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POVZETEK 
 
V poročilu so predstavljeni rezultati usposabljanj/izobraževanj za sistem za zgodnje obveščanje in 
hitro odzivanje (ZOHO) na invazivne tujerodne vrste (ITV) v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 
GIE/SI/000770). Usposabljanja so bila izvedena v okviru akcije B.2 leta 2017 in 2018, analiza teh 
usposabljanj pa je del pod-akcije C.2.1. 
 
V okviru akcije B.2 smo izvedli 5 sklopov izobraževanj. Skupno se je izobraževanj udeležilo 1059 oseb. 
Izvedli smo 33 izobraževanj po Sloveniji in eno v tujini. Skupaj je v pod-akcijah izpolnilo ankete 757 
oseb. 

Izobraževanja smo izvedli za izvajalce usposabljanj, strokovnjake, lastnike gozdov, prostovoljce in 
zaposlene v podjetjih, povezanih z gozdom. Izobraževalne cilje smo dosegli pri vseh pod-akcijah.  

Vsi udeleženci usposabljanj v pod-akcijah B.2.1, B.2.2, B.2.3 in B.2.4 so pred začetkom kabinetnega 
dela dobili anketne vprašalnike. V anketi so ocenili svoje znanje pred usposabljanjem in nato še po 
koncu usposabljanja. Vsi udeleženci niso izpolnili anket. Udeleženci v pod-akciji B.2.5 pa so anketne 
vprašalnike dobili le po zaključku izobraževanja. 
 
Analiza vprašalnikov udeležencev izobraževanj je pokazala, da so bili pred usposabljanjem malo do 
srednje usposobljeni, po usposabljanju pa srednje do dobro usposobljeni. Pred usposabljanjem je 
manj kot polovica anketirancev vedela, kako se odzvati, ko opazijo ITV v gozdu, po usposabljanju pa 
več kot 90 % anketiranih. 

Eno usposabljane smo izvedli tudi na Dunaju, in sicer za prenos sistema ZOHO v druge evropske 
države. Tudi pri tem usposabljanju je analiza pokazala, da je bilo usposabljanje uspešno, saj je več kot 
80 % anketiranih po usposabljanju odgovorilo, da so se naučili nekaj novega o ITV.  

Udeleženci si v bodoče želijo predvsem dodatna znanja na področju prepoznavanja ITV in 
determinacije, več izobraževanja na terenu, dodatna znanja o sistemu ZOHO, še več gradiv, znanja o 
invazivnih žuželkah, glivah, ozaveščanja o tej problematiki ter odstranjevanju in zatiranju ITV.  
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ABSTRACT 

This report presents the results of the training and education for early warning and rapid response 
(EWRR) system against invasive alien species in forests within the LIFE ARTEMIS project (LIFE15 
GIE/SI/000770). The trainings were carried out under Action B.2 in 2017 and 2018, and the analysis of 
these trainings is part of sub-action C.2.1. 

As part of campaign B.2, we conducted 5 sets of trainings. A total of 1,059 people attended the 
trainings. We conducted 33 trainings in Slovenia and one abroad. A total of 757 people completed the 
surveys in the sub-campaigns. 

We conducted trainings for providers, professionals, forest owners, volunteers and employees of 
forest-related companies. We achieved the educational goals in all sub-actions.  

All participants in the trainings in sub-actions B.2.1, B.2.2, B.2.3 and B.2.4 were given questionnaires 
before the start of the cabinet work. In the survey, they assessed their knowledge before the training 
and then after the end of the training. Not all participants completed the surveys.  

The participants in sub-action B.2.5 received questionnaires only after completing the training. 

The analysis of the questionnaires of the participants in the trainings showed that they were slightly 
to moderately qualified before the training and moderately to well-trained after the training. Before 
the training, less than half of the respondents knew how to react when they noticed IAS in the forest, 
and after the training more than 90% of the respondents. We also conducted one training in Vienna, 
for the transfer of the EWRR system to other European countries. Also, in this training, the analysis 
showed that the training was successful, as more than 80% of the respondents answered after the 
training that they had learned something new about IAS. 
 
In the future, the participants want additional knowledge about IAS recognition, more education in 
the field, additional knowledge about the EWRR system, knowledge about invasive insects, fungi and 
awareness of removal and control of IAS. 
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1 UVOD 
 
Cilj dokumenta je analiza usposabljanj/izobraževanj za sistem za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje 
na invazivne tujerodne vrste v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770). Namen sistema 
ZOHO je čim hitrejše odkrivanje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) in takojšnje ukrepanje za preprečitev 
nastanka škode, ki bi jo te vrste lahko povzročile. Cilj akcije B.2 je usposobiti ciljne skupine za izvajanje 
sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu. 
 
V nadaljevanju je natančneje predstavljena analiza vseh petih pod-akcij, in sicer:  

• B.2.1 Izobraževanje za izvajalce usposabljanj za ZOHO na ITV v gozdu; 
• B.2.2 Regionalna usposabljanja za ZOHO za strokovnjake v gozdarstvu in drugih strokovnih 

področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami; 
• B.2.3 Regionalna usposabljanja za ZOHO za zasebne lastnike gozdov in prostovoljce; 
• B.2.4 Delavnice za zaposlene v podjetjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami; 
• B.2.5 Delavnica za prenos sistema ZOHO v druge evropske države. 

