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V Prosenjakovcih obnovili 70 let star šolski vodnjak 
 
Moravske Toplice, 16. november 2006 - Danes so v Prosenjakovcih v občini Moravske Toplice tudi 
uradno otvorili obnovljeni 70 let star Šolski vodnjak. Vodnjak je obnovljen v okviru Heliosovega 
sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda in je že 44 po vrsti, ter šesti v Prekmurju. Učenci 
dvoježične osnovne šole Prosenjakovci so pripravili zanimivo predstavitev vodne učne poti. Vodnjak 
bo vključen tudi v turistične namene občine in Krajinskega parka Goričko. Helios je letos ob strokovni 
podpori Ministrstva za okolje in prostor finančno podprl obnovo petih vodnjakov s petimimi milijoni 
tolarjev, od tega bodo en milijon namenili učencem osnovnih šol, kot nagrado za zasnovo vodnih učnih 
poti. 
 
V občini Moravske Toplice so se letos spomladi odzvali na javni razpis, ki sta ga že osmo leto zapored 
pripravila poslovni sistem Helios iz Domžal in Ministrstvo za okolje in prostor in je namenjen finančni 
podpori pri obnovi slovenskih krajevnih vodnjakov. Helios je že leta 1998 skupaj z omenjenim ministrstvom 
ustanovil poseben Heliosov ekološki sklad, ki je namenjen skrbi za kvalitetno in čisto pitno vodo. V sklad se 
steka del sredstev od prodaje Heliosovih okolju prijaznih premazov, blagovnih znamk Tessarol, Bori, 
Spektra in Ideal. Vodnjaki v Sloveniji so bili dolga leta pozabljeni, neopaženi in predvsem zapuščeni, 
čeprav jih je uradno zabeleženih več kot osem tisoč. So tudi dragocena kulturna in naravna dediščina in so 
zato še posebej pomembni, hkrati pa predstavljajo tudi alternativni vodni vir. 
 
V Prosenjakovcih so se na obnovo vodnjaka dobro pripravili. Vodnjak so izpraznili ter očistili, obnovili so 
mehanizem vodnjaka ter sanirali betonsko del vodnjaka in uredili okolico. Obnovo, ki je trajala 2 meseca, je 
izvajalo podjetje Čista narava d.o.o.. Šolski vodnjak se nahaja v južnem delu vasi zraven stare šoli, kjer je 
danes vrtec. Vodnjak je globok okoli 10 metrov s okroglim premerom 1,5 metra, ter je nepravilne 
osmerokotne oblike. Zgrajen je bil leta 1936 iz betona, na vodnjaku je litoželezna ročna črpalka z železnim 
ohišjem. Pri izlivi je majhno betonsko korito. Ker je teren nagnjen, dostop do ročne črpalke olajšujeta dve 
stopnici, ki sta prav tako betonski, oglate oblike. V preteklosti je služil predvsem za oskrbo z čisto pitno 
vodo, pranju perila ter čiščenju kmečkega orodja. Z obnovljenim vodnjakom in vodno učno potjo bodo otroci 
dobili vpogled v trajnostno rabo vode kot enega izmed najpomembnejših naravnih virov in v to, kako so 
nekoč pridobivali vodo ter kako danes z njo čim bolj varčno gospodariti. Obnovljen vodnjak bo prispeval k 
oživitvi kraja, ki bi lahko postal prijetna izletniška točka, predvsem kolesarjev, pohodnikov in ostalih 
turistov, ki se bodo tu lahko spočili, okrepčali in uživali v tihi, neokrnjeni naravi. Mimo vodnjaka vodijo 
označene kolesarske poti vkjučene v projekt »Raj za kolesarje«.  
 
Šolarji Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci so pripravili opis zanimive vodne učne poti, ki se prične in 
konča pri njihovi šoli. Dolga je okoli tri kilometre, prehoditi jo je moč v eni uri. Z njo nas vodijo skozi 
različne zanimivosti povezane z vodo. Šolarji bodo s svojo nalogo kandidirali tudi za nagrado za zasnovo 
vodne učne poti, ki jih je letos razpisal Helios. 
 
Na otvoritvi je župan občine Moravske Toplice Franc Cipot povedal, »Zeleno Goričko je pomemben del 
trideželnega krajinskega parka Goričko-Raab-Örség. Goričko, je kulturna krajina, ki ji vse bolj pristaja naziv 
»Oaza zdravja«, ki ga želimo uveljaviti tudi v turizmu. Pri tem pa želimo našim gostom ob vsem kar 
premore ta slikovita pokrajina, ki postaja raj za kolesarje in pohodnike, nazdraviti z imenitno kapljico iz 
naših vinorodnih pobočij in z vse bolj iskano bistro studenčnico. Slednjo je možno najti v starih vaških 
vodnjakih, ki so nekoč predstavljali vir življenja za Goričance, na tem rahlo valovitem delu Prekmurja, ki še 
danes slovijo po svoji dobrosrčnosti in radodarnosti. Turistično usmerjena Občina Moravske Toplice ima 
izdelano vizijo svojega razvoja, katere temelj je zdrava in neokrnjena narava in z njo povezan zdraviliški in 
eko turizem, se je zavzela, da bo postopno obnovila znane in manj znane, pa vendar zelo zanimive izvire 
pitne vode in predvsem studence, ki so lahko eden od prepoznavnih simbolov naše krajine. Veseli smo, da 
sta nam pri ureditvi vodnjaka v Prosenjakovcih priskočila na pomoč podjetje Helios d.d. iz Domžal in 
Ministrstvo za okolje in prostor, za kar se jim zahvaljujemo in ju že vabimo na bodoče sodelovanje tudi z 
našim znanim geslom »Okolja nismo podedovali, temveč si ga izposojamo od naših prihodnjih 
generacij«.  
 
Za obnovo vodnjaka, ki je stala 900.000 tolarjev je Helios prispeval polovico sredstev.  
 


