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Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 PKP Pralocus
»Od kopánja do kópanja - glinokopne jame Pragerskega«
Z zadovoljstvom sporočamo, da v našem kraju Pragersko poteka zanimiv projekt z naslovom:
»Od kopánja do kópanja - glinokopne jame Pragerskega«. V projektu sodelujejo študenti
Univerze Maribor, pedagoški ter delovni mentorji. Cilj projektov Po kreativni poti do znanja je
ustvarjalno prelivanje univerzitetnega znanja z izkušnjami iz gospodarstva ter družbenega
okolja z namenom skupnega razreševanja določenega izziva.
Naši kraji so od nekdaj bogati z glinenimi nanosi, ki so jih v preteklosti uspešno izkoriščali za
opekarsko proizvodnjo. Časi se spreminjajo, opekarska industrija na Pragerskem je zamrla,
ostale so glinokopne jame, ki jih imenujemo »pragerski ribniki«.
Ali vemo kako ravnati z njimi?
Ob ribištvu, kljub velikemu in zanimivemu naravnemu okolju, glinokopne jame večinoma
samevajo. Pragerski ribniki, kot jih domačini imenujemo, imajo velike razvojne možnosti za
turizem in druge aktivnosti, z zagotovitvijo ekosistemske funkcije, vendar jih je potrebno
raziskati ter opredeliti smiselno rabo. V današnjem času, ko je industrijska raba končana, hkrati
pa je zavedanje o skrbi za naravo vse močnejše, so razmišljanja o revitalizaciji ter trajnostni
rabi prostora izjemno aktualna.
Delo študentov in mentorjev že aktivno poteka. Sodelujejo študenti Fakultete za
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo s pedagoškimi mentorji, ter študenti
Filozofske fakultete s pedagoško mentorico. Kot delovna partnerja sta vključena BB produkt iz
Maribora ter Turistično društvo Breza Pragersko Gaj
iz domačega okolja. Vodja
projekta/koordinator je Matjaž Nekrep Perc z FGPA, domačin Pragerskega, katerega družina
tu prebiva že več kot 115 let.
V ponedeljek, 16. aprila 2018 ob 17. uri bo v Kulturnem domu Pragersko izvedeno predavanje
ddr. Ane Vovk Korže iz FF z naslovom »Možnosti trajnega upravljanja z pragerskimi ribniki«,
hkrati bodo sodelovali ostali udeleženci projekta. Predstavili bomo namen projekta ter
dosedanje izsledke. Projekt PKP Pralocus bo potekal pet mesecev, od marca do konca julija
2018. Zaključek projekta s predstavitvijo rezultatov načrtujemo v petek, 13. julija 2018
popoldan.
Le s skupnimi močmi in resnično željo po prijaznem so-bivanju v zdravem, domačem okolju
bomo zmogli ustvarjati dobro prihodnost. Vabimo krajanke in krajane, vse, ki Vam je skrb za
okolje blizu, da sodelujete pri zbiranju podatkov o pragerskih ribnikih ter se udeležujete
skupnih dogodkov. Sledite dogajanju!
Tatjana Perc Nekrep, dig. spec.