 
V analizo smo vključili vse anketne vprašalnike, ki so jih izpolnili udeleženci izobraževanj. Udeleženci 
so izpolnili vprašalnik pred in po usposabljanju. Vsi udeleženci usposabljanj anketnih vprašalnikov 
niso izpolnili.   

Vprašanja so bila zaprtega tipa, na katere so anketiranci odgovarjali s pomočjo ocenjevalnih lestvic 
(npr. 1 – slabo usposobljen, 2–3 – srednje usposobljen, 4 – zelo usposobljen), nekaj pa je bilo tudi 
vprašanj odprtega tipa, kjer so anketiranci podali opisne odgovore. 

Anketni vprašalnik je bil pri pod-akciji B.2.1 zasnovan tako, da so se udeleženci ocenili (od 1 do 10) 
kako se čutijo usposobljeni pred in po usposabljanju za organizacijo usposabljanj in delavnic v okviru 
akcije B.2.  

Pri pod-akcijah B.2.2 in B.2.3 so se udeleženci ocenili (od 1 do 4) kako se čutijo usposobljeni pri 
prepoznavanju in determinaciji ITV v gozdu, sporočanju podatkov o ITV v sistem ZOHO in pri 
poznavanju okvirja in delovanja sistema ZOHO.  

Pri pod-akciji B.2.4 so se udeleženci ocenili (od 1 do 4) kako se čutijo usposobljeni pri prepoznavanju 
in determinaciji ITV v gozdu in sporočanju podatkov o ITV v sistem ZOHO.  

Pri pod-akciji B.2.5 so udeleženci imeli kombinirane tipe vprašanj, saj so svoje odgovore zaprtega tipa 
lahko še utemeljili z opisnim odgovorom. 
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2 AKCIJE 
 
V okviru projekta LIFE ARTEMIS in akcije B.2 so bila v letih 2017 in 2018 organizirana in izpeljana 
usposabljanja za različne ciljne skupine. Izvedli smo 33 usposabljanj/delavnic po Sloveniji in eno v 
tujini. Usposabljanja je izvajala ekipa zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), Gozdarskega 
inštituta Slovenije (GIS), Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in Zavoda Symbiosis.  
Namen akcije B.2 je bil grajenje kapacitet skozi usposabljanja ciljnih skupin za izvajanje sistema za 
zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdu (ZOHO) v okviru naslednjih pod-akcij: 
 

 

 
 

Slika 1: Cilji vseh pod-akcij v B.2. 

 

B.2.1

•Izobraževanje za izvajalce usposabljanj za ZOHO na ITV v gozdu 
•1 izobraževanje v maju 2017

B.2.2

•Regionalna usposabljanja za ZOHO za strokovnjake v gozdarstvu in drugih strokovnih 
področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami

•14 usposabljanj od maja do oktobra 2017

B.2.3

•Regionalna usposabljanja za ZOHO za zasebne lastnike gozdov in prostovoljce
•14 usposabljanj v septembru in oktobru 2017

B.2.4

•Delavnice za zaposlene v podjetjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami
•3 delavnice v februarju, marcu in septembru 2018

B.2.5

•Delavnica za prenos sistema ZOHO v druge evropske države
•1 delavnica marca 2018 na Dunaju

B.2.1 Izobraževanje za 
izvajalce usposabljanj za 

ZOHO na ITV v gozdu 
1 delavnica – 14 oseb

B.2.2 Regionalna 
usposabljanja za ZOHO 

za strokovnjake
14 delavnic – 350 oseb

B.2.4 Delavnice za 
zaposlene v podjetjih, 
povezanih z gozdom

5 delavnic – 100 oseb

B.2.3 Regionalna 
usposabljanja za ZOHO 

za lastnike gozdov in 
prostovoljce

14 delavnic – 350 oseb

B.2.5 Delavnica za 
prenos sistema ZOHO v 
druge evropske države 

1 delavnica – 20 oseb



 
10 

2.1 Pod-akcija B.2.1  
 Izobraževanje za izvajalce usposabljanj za ZOHO na ITV v gozdu 
 

• Cilj: izobraziti vsaj 14 regionalnih koordinatorjev ZGS – vodij odsekov za gojenje in varstvo na 
OE ZGS in njihovih namestnikov. 

• Izvajalci: strokovnjaki ožje projektne skupine LIFE ARTEMIS (GIS, ZGS, Zavod Symbiosis, 
ZRSVN). 

• Udeleženci: regionalni koordinatorji ZGS. 
• Vsebina: enodnevno izobraževanje, na katerem so udeleženci dobili vsa potrebna znanja za 

izvedbo usposabljanj/delavnic v okviru pod-akcij B.2.2, B.2.3 in B.2.4. 

 

 
Slika 2: Udeleženci izobraževanja za izvajalce usposabljanj. 

 
 

2.2 Pod-akcija B.2.2 
Regionalna usposabljanja za ZOHO za strokovnjake v gozdarstvu in 
drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi 
rastlinami 

 
• Cilj: usposobiti in navdušiti vsaj 350 strokovnjakov, ki delujejo v gozdnem prostoru, za 

sodelovanje v sistemu ZOHO na 14 usposabljanjih. 
• Izvajalci: vsaj 2 strokovnjaka GIS in 1 regionalni koordinator ZGS/OE ZGS. 
• Udeleženci: revirni gozdarji, zaposleni na ZRSVN, upravljavci zaščitenih območij (regijski, 

krajinski, narodni in ostali parki …). 
• Vsebina: 14 enodnevnih izobraževanj; kabinetni (dopoldanski) del usposabljanja je bil 

sestavljen iz predavanja, popoldanski pa je vključeval terenski sprehod. V dopoldanskem času 
so bile predstavljene vrste iz Opozorilnega seznama LIFE ARTEMIS, na terenskem 
(popoldanskem) delu pa vrste iz Opazovalnega seznama LIFE ARTEMIS. 
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Slika 3: Udeleženci regionalnega usposabljanja za strokovnjake v gozdarstvu. 

 

 
Slika 4: Udeleženci terenskega regionalnega usposabljanja za strokovnjake v gozdarstvu. 
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2.3 Pod-akcija B.2.3  
Regionalna usposabljanja za ZOHO za zasebne lastnike gozdov in 
prostovoljce 

 
• Cilj: usposobiti vsaj 350 zainteresiranih zasebnih lastnikov gozdov in prostovoljcev za 

sodelovanje v sistemu ZOHO na 14 usposabljanjih. 
• Izvajalci: 1 regionalni koordinator ZGS/OE ZGS. 
• Udeleženci: zasebni lastniki gozdov, ljudje, zainteresirani za naravo in okoljske zadeve, člani 

različnih nevladnih organizacij na področju narave. 
• Vsebina: poljudno predavanje, ki je bilo osredotočeno na tiste ITV, ki jih je najlažje prepoznati 

in za katere lahko pričakujemo, da jih bodo prostovoljci sporočali v sistem. V kabinetnem delu 
je bila izvedena poljudna predstavitev o ITV in sistemu ZOHO. Po predavanju je sledil terenski 
del, na katerem so bile predstavljene nekatere izmed omenjenih vrst, ki so prisotne na 
območju z Opazovalnega seznama LIFE ARTEMIS. 

 

 
Slika 5: Udeleženci regionalnega usposabljanja za lastnike gozdov in prostovoljce. 

 

2.4 Pod-akcija B.2.4 
Delavnice za zaposlene v podjetjih, povezanih z gozdom in lesnatimi 
rastlinami 
 

• Cilj: ozavestiti in izobraziti vsaj 100 zaposlenih v podjetjih, povezanih z gozdom in lesnatimi 
rastlinami, na področju ITV in njihova mobilizacija za sodelovanje v sistemu ZOHO na 5 
delavnicah.  

• Izvajalci: 2 strokovnjaka GIS in 1 regionalni koordinator ZGS/OE ZGS. 
• Udeleženci: zaposleni v drevesnicah, vrtnih centrih, gozdarskih izvajalskih podjetjih, 

upravljalci z zeleno infrastrukturo, gozdarski inšpektorji. 
• Vsebina: 3 delavnice, ki so trajale pol dneva. Predavanje je bilo osredotočeno na ITV, ki se 

širijo skozi dejavnosti in jih izvajajo podjetja udeležencev. Predavanju je sledil terenski del. 
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Slika 6: Udeleženci delavnice za zaposlene v podjetjih, povezanih z gozdom in lesnatimi rastlinami.  

 
2.5 Pod-akcija B.2.5 
 Delavnica za prenos sistema ZOHO v druge evropske države 
 

• Cilj: prenos teoretičnega modela sistema ZOHO 20 gozdarskim strokovnjakom iz drugih držav 
EU na eni delavnici.  

• Izvajalci: 3 strokovnjaki GIS. 
• Udeleženci: gozdarski strokovnjaki in predstavniki institucij, ki opravljajo naloge s področja 

ITV iz drugih držav EU.  
• Vsebina: 1 enodnevna delavnica na Dunaju za strokovnjake iz EU (predvsem sosednjih držav), 

na kateri je bila predstavljena struktura sistema ZOHO, pristop za pripravo opozorilnih 
seznamov in prioritetnih poti vnosa ter informacijski sistem za ITV. 
 

 
Slika 7: Udeleženci delavnice za prenos sistema ZOHO v druge evropske države. 
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3 ANALIZA/REZULTATI AKCIJ B.2 GLEDE NA CILJE 
 
V okviru akcije B.2 smo izvedli 5 sklopov izobraževanj/delavnic, ki so prikazani v Sliki 8 in Tabelah 1 
ter 5, kjer je tudi zabeleženo število izvedenih delavnic ter število udeležencev pri posamezni pod-
akciji. Skupno se je izobraževanj udeležilo 1059 oseb (vključno s projektnim osebjem). Izvedli smo 33 
izobraževanj po Sloveniji in eno v tujini. Skupni cilj udeležencev smo presegli za več kot 20 %. 
 

 
Slika 8: Rezultati vseh pod-akcij v B.2. 

 
Tabela 1: Vsa izvedena usposabljanja v okviru pod-akcij B.2 s cilji in rezultati. 

Akcija Opis akcije Št. akcij/delavnic Število 
udeležencev 

Cilj Rezultat Cilj Rezultat 

B.2.1 Izobraževanje za izvajalce usposabljanj 
za ZOHO na ITV v gozdu 

1 1 14 43 

B.2.2 Regionalna usposabljanja za ZOHO za 
strokovnjake 

14 14 350 521 

B.2.3 Regionalna usposabljanja za ZOHO za 
lastnike gozdov in prostovoljce 

14 14 350 311 

B.2.4 Delavnice za zaposlene v podjetjih, 
povezanih z gozdom 

5 3 100 139 

B.2.5 Delavnica za prenos sistema ZOHO v 
druge evropske države 

1 1 20 45 

B.2 SKUPAJ  35 33 834 1059 

 

