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vabijo na priložnostno odprtje   
 

OOBBNNOOVVLLJJEENNEEGGAA  VVOODDNNJJAAKKAA    
»»FFOORRŠŠKKII  ŠŠTTAAPPUUHH««  NNAA  SSVV..  JJEERRNNEEJJUU  NNAADD  MMUUTTOO,,  

 
 ki bo, v nedeljo, 8. januarja 2012 ob 13. uri, pri vodnjaku na Sv. Jerneju nad 
Muto. Prireditev bo potekala ob trikraljevskem koncertu Kmečke godbe Pernice, 

pevskega zbora Zvon ter trikraljevskih kolednikov s pričetkom ob 11.30 uri. 
  

Obnovo vodnjaka je Občina Muta izpeljala lani jeseni skupaj s podjetjem Helios Domžale d.d., ki je 
v okviru Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda delno sofinanciral projekt obnove.  
 
Pisnih virov o času izgradnje župnijskega vodnjaka oz. »forškega štapuha« ni. Lepo je viden na 
ohranjeni panoramski fotografiji iz leta 1914. Leži na 1030 m nadmorske višine pod župniščem, ki 
je bilo zgrajeno okoli leta 1790. Obnova vodnjaka bo zaključila celostno podobo vrha Sv. Jerneja z 
1044 m, kjer je okoli cerkve Sv. Jerneja še pokopališče in župnišče in je danes turistično dobro 
obiskano s planinci in kolesarji z obeh strani meje. Postopoma se obnavlja tudi župnišče, ki bi naj 
bi nekoč postalo muzej. Po izročilu ljudi gre za vodnjak s preprostim lesenim ogrodjem, kakršni so 
bili nekdaj značilni za hribovske domačije nad reko Dravo in so jih gospodarji postavili, da bi imeli 
lastne izvire vode v bližini bivališč. Je pa »forški štapuh« še edini vodnjak na Sv. Jerneju nad Muto, 
ki ga je bilo smiselno obnoviti. V globino meri 13,5 metra, s premerom 1,3 metra in možnim 
zajetjem 18 m3 vode. 

 
Forški štapuh bo OŠ Muta kot končno točko smiselno vključila v nastajajočo vodno učno pot »Od 
slapa do vodnjaka«, v okviru katere boste spoznali svet vode in življenja v vodi in ob njej v 
porečju reke Bistrice v preteklosti in danes. Vodna učna pot začne ob reki Bistrici pri Ekološki 
kapelici in je speljana skozi traso osmih točk, ki zajemajo vse bistvene kulturne, tehnične in 
naravne danosti tega območja. Cerkev Sv. Jerneja je kot pomemben kulturnozgodovinski 
spomenik vključena med devet kontrolnih točk na trasi slabih 70 km dolge kolesarske poti Bicikl-
land, ki povezuje občine Muta, Vuzenica in Soboth, na meji med Slovenijo in Avstrijo. Hkrati 
poteka tukaj mimo tudi mednarodna pešpot Lipe in cerkve (Linden und Kirchen). 
 
S projektom občine Muta »Brez vode ni življenja« želimo poudariti celovit pomen vode v 
človekovem okolju in spodbuditi aktivno delovanje za ohranjanje in izboljševanje njene kakovosti, 
ter spoznavanje bogatega območja ob reki Bistrici, ki je opredeljeno kot ekološko pomembno 
območje. 
 
V okviru Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda, ki sta ga leta 1998 ustanovila 
poslovni sistem HELIOS in Ministrstvo za okolje in prostor, je to že 78. obnovljