocena
kakovosti delavnice

Usposabljanje ZOHO za druge
zaposlene v podjetjih, ki se ukvarjajo z
lesnimi rastlinami

Zaposleni v drevesnicah,
gozdno-gospodarskih
podjetjih, podjetjih za
urejanje zelenih površin

5 delavnic

9-10/2017

Izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Število udeležencev, Ocena
kakovosti delavnice

Delavnica za prenos znanj ZOHO
usposabljanja

Predstavniki tujih institucij za
varstvo gozdov

Enkratni dogodek

10/2017

Izobraževanje, sodelovanje

Število udeležencev, Ocena
kakovosti delavnice

od 5/2017
naprej

Vključevanje, odgovorno
ravnanje

Število registriranih
uporabnikov, število
posredovanih podatkov

7/2017

Informiranje, izobraževanje,
vključevanje

Število poslušalcev

9-10/2017

Izobraževanje, vključevanje

Število udeležencev, Ocena
kakovosti delavnice

12/2017

Informiranje, izobraževanje

Število bralcev

5/2017

Prepoznavnost, informiranje,
izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Število poslušalcev

► B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri zbiranju podatkov o ITV
Spletna in mobilna aplikacija za
Profesionalni delavci,
Kontinuirano
sporočanje podatkov o ITV
zainteresirana javnost,
zasebni lastniki gozdov,
učenci in dijaki
Predavanje na Seminarju o varstvu
Slovenski strokovnjaki, ki
Enkratni dogodek
gozdov
delajo na področju varstva
gozdov
Delavnice o informacijskem sistemu
Zaposleni ZGS, ZRSVN in
14 delavnic
upravljavci zavarovanih
območij
Objave v strokovnih revijah
Mednarodna strokovna
Dvakrat
javnost
Predavanje na Tednu gozdov
Zainteresirana javnost
Enkratni dogodek

Orodja

Ciljne skupine

Obdobje
izvajanja
9/20175/2020

Cilj aktivnosti

Kazalniki uspešnosti

Zainteresirana javnost, člani
NVO, zasebni lastniki gozdov

Pogostost
aktivnosti
Vsako leto od 20172020

Akcija Poiščimo jih! (letak, članki)

Prepoznavnost, informiranje,
izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Učenci osnovnih in srednjih
šol

Vsako leto od 20172020

9/2017,
9/2018,
9/2019,
9/2020

Prepoznavnost, informiranje,
izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Število sporočenih
podatkov, število
razdeljenih letakov, doseg
bralcev člankov
Število sodelujočih šol in
učencev

Teden popisovanja tujerodnih vrst

► B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v urbanih gozdovih
Članek za aktivacijo prostovoljcev
Zainteresirani prebivalci MOL Enkratna aktivnost
(objava v glasilu Ljubljana)

05/2017

Število bralcev glasila

Predavanja za aktivacijo prostovoljcev

5 predavanj

05/2017

Enkratna aktivnost

08/2017

Prepoznavnost, informiranje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje
Prepoznavnost, informiranje,
izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje
Izobraževanje, vključevanje

2 dogodka

08/2017

Izobraževanje, vključevanje

Število udeležencev

Enkratna aktivnost

9-10/2017

Pregledana površina

2 dogodka na leto od
2018 do 2020

05-07/2018,
05-07/2019,
05-07/2020

Vključevanje, odgovorno
ravnanje
Izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Enkratna aktivnost

9/2020

Informiranje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Število poslušalcev

Enkratna aktivnost

10/201903/2020
od 05/2018
naprej

Vključevanje, usklajevanje

Končan akcijski načrt,
število udeležencev
Število vnosov

Priročnik za popisovanje tujerodnih vrst
Usposabljanje popisovalcev ITV
Pregled in popis območja KP Rožnik
Akcije odstranjevanja ITV

Predavanje o rezultatih akcij
odstranjevanja ITV

Usklajevalni sestanek za akcijski načrt
za ITV v KP Rožnik
Platforma za izmenjavo izkušenj o
nadzoru ITV

Zainteresirani prebivalci
MOL, člani NVO, študenti
biologije
Prostovoljci za popisovanje
ITV
Prostovoljci za popisovanje
ITV
Prostovoljci za popisovanje
ITV
Prostovoljci za
odstranjevanje ITV,
upravljavci zavarovanih
območij, NVO
Prostovoljci za
odstranjevanje ITV,
upravljavci zavarovanih
območij, NVO
Upravljavec KP, lastniki
zemljišč v KP, obiskovalci KP
Organizacije, ki se ukvarjajo
z odstranjevanjem ITV