B.2.1 Izobraževanje za 
izvajalce usposabljanj za 

ZOHO na ITV v gozdu 

1 delavnica – 43 oseb

B.2.2 Regionalna 
usposabljanja za ZOHO za 

strokovnjake

14 delavnic – 521 oseb

B.2.4 Delavnice za 
zaposlene v podjetjih, 
povezanih z gozdom

3 delavnice – 139 oseb

B.2.3 Regionalna 
usposabljanja za ZOHO za 

lastnike gozdov in 
prostovoljce
14 delavnic – 311 oseb

B.2.5 Delavnica za prenos 
sistema ZOHO v druge 

evropske države 

1 delavnica – 45 oseb
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3.1 Rezultati pod-akcije B.2.1 
 Izobraževanje za izvajalce usposabljanj za ZOHO na ITV v gozdu 
 
16. maja 2017 smo v predavalnici Gozdarskega inštituta Slovenije izvedli eno izobraževanje, ki se ga je 
udeležilo 43 oseb. Ciljni skupini, vodjem Odsekov za gojenje in varstvo gozdov OE ZGS, so se pridružili 
tudi njihovi namestniki in nekateri drugi zaposleni na ZGS. Prisotni so bili tudi udeleženci, ki se z 
invazivnimi tujerodnimi vrstami srečujejo v urbanih gozdovih. 
 
Izobraževalni cilj – izobraziti vsaj 14 regionalnih koordinatorjev ZGS – je bil dosežen. Regionalni 
koordinatorji ZGS so dobili vsa orodja, da so lahko organizirali in izvajali usposabljanja/delavnice v 
okviru pod-akcij B.2. 
 

3.2 Rezultati pod-akcije B.2.2 
Regionalna usposabljanja za ZOHO za strokovnjake v gozdarstvu in 
drugih strokovnih področjih, povezanih z gozdom in lesnatimi 
rastlinami 

 
Konec maja 2017 smo začeli z regionalnimi usposabljanji za ZOHO za strokovnjake. Z usposabljanji 
smo začeli v Kočevju in ga zaključili v oktobru 2017 na Bledu. Izvedli smo 14 regijskih usposabljanj, ki 
se jih je udeležilo 521 oseb. Seznam usposabljanj je prikazan v Tabeli 2. 
 
Izobraževalni cilj – usposobiti in navdušiti vsaj 350 strokovnjakov – je bil dosežen.  
 
Tabela 2: Seznam usposabljanj pri pod-akciji B.2.2 in število udeležencev. 

Datum 
usposabljanja 

Območje  
usposabljanja 

Število 
udeležencev 

Cilj Skupaj - 
akcija 

31. 5. 2017 Kočevje 49  
 

1. 6. 2017 Sežana 27  
 

6. 6. 2017 Tolmin 51  
 

7. 6. 2017 Maribor 62  
 

14. 6. 2017 Brežice 29  
 

20. 6. 2017 Novo mesto 37  
 

21. 6. 2017 Ljubljana 43 350 521 
22. 6. 2017 Postojna 33  

 

23. 6. 2017 Kranj 38  
 

28. 6. 2017 Celje 33  
 

29. 6. 2017 Murska Sobota 25  
 

5. 7. 2017 Slovenj Gradec 35  
 

20. 9. 2017 Nazarje 31  
 

13. 10. 2017 Bled 28  
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3.3 Rezultati pod-akcije B.2.3 
Regionalna usposabljanja za ZOHO za zasebne lastnike gozdov in 
prostovoljce 

 
V septembru 2017 smo začeli z regionalnimi usposabljanji za ZOHO za lastnike gozdov in prostovoljce. 
Z usposabljanji smo začeli na Bledu in ga zaključili v oktobru 2017 v Murski Soboti. Izvedli smo 14 
regijskih usposabljanj, ki se jih je udeležilo 311 oseb. Seznam usposabljanj je prikazan v Tabeli 3. 

Naš cilj je bil, usposobiti vsaj 350 zasebnih lastnikov gozdov in prostovoljcev na 14 usposabljanjih. Ker 
je bil v tistem obdobju povečan obseg dela pri lastnikih gozdov zaradi ekstremnih vremenskih 
dogodkov, cilja nismo dosegli, smo se mu pa zelo približali. Kljub temu so bile delavnice dobro 
obiskane. 
 
Tabela 3: Seznam usposabljanj pri pod-akciji B.2.3 in število udeležencev. 

Datum 
usposabljanja 

Območje  
usposabljanja 

Število 
udeležencev 

Cilj Skupaj - 
akcija 

21. 9. 2017 Bled 20  
 

28. 9. 2017 Brežice 12  
 

28. 9. 2017 Ljubljana 30  
 

29. 9. 2017 Celje 10  
 

29. 9. 2017 Sežana 30  
 

4. 10. 2017 Kočevje 40  
 

10. 10. 2017 Novo mesto 13 350 311 
12. 10. 2017 Nazarje 17  

 

11. 10. 2017 Slovenj Gradec 18  
 

17. 10. 2017 Kranj 15  
 

18. 10. 2017 Tolmin 28  
 

18. 10. 2017 Maribor 37  
 

19. 10. 2017 Postojna 26  
 

24. 10. 2017 Murska Sobota 15  
 

 

3.4 Rezultati pod-akcije B.2.4 
Delavnice za zaposlene v podjetjih, povezanih z gozdom in lesnatimi 
rastlinami 

 
V okviru pod-akcije B.2.4, ki je bila namenjena zaposlenim v podjetjih, povezanih z gozdom, smo v 
februarju, marcu in septembru 2018 izvedli 3 delavnice (delavnice je izvedel GIS). Delavnic se je 
udeležilo 139 oseb. Seznam delavnic je prikazan v Tabeli 4. 

