
VSEBINA DELAVNIC ZA KMETIJE V NARAVOVARSTVENIH 

OBMOČJIH  
 

Delavnice na tematiko upravljanja kmetij v naravovarstvenih območjih bodo potekale v 

sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom v sklopu projekta EDUFarm, 21.11.2022  od 

10.00  do 16.00  v Turistično informacijskem centru Cerknica (Cerkniško jezero). 

 

VSEBINA DELAVNIC  

 

Uvod v delavnice  

 

10.00 - 10.10: Pozdravni nagovor direktorja Notranjskega regijskega parka dr. Matevža 

Podjeda?  

 

10.10 - 10.25: Predstavitev projekta EDUFarm in pomen sodelovanja med raziskovalnimi 

institucijami in deležniki (vodja projekta, prof. dr. Elena Bužan, Univerza na Primorskem)  

 

10.25 - 10.40: Kratka predstavitev projektnih aktivnosti (asist. Aja Bončina, Univerza na 

Primorskem) 

 

10.40 - 11.00: Odmor za kavo in zajtrk  

 

SKLOP I: Uvod v pripravo kmetijsko upravljavskih načrtov  

 

11.00 - 11.10: Zakaj je ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetiji pomembno; predstavitev z 

vidika upravljanja kmetij  (ga. Lili Mahne, Kmetija Mahne)  

 

11.10 - 11.30: Kaj lahko počnemo na kmetijah v naravovarstvenih območjih ali kakšne vse 

aktivnosti kmetija v NV lahko izvaja; predstavitev z lastnih izkušenj kmetij  (ga. Petra Sladek 

Ashour, Kmetija Lambergar in ga. Lili Mahne, Kmetija Mahne)  

 

11.30 - 11.45: Predstavitev krajinskih značilnosti na kmetijah na izbranih geografskih 

območjih (Sara Kanalec, Univerza na Primorskem) 

 

11.45 - 12.05: Kako prepoznamo krajinske značilnosti na kmetiji; interaktivno učenje (ga. Petra 

Sladek Ashour, Kmetija Lambergar in ga. Lili Mahne, Kmetija Mahne)  

 

12.05 - 12.40: Predstavitev KOPOP naravovarstvenih ukrepov: smernice in implementacija 

KOPOP ukrepov na kmetijah (asist. Aja Bončina, Univerza na Primorskem).  

 

12.40 - 13.20: Odmor za prigrizke  

 

SKLOP II: Interaktivna pot za pripravo kmetijsko upravljavskega načrta 

 

13.20 - 13.30. Rezultati  raziskave, ki razkriva težave kmetij na naravovarstvenih območjih 

(Sara Kanalec, Univerza na Primorskem) 

 

13.30 - 13.40: Kratka predstavitev finančnih mehanizmov ohranjanje biotske raznovrstnosti na 

kmetiji (Sara Kanalec, Univerza na Primorskem) 



  

13.40 - 14.10:  Vodeno aktivno učenje uporabe odločevalnega drevesa  za namen učenje 

uporabljanja odločevalskega drevesa in prepoznavanja krajinskih značilnosti s pomočjo slik 

krajinskih značilnosti (asist. Aja Bončina in Sara Kanalec, Univerza na Primorskem)  

 

14.10 - 14.30: Okrogla miza: pogled na prihodnost kmetij v naravovarstvenih območjih 

 

14.30 - 16.00:  Končni dogodek: Sprehod po bližnjem travniku: prikaz rastlin za divjo hrano 

(ga. Petra Sladek Ashour, Kmetija Lambergar in ga. Lili Mahne, Kmetija Mahne) in ogled 

nove zbirke v TIC-u. 
 


