
                           
 

 

Anketa 
 

Usposabljanje za področje gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2018 

 
Kraj in datum:____________________________________ 
 
Osnovni namen ankete je pridobiti informacije o usposabljanjih za področje gozdarstva za potrebe 
ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja PRP 2014–2020. 
Odgovore prosimo obkrožite ali dopišite. Hvala za sodelovanje! 
 
1. Spol 
a) ženski  b) moški 
 
2. Starost 
a) do vključno 19 let b) 20-29 let c) 30-39 let d) 40-49 let e) 50-59 let f) nad 60 let 
 
3. Izobrazba 
 osnovna šola 
 poklicna šola 
 srednja šola, gimnazija 
 višja šola 
 univerzitetna 
 drugo:___________  
 
4. Status 
 lastnik 
 zakupnik 
 uporabnik 
 zaposlen 
 drugo: ____________________ 
 
5. Ali so bile vsebine predstavljene kot sem pričakoval, jasno in razumljivo? 
1. da 
2. ne 

 
(v kolikor je odgovor ne, obkrožite spodaj -  možnih je več odgovorov)  
1. predavatelji vsebine niso razumljivo predstavili 
2. vsebine so bile predstavljene presplošno in premalo strokovno 
3. vsebine so bile predstavljene preveč podrobno, ključna sporočila niso bila razumljiva  
4. uporabljenih je bilo preveč strokovnih izrazov 
5. za predstavitev vsebin je bilo premalo časa  
6. vsebine niso bile zanimive 
7. drugo__________________________________________________________________ 

 
6. Ali je gradivo, ki ste ga prejeli, za vas uporabno? 
1. da 
2. ne 

 
(v kolikor je odgovor ne, obkrožite spodaj)  
1. vsebine niso razumljivo predstavljene 
2. vsebine so predstavljene premalo podrobno 
3. vsebine so predstavljene preveč podrobno 
4. uporabljenih je preveč strokovnih, meni nerazumljivih, izrazov 
5. drugo________________________________________________________________________ 

 
7. Ali sta bila prostor/teren in uporabljena oprema ustrezna? 
1. da 



                           
 

 

2. ne 
(v kolikor je odgovor ne, obkrožite spodaj)  
1. prostor ni ustrezen (npr. premajhen, preveč hrupen ipd.) 
2. oprema je zastarela 
3. oprema je neustrezna glede na vsebine usposabljanj  
4. drugo________________________________________________________________________ 

 
8. Ali ste na usposabljanjih pridobili potrebna nova znanja, ki vam bodo pomagala pri varnem 

delu v gozdu? 
1. da 
2. ne 
 
9. Kje boste uporabili nova znanja? 
1. pri delu v lastnem gozdu 
2. pri delu v gozdu v zakupu ali uporabi 
3. pri delu v podjetju z gozdarsko dejavnostjo 
4. pri delu v vsakdanjem življenju 
5. drugo________________________________________________________________________ 
 
10. Kaj ste na usposabljanjih pogrešali? 
1. ničesar nisem pogrešal 
2. več terenskega prikaza 
3. več lastnega sodelovanja 
4. več premorov med predavanji 
5. strokovnejše gradivo 
6. drugo__________________________________________________________________ 
 
11. Kakšna znanja bi potrebovali, da bi lahko boljše opravljali dela v gozdu in na področju 
gozdarstva (obkrožite lahko več odgovorov)? 
 varno delo v gozdu (dodatne vsebine); 
 ekonomika; 
 krojenje gozdno lesnih sortimentov; 
 izvedba del na gozdnih območjih Natura 2000; 
 vzdrževanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak); 
 varstvo gozdov, bolezni gozdnega okraja; 
 nega gozdov; 
 trajnostno upravljanje gozdov (podrobnejše vsebine); 
 drugo:__________________________________________________________________ 
 
12. Kakšen način podajanja vsebin je za vas najustreznejši? 
1. predavanje 
2. delavnica 
3. demonstracija 
4. ogled dobre prakse 
5. drugo: _______________________________________________________________________ 
 
13. Število ur usposabljanja je za vas: 
1. dovolj časa 
2. preveč časa 
3. premalo časa  
4. usposabljanja niso potrebna 
 
14. Kako bi s skupno oceno ocenili izvedeno usposabljanje? 
1   2   3   4   5 
(najslabše)                                 (najboljše) 