Naš cilj je bil, ozavestiti in izobraziti vsaj 100 udeležencev na 5 delavnicah. Ker je bila udeležba in 
zanimanje za delavnice zelo velika že na prvih treh delavnicah, smo že na treh delavnicah dosegli cilj 
100 udeležencev.  

Izobraževalni cilj – ozavestiti in izobraziti vsaj 100 udeležencev – je bil dosežen.   
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Tabela 4: Seznam usposabljanj pri pod-akciji B.2.4 in število udeležencev. 
Datum 
usposabljanja 

Območje  
usposabljanja 

Število 
udeležencev 

Cilj Skupaj - 
akcija 

17. 2. 2018 Grosuplje  46  
100 

 
139 6. 3. 2018 Ljubljana 71 

11. 9. 2018 Volčji Potok 22 
 

3.5 Rezultati pod-akcije B.2.5 

 Delavnica za prenos sistema ZOHO v druge evropske države 
 

V marcu 2018 je GIS na Dunaju izvedel delavnico za prenos sistema ZOHO v druge evropske države. 
Delavnice se je udeležilo 45 oseb. 

Izobraževalni cilj – prenesti teoretični model sistema ZOHO vsaj 20 udeležencem iz drugih držav EU – 
je bil dosežen. 
 

 
Slika 9: Izvedba delavnice za prenos sistema ZOHO v druge evropske države. 
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Tabela 5: Vsa izvedena usposabljanja v okviru pod-akcij B.2 z lokacijami in št. udeležencev. 

Akcija Datum 
usposabljanja 

Območje  
usposabljanja 

Število 
udeležencev 

Cilj Skupaj - 
akcija 

B.2.1 16. 5. 2017 Centralna – Ljubljana 43 14 43 

 31. 5. 2017 Kočevje 49  
 

 1. 6. 2017 Sežana 27  
 

 6. 6. 2017 Tolmin 51  
 

 7. 6. 2017 Maribor 62  
 

 14. 6. 2017 Brežice 29  
 

 20. 6. 2017 Novo mesto 37  
 

B.2.2 21. 6. 2017 Ljubljana 43 350 521 
 22. 6. 2017 Postojna 33  

 

 23. 6. 2017 Kranj 38  
 

 28. 6. 2017 Celje 33  
 

 29. 6. 2017 Murska Sobota 25  
 

 5. 7. 2017 Slovenj Gradec 35  
 

 20. 9. 2017 Nazarje 31  
 

 13. 10. 2017 Bled 28  
 

 21. 9. 2017 Bled 20  
 

 28. 9. 2017 Brežice 12  
 

 28. 9. 2017 Ljubljana 30  
 

 29. 9. 2017 Celje 10  
 

 29. 9. 2017 Sežana 30  
 

 4. 10. 2017 Kočevje 40  
 

 
10. 10. 2017 Novo mesto 13  

 

B.2.3 12. 10. 2017 Nazarje 17 350 311 
 11. 10. 2017 Slovenj Gradec 18  

 

 17. 10. 2017 Kranj 15  
 

 18. 10. 2017 Tolmin 28  
 

 18. 10. 2017 Maribor 37  
 

 19. 10. 2017 Postojna 26  
 

 24. 10. 2017 Murska Sobota 15  
 

 
17. 2. 2018 Grosuplje 46  

100 
 
139 B.2.4 6. 3. 2018 Ljubljana 71 

 11. 9. 2018 Volčji Potok 22 

B.2.5 13. 3. 2018 Dunaj, Avstrija 45 20 45 

SKUPAJ 1059 834 1059 
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4 ANALIZA ANKET 
 
Vsi udeleženci usposabljanj v pod-akcijah B.2.1, B.2.2, B.2.3 in B.2.4 so pred začetkom kabinetnega 
dela dobili anketne vprašalnike. V anketi so ocenili svoje znanje pred usposabljanjem in nato še po 
koncu usposabljanja. Vsi udeleženci niso izpolnili anket. Skupaj je v pod-akcijah B.2.1, B.2.2, B.2.3 in 
B.2.4 izpolnilo ankete 743 oseb1. Udeleženci v pod-akciji B.2.5 pa so anketne vprašalnike dobili le po 
zaključku izobraževanja. Ankete je v tej pod-akciji izpolnilo 14 udeležencev. 
 

4.1 Analiza pod-akcije B.2.1 
 
V okviru pod-akcije B.2.1 se je izobraževanj udeležilo 43 oseb, ki so izpolnili 19 anketnih vprašalnikov. 

Anketiranci so ocenjevali svojo usposobljenost za organizacijo usposabljanj in delavnic v okviru 
projekta LIFE ARTEMIS akcije B.2. Ocenili so se lahko z ocenami od 1 do 10, pri čemer je ocena 1 
pomenila, da so neusposobljeni, ocena 5 srednje usposobljeni in ocena 10 zelo usposobljeni.   

Analiza vprašalnikov udeležencev izobraževanj je pokazala, da so bili pred usposabljanjem malo do 
srednje usposobljeni, saj so se v povprečju ocenili s 4,3. Analiza po usposabljanju pa je pokazala, da 
so na izobraževanju pridobili dodatna znanja, saj so se v povprečju ocenili z oceno 6. Analiza je 
prikazana v Tabeli 6 in Sliki 10. 
 