Kontinuirano

Informiranje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Število poslušalcev

Izdaja priročnika

Število udeležencev,
očiščena površina

Orodja

Ciljne skupine

Pogostost
aktivnosti

Obdobje
izvajanja

Cilj aktivnosti

Kazalniki uspešnosti

► B5. Osveščevalna kampanja o javorovem raku
Članki v dnevnih in lokalnih časnikih
Zasebni lastniki gozdov

15 člankov

4/20184/2019

Število bralcev

Brošura o javorovem raku

Bralci revije Kmečki glas
(veliko lastnikov gozdov)

Enkratna aktivnost

4/2018

Prispevki na TV

Zasebni lastniki gozdov,
splošna javnost

5-6/2018

Predavanja za zasebne lastnike gozdov

Zasebni lastniki gozdov,
zainteresirana javnost

Izleti za lastnike gozdov

Zasebni lastniki gozdov

2 prispevka v lokalnih
novicah, 1 prispevek
v kmetijski oddaji
3 predavanja v
četrtnih skupnostih v
Ljubljani, 6 predavanj
na območnih enotah z
visokim tveganjem za
javorovega raka
2 izleta v vsaki od 6
območnih enot z
visokim tveganjem za
javorovega raka
Večkratna aktivnost

Informiranje, izobraževanje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje
Informiranje, izobraževanje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje
Prepoznavnost, informiranje,
izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje
Informiranje, izobraževanje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje

4/20184/2019

Izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Število udeležencev

2019-2020

Vključevanje, odgovorno
ravnanje

Število odstranjenih dreves

Kontinuirano,
posodabljanje vsaj na
14 dni
Kontinuirano

Od 10/2016
dalje

Informiranje, izobraževanje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje
Prepoznavnost, informiranje,
odgovorno ravnanje

Število obiskovalcev, CTR,
Bounce rate

Prepoznavnost, informiranje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje

Število spremljevalcev,
število interakcij

Odstranjevanje dreves, okuženih z
Zasebni lastniki gozdov
javorovim rakom
► D1. Seznanjanje splošne javnosti o rezultatih projekta
Spletna stran tujerodne-vrste.info
Vse ciljne skupine

Obveščevalne table

Splošna javnost, obiskovalci
KP Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib, obiskovalci na GIS

Facebook in Twitter

Zainteresirana javnost

Vsaj 1 objava
tedensko

04/201804/2019

Od 10/2016
(pri GIS),
4/2017 (v
KP) dalje
Od 10/2016
dalje

Število bralcev revije

Število gledalcev

Število poslušalcev

Izdelani tabli

Orodja

Ciljne skupine

E-novice

Prostovoljci in drugi aktivni
udeleženci projektnih
aktivnosti
Zainteresirana splošna
javnost, zasebni lastniki
gozdov

Predstavitev na sejmih Narava zdravje
in AGRA

Pogostost
aktivnosti
Vsako četrtletje

Obdobje
izvajanja
Od 3/2017
dalje

Enkrat letno od 2017
do 2020

Cilj aktivnosti

Kazalniki uspešnosti

Prepoznavnost, informiranje,
vključevanje, odgovorno
ravnanje
Prepoznavnost, informiranje,
izobraževanje, vključevanje,
odgovorno ravnanje

Število prejemnikov, ki
odprejo novice

Prepoznavnost, informiranje,
odgovorno ravnanje
Informiranje, odgovorno
ravnanje
Informiranje, vključevanje,
sodelovanje, odgovorno
ravnanje
Informiranje, izobraževanje,
vključevanje

Število novinarskih hiš,
število objav
Število povzemanj

Novinarske konference

Splošna javnost

2 dogodka

Poročilo za splošno javnost (Layman's
report)
Nacionalni posvet ZOHO

Splošna javnost

Enkratna aktivnost

9/2017 in
9/2019
Naravazdravje,
8/2018,
8/2020 Agra
11/2016 in
9/2020
9/2020

Predstavniki javnih institucij
in lokalnih skupnosti

Enkratni dogodek

1/2020

2 obiska (Italija,
Velika Britanija)