Tabela 6: Analiza anketirancev pred in po izobraževanju pri pod-akciji B.2.1 (usposobljenost za 
organizacijo usposabljanj in delavnic).  

B.2.1 – izvajalci usposabljanj 
(N=19) 

Čas izpolnjevanja anket Pred  Po  
POVPREČJE 4,3 6 

 

 
Slika 10: Prikaz usposobljenosti izvajalcev nadaljnjih usposabljanj pred in po izobraževanju. 

 
1 Nekateri udeleženci so izpolnili samo en del ankete (pred ali po usposabljanju). 
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4.2 Analiza pod-akcij B.2.2 in B.2.3 
 
V okviru pod-akcije B.2.2 se je usposabljanj udeležilo 521 oseb, ki so izpolnili 424 anketnih 
vprašalnikov. Analiza izpolnjenih vprašalnikov je pokazala, da je pred usposabljanjem vedelo kako se 
odzvati, ko opazijo ITV v gozdu, 49 % anketiranih, po usposabljanju pa 90 % anketiranih (glej Tabelo 
7).  

V okviru pod-akcije B.2.3 se je usposabljanj udeležilo 311 oseb, ki so izpolnili 234 anketnih 
vprašalnikov. Analiza izpolnjenih vprašalnikov je pokazala, da je pred usposabljanjem vedelo kako se 
odzvati, ko opazijo ITV v gozdu, 37 % anketiranih, po usposabljanju pa kar 96 % anketiranih (glej 
Tabelo 7). Delavnic so se udeležili lastniki gozdov, prostovoljci, predstavniki planinskih društev, 
čebelarskih zvez, društev lastnikov gozdov, turističnih društev, združenj lastnikov gozdov, osnovnih 
šol, biotehniških šol, lovskih društev, občin, agrarnih skupnosti, inšpektorata za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, SiDG, KGZS in drugi.  

Rezultati pri obeh pod-akcijah so pokazali, da se je ozaveščenost pri odzivanju na ITV v gozdu zelo 
izboljšala, kar je razvidno iz Tabele 7. 
 
Tabela 7: Analiza anketirancev pred in po usposabljanju pri pod-akcijah B.2.2 in B.2.3 (Ali veste, kako 
se odzvati, ko opazite ITV v gozdu?).  

B.2.2 – 
strokovnjaki 
(N=424) 

B.2.3 – lastniki 
gozdov, prostovoljci 
(N=234) 

Odgovor Pred  Po  Pred  Po 
DA 206 374 87 222 
NE 211 34 144 5 
Niso 
odgovorili 

7 6 3 5 

% DA 49 % 90 % 37 % 96 % 
 
Anketiranci v obeh pod-akcijah so ocenjevali svojo usposobljenost na področju ITV v gozdu. Ocenjevali 
so svojo usposobljenost pri prepoznavanju in determinaciji ITV v gozdu, sporočanju podatkov o ITV v 
sistem ZOHO in poznavanju okvirja in delovanja sistema ZOHO. Z oceno 1 so se lahko ocenili za slabo 
usposobljene, z oceno 2 ali 3 za srednje usposobljene in z oceno 4 za zelo usposobljene.  

Analiza vprašalnikov pri strokovnjakih (B.2.2) je pokazala, da so bili pred usposabljanjem slabo 
usposobljeni, saj so se v povprečju ocenili z 1,6 (nekoliko bolj usposobljeni so se prepoznali le pri 
prepoznavanju ITV, povprečna ocena 1,8). Analiza po usposabljanju pa je pokazala, da so na 
delavnicah pridobili kar nekaj znanja, saj so se v povprečju ocenili z 2,6 (srednje usposobljeni). Analiza 
je prikazana v Tabeli 8 in Sliki 11.  

Analiza vprašalnikov pri lastnikih gozdov in prostovoljcih (B.2.3) je pokazala, da so bili pred 
usposabljanjem slabo usposobljeni, saj so se v povprečju ocenili z 1,5 (nekoliko bolj usposobljeni so 
se prepoznali le pri prepoznavanju ITV, povprečna ocena 1,7). Analiza po usposabljanju pa je pokazala, 
da so na delavnicah pridobili dodatna znanja, saj so se v povprečju ocenili z 2,6 (srednje usposobljeni). 
Analiza je prikazana v Tabeli 8 in Sliki 12. 
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Tabela 8: Analiza anketirancev pred in po usposabljanju pri pod-akcijah B.2.2 in B.2.3 (usposobljenost 
pri prepoznavanju ITV, poznavanju sistema ZOHO ter sporočanje v sistem ZOHO).  

B.2.2 - strokovnjaki 
(N=424) 

B.2.3 – lastniki gozdov, 
prostovoljci (N=234) 

Vprašanje Pred  Po  Pred  Po 
Prepoznavanje ITV 1,8 2,5 1,7 2,6 
Sporočanje o ITV v ZOHO 1,5 2,7 1,5 2,6 
Poznavanje ZOHO 1,4 2,7 1,4 2,6 
POVPREČJE 1,6 2,6 1,5 2,6 

 
 

 
Slika 11: Prikaz usposobljenosti strokovnjakov na področju ITV v gozdu pred in po usposabljanju. 
 
 

 
Slika 12: Prikaz usposobljenosti lastnikov gozdov in prostovoljcev na področju ITV v gozdu pred in 
po usposabljanju. 
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Iz anket je bilo razvidno, da si strokovnjaki (B.2.2) želijo predvsem dodatna znanja na področju 
prepoznavanja ITV in determinacije, več izobraževanja na terenu, dodatna znanja o sistemu ZOHO, še 
več gradiv ter kako zatirati ITV (komentarji so povzeti v Sliki 13). 
 

 
Slika 13: Analiza komentarjev glede dodatnih znanj, ki si jih želijo pridobiti anketiranci (strokovnjaki). 
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Tudi analiza pri lastnikih gozdov in prostovoljcih (B.2.3) je pokazala, da si želijo predvsem dodatna 
znanja pri prepoznavanju ITV, več izobraževanja na terenu, več izobraževanj s tega področja, znanja o 
invazivnih žuželkah, glivah, ozaveščanja o tej problematiki, odstranjevanju in zatiranju ITV (najbolj 
pogosti komentarji so povzeti v Sliki 14). 
 

 
Slika 14: Analiza komentarjev glede dodatnih znanj, ki si jih želijo pridobiti anketiranci (lastniki 

gozdov, prostovoljci). 
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V okviru pod-akcije B.2.4 se je izobraževanj udeležilo 139 oseb, ki so izpolnili 66 anketnih vprašalnikov. 
Analiza izpolnjenih vprašalnikov je pokazala, da je pred usposabljanjem vedelo kako se odzvati, ko 
opazijo ITV v gozdu, 53 % anketiranih, po usposabljanju pa jih je kar 98 % odgovorilo, da so dobili 
dovolj informacij o ITV (glej Tabelo 9). Izobraževanj so se udeležili predstavniki vrtnarij, vrtnih centrov, 
arboretuma, cvetličarn, gozdnega gospodarstva, IRSKGLR, ZGS, podjetja Snaga ter Tisa.  
 
Tabela 9: Analiza anketirancev pred in po usposabljanju pri pod-akciji B.2.4 (Pred: Ali veste, kako se 
odzvati, ko opazite ITV v gozdu?; Po: Ali ste dobili dovolj informacij o ITV?).  

B.2.4 – podjetja 
(N=66) 

Odgovor Pred   Po  
DA 35  65  
NE 28  0  
Niso 
odgovorili 

3  1  

% DA 53 %  98 %  
 
Anketiranci so ocenjevali svojo usposobljenost na področju ITV v gozdu. Ocenjevali so svojo 
usposobljenost pri prepoznavanju in determinaciji ITV v gozdu in sporočanju podatkov o ITV v sistem 
ZOHO. Z oceno 1 so se lahko ocenili za slabo usposobljene, z oceno 2 ali 3 za srednje usposobljene in 
z oceno 4 za zelo usposobljene.  

Analiza vprašalnikov je pokazala, da so bili pred usposabljanjem slabo usposobljeni, saj so se v 
povprečju ocenili z 1,7. Analiza po usposabljanju pa je pokazala, da so na usposabljanjih pridobili 
dodatna znanja, saj so se v povprečju ocenili z 2,6 (srednje usposobljeni). Analiza je prikazana v Tabeli 
10 in Sliki 15.  
 
Tabela 10: Analiza anketirancev pred in po usposabljanju pri pod-akciji B.2.4 (usposobljenost pri 
prepoznavanju ITV ter sporočanju v sistem ZOHO).  

B.2.4 - podjetja 
(N=66) 

Vprašanje Pred  Po  
Prepoznavanje ITV 2,0 2,6 
Sporočanje o ITV v ZOHO 1,5 2,7 
POVPREČJE 1,7 2,6 
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Slika 15: Prikaz usposobljenosti podjetij na področju ITV v gozdu pred in po usposabljanju. 
 

4.3 Analiza pod-akcije B.2.5 
 
V okviru pod-akcije B.2.5 se je izobraževanja udeležilo 45 oseb, ki so izpolnili 14 anketnih vprašalnikov. 
Analiza izpolnjenih vprašalnikov je pokazala, da je bilo usposabljanje uspešno, saj je kar 86 % 
anketiranih po usposabljanju odgovorilo, da so se naučili nekaj novega o ITV. Predstavitev je bila 
uporabna za 71 % anketirancev, medtem ko je 43 % anketiranih odgovorilo, da se počutijo dovolj 
usposobljeni za sodelovanje v sistemu ZOHO. 79 % anketiranih si želi tudi v prihodnje sodelovati v 
sistemu ZOHO. Izobraževanja so se udeležili predstavniki University of Natural Resources and Life 
Sciences – BOKU (Avstrija), Austrian Research and Training Centre for Forests (Avstija), Natural 
Hazards and Landscape – BFW (Avstrija), Detra United Kingdom (Združeno Kraljestvo), Croatian Forest 
Research Institute (Hrvaška), University of Copenhagen (Danska), Canadian Forest Service (Kanada), 
APHA itd. Analiza je prikazana v Tabeli 11 in Sliki 16. 
 
Tabela 11: Analiza anketirancev po usposabljanju pri pod-akciji B.2.5 (N=14). 

Vprašanje Izvedeli kaj 
novega 

Uporabnost 
predstavitve 

Usposobljenost 
za nadaljnje 
sodelovanje  

Sodelovanje v 
sistemu ZOHO 
v prihodnosti 

Odgovor 

DA 12 10 6 11 
NE 2 3 6 3 
Niso odgovorili 0 1 2 0 
% DA 86 % 71 % 43 % 79 % 
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Slika 16: Prikaz analize anketirancev pri pod-akciji B.2.5 po usposabljanju. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V okviru akcije B.2 smo izvedli 5 sklopov izobraževanj. Skupno se je izobraževanj udeležilo 1059 oseb. 
Izvedli smo 33 izobraževanj po Sloveniji in eno v tujini. Skupni cilj udeležencev smo presegli za več kot 
20 %. 