12/2016 1/2017

Enkratni dogodek

9/2019

Informiranje, izobraževanje,
sodelovanje

Število udeležencev, število
prispevkov

Enkratni dogodek

3/2020

Informiranje, sodelovanje

Število udeležencev

Študijski obiski drugih LIFE projektov

Eksperti sorodnih organizacij
iz tujine
► D2. Mednarodna konferenca o ZOHO
Mednarodna konferenca
Mednarodna strokovna
javnost
► D3. Načrt za ponovno uporabo in prenos rezultatov projekta
Delavnica za prenos znanj ZOHO
Predstavniki tujih institucij za
sistema
varstvo gozdov

Število obiskovalcev
sejmov

Število udeležencev

Število obiskov

6. KOMUNIKACIJSKA SKUPINA
V projektu komunicira celotna projektna skupina, ki skrbi, da se ukrepi obveščanja izvajajo v skladu s
komunikacijskim načrtom. Za vsako aktivnost v projektu so določeni posamezniki, ki skrbijo za pretok
informacij znotraj projektne skupine in navzven s ciljnimi skupinami in deležniki.
Najpomembnejši kontakti glede na vsebino želenih informacij:
KONTAKTI KOMUNIKACIJSKE SKUPINE
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Vodja projekta LIFE ARTEMIS:
dr. Maarten de Groot
Gozdarski inštitut Slovenije

E-naslov: maarten.degroot@gozdis.si
Telefon: 01 200 78 65
Mobilni telefon: 041 261 397

Vodja komunikacije (vprašanja s strani medijev,
splošne javnosti):
Judita Malovrh
Zavod RS za varstvo narave
Tehnični koordinator projekta (tehnična
vprašanja):
dr. Andrej Verlič
Gozdarski inštitut Slovenije
Sodelavka za področje komunikacije (zakonodaja,
vprašanja s strani prostovoljcev):
Jana Kus Veenvliet
Zavod Symbiosis, socialno podjetje

E-naslov: judita.malovrh@zrsvn.si
Telefon: 01 230 95 13

Sodelavec za komunikacijo z lastniki gozdov:
Boris Rantaša
Zavod za gozdove Slovenije

E-naslov: boris.rantasa@zgs.si
Telefon: 01 241 06 43
Mobilni telefon: 051 631 523

E-naslov: andrej.verlic@gozdis.si
Telefon: 01 200 78 31
Mobilni telefon: 040 512 195
E-naslov: jana.kus@zavod-symbiosis.si
Mobilni telefon: 031 502 566

7. VREDNOTENJE USPEŠNOSTI KOMUNIKACIJE
Uspešnost izvedenih komunikacijskih aktivnosti bomo merili na različne načine, za vsako
komunikacijsko orodje posebej. V tabeli (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.) so za
osamezno komunikacijsko orodje zbrane ciljne vrednosti , ki smo jih opredelili ob prijavi
projekta.

Tabela 3. Ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti po posameznih komunikacijskih orodjih

Orodja

Kazalniki uspešnosti

Ciljna vrednost ob koncu
projekta

A1. Izdelava komunikacijskega načrta projekta
Javnomnenjska raziskava
Dosežen reprezentativen
900
vzorec
Delavnica o komunikacijskem načrtu
Število zaposlenih na projektu,
40
ki so se udeležili delavnice
A2. Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO)
Anketa o sodelovanju prostovoljcev v ZOHO
Dosežen reprezentativen
15 % odzivnost na anketo
vzorec
Anketa o vključevanju zaposlenih v ZOHO
Dosežen reprezentativen
25 intervjujev, 30 %
vzorec
odzivnost na anketo
A3. Razvoj programa usposabljanja za ZOHO
Delovni obiski na tujih institucijah s
Podpisani sporazumi o
4
področja varstva gozdov
sodelovanju
Priročnik za ZOHO
Izdan priročnik (2 dela)
Priročnik z vsaj 60 stranmi B5
formata
B1. Nacionalna osveščevalna kampanja o invazivnih tujerodnih vrstah (ITV)
Oglaševalska kampanja na vlakih
Vidnost oglasnih sporočil
10 % potnikov prikliče v
spomin
Brošura o tujerodnih vrstah v gozdovih
Izdana brošura
22.000 bralcev revije KG,
17.000 dodatno razdeljenih
Dokumentarni film
Gledanost spletne različice,
500 obiskovalcev otvoritev
število obiskovalcev otvoritev
razstav, 14.000 obiskovalcev
razstav, število razdeljenih
sejma, 250 šolam poslan
DVD-jev
DVD
Potujoča razstava
Število obiskovalcev
25.000
Članki v lokalnih glasilih
Število člankov
25
Predavanja za lokalne prebivalce
Število poslušalcev
500
Vodeni sprehodi po mestih
Število udeležencev
800
Izjave za javnost ob mednarodnih dnevih
Število objav v medijih
20
B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO
Delavnica za usposabljanje vodij
Število udeležencev, Ocena
14
izobraževanja ZOHO
kakovosti delavnice
Usposabljanje ZOHO za profesionalce
Število udeležencev, Ocena
350
kakovosti delavnice
Usposabljanje ZOHO za prostovoljce in
Število udeležencev, Ocena
350
zasebne lastnike gozdov
kakovosti delavnice
Usposabljanje ZOHO za druge zaposlene v
Število udeležencev, Ocena
100
podjetjih, ki se ukvarjajo z lesnimi rastlinami kakovosti delavnice
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Orodja