Z izobraževanji smo začeli v maju 2017. Začeli smo s pod-akcijo B.2.1 (izobraževanje za izvajalce 
usposabljanj za ZOHO na ITV v gozdu). V okviru te pod-akcije smo izvedli eno izobraževanje, ki se ga 
je udeležilo 43 oseb. Izobraževalni cilj – izobraziti vsaj 14 regionalnih koordinatorjev ZGS – je bil 
dosežen. Udeleženci so izpolnili 19 anketnih vprašalnikov. Analiza vprašalnikov udeležencev 
izobraževanj je pokazala, da so bili pred usposabljanjem malo do srednje usposobljeni, saj so se v 
povprečju ocenili s 4,3, po usposabljanju pa s povprečno oceno 6.  

Konec maja 2017 smo začeli z regionalnimi usposabljanji za ZOHO za strokovnjake (B.2.2). Izvedli smo 
14 regijskih usposabljanj, ki se jih je udeležilo 521 oseb. Udeleženci so izpolnili 424 anketnih 
vprašalnikov. Izobraževalni cilj – usposobiti in navdušiti vsaj 350 strokovnjakov – je bil dosežen. Analiza 
izpolnjenih vprašalnikov je pokazala, da je pred usposabljanjem vedelo kako se odzvati, ko opazijo ITV 
v gozdu, 49 % anketiranih, po usposabljanju pa 90 % anketiranih. Strokovnjaki so se pred 
usposabljanjem ocenili za slabo usposobljene (povprečna ocena 1,6), po usposabljanju pa za srednje 
usposobljene (povprečna ocena 2,6). Udeleženci si v bodoče želijo predvsem dodatna znanja na 
področju prepoznavanja ITV in determinacije, več izobraževanja na terenu, dodatna znanja o sistemu 
ZOHO, še več gradiv ter kako zatirati ITV. 

V septembru 2017 smo začeli z regionalnimi usposabljanji za ZOHO za lastnike gozdov in prostovoljce 
(B.2.3). Izvedli smo 14 regijskih usposabljanj, ki se jih je udeležilo 311 oseb. Udeleženci so izpolnili 234 
anketnih vprašalnikov. Analiza izpolnjenih vprašalnikov je pokazala, da je pred usposabljanjem vedelo 
kako se odzvati, ko opazijo ITV v gozdu, 37 % anketiranih, po usposabljanju pa kar 96 % anketiranih. 
Lastniki gozdov in prostovoljci so se pred usposabljanjem ocenili za slabo usposobljene (povprečna 
ocena 1,5), po usposabljanju pa tako kot strokovnjaki, in sicer za srednje usposobljene (povprečna 
ocena 2,6). Tudi lastniki gozdov in prostovoljci si v bodoče želijo predvsem dodatna znanja pri 
prepoznavanju ITV, več izobraževanja na terenu, več izobraževanj s tega področja, znanja o invazivnih 
žuželkah, glivah, ozaveščanja o tej problematiki, odstranjevanju in zatiranju ITV.  

V okviru pod-akcije B.2.4, ki je bila namenjena zaposlenim v podjetjih, povezanih z gozdom, smo v letu 
2018 izvedli 3 delavnice (delavnice je izvedel GIS). Delavnic se je udeležilo 139 oseb. Izobraževalni cilj 
– ozavestiti in izobraziti vsaj 100 udeležencev – je bil dosežen. Udeleženci so izpolnili 66 anketnih 
vprašalnikov. Analiza je pokazala, da je pred usposabljanjem vedelo kako se odzvati, ko opazijo ITV v 
gozdu, 53 % anketiranih, po usposabljanju pa jih je kar 98 % odgovorilo, da so dobili dovolj informacij 
o ITV. Udeleženci so se pred usposabljanjem ocenili za slabo usposobljene, (povprečna ocena 1,7), po 
usposabljanju pa za srednje usposobljene (povprečna ocena 2,6). 

V marcu 2018 je GIS na Dunaju izvedel delavnico za prenos sistema ZOHO v druge evropske države. 
Delavnice se je udeležilo 45 oseb. Izobraževalni cilj – prenesti teoretični model sistema ZOHO vsaj 20 
udeležencem iz drugih držav EU – je bil dosežen. Udeleženci so izpolnili 14 anketnih vprašalnikov. 
Analiza je pokazala, da je bilo usposabljanje uspešno, saj je kar 86 % anketiranih po usposabljanju 
odgovorilo, da so se naučili nekaj novega o ITV. Predstavitev je bila uporabna za 71 % anketirancev, 
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medtem ko je 43 % anketiranih odgovorilo, da se počutijo dovolj usposobljeni za sodelovanje v 
sistemu ZOHO. 79 % anketiranih si želi tudi v prihodnje sodelovati v sistemu ZOHO. 

Iz vseh rezultatov, ki smo jih dobili lahko sklepamo, da smo zastavljene cilje dosegli in jih pri nekaterih 
pod-akcijah tudi precej presegli. Usposabljanja so bila potrebna, dobro sprejeta in razumljena kot zelo 
koristna. Rezultati kažejo tudi izboljšanje ozaveščenosti, znanja in željo po večjem obsegu aktivnosti 
te vrste. 