Kazalniki uspešnosti

Ciljna vrednost ob koncu
projekta
20

Delavnica za prenos znanj ZOHO
Število udeležencev, Ocena
usposabljanja
kakovosti delavnice
B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri zbiranju podatkov o ITV
Spletna in mobilna aplikacija za sporočanje
Število registriranih
30.000 vnosov, 300
podatkov o ITV
uporabnikov, število
namestitev aplikacije
posredovanih podatkov
Predavanje na Seminarju o varstvu gozdov
Število poslušalcev
60
Delavnice o informacijskem sistemu
Število udeležencev, Ocena
350
kakovosti delavnice
Objave v strokovnih revijah
Število člankov
2
Predavanje na Tednu gozdov
Število poslušalcev
40
Akcija Poiščimo jih! (letak, članki)
Število sporočenih podatkov,
500 vnosov podatkov, 10.000
število razdeljenih letakov,
razdeljenih letakov
doseg bralcev člankov
Teden popisovanja tujerodnih vrst
Število sodelujočih šol in
500 udeležencev, 2500
učencev
najdenih lokacij ITV
B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v urbanih gozdovih
Članek za aktivacijo prostovoljcev
Število bralcev glasila
120.000
Predavanja za aktivacijo prostovoljcev
Število poslušalcev
15
Priročnik za popisovanje tujerodnih vrst
Izdaja priročnika
300 kopij
Usposabljanje popisovalcev ITV
Število udeležencev
40
Pregled in popis območja KP Rožnik
Pregledana površina
5 km2
Akcije odstranjevanja ITV
Število udeležencev, očiščena
90 udeležencev, 20 ha
površina
Predavanje o rezultatih akcij odstranjevanja
Število poslušalcev
15
ITV
Usklajevalni sestanek za akcijski načrt za
Končan akcijski načrt, število
50 udeležencev
ITV v KP Rožnik
udeležencev
Platforma za izmenjavo izkušenj o nadzoru
Število vnosov
30
ITV
B5. Osveščevalna kampanja o javorovem raku
Članki v dnevnih in lokalnih časnikih
Število bralcev
300.000
Brošura o javorovem raku
Število bralcev revije
22.000
Prispevki na TV
Število gledalcev
100.000
Predavanja za zasebne lastnike gozdov
Število poslušalcev
135
Izleti za lastnike gozdov
Število udeležencev
90
Odstranjevanje dreves, okuženih z
Število odstranjenih dreves
125
javorovim rakom
D1. Seznanjanje splošne javnosti o rezultatih projekta
Spletna stran tujerodne-vrste.info
Število obiskovalcev, CTR,
132.000 sej, 100.000
Bounce rate
obiskovalcev
Obveščevalne table
Izdelani tabli
2 tabli
Facebook
Število sledilcev
2.500
E-novice (namesto Facebook skupine!)
Število prejemnikov, ki odprejo
600
novice
Predstavitev na sejmih Narava zdravje in
Število obiskovalcev sejmov
280.000
AGRA
Novinarske konference
Število izvedenih dogodkov
2
Poročilo za splošno javnost (Layman's
Število prejemnikov poročila
500
report)
Nacionalni posvet ZOHO
Število udeležencev
50
Študijski obiski drugih LIFE projektov
Število obiskov
2
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Orodja
D2. Mednarodna konferenca o ZOHO
Mednarodna konferenca

Kazalniki uspešnosti

Število udeležencev, število
prispevkov
D3. Načrt za ponovno uporabo in prenos rezultatov projekta
Delavnica za prenos znanj ZOHO sistema
Število udeležencev

Ciljna vrednost ob koncu
projekta
100 udeležencev, 70
prispevkov
6
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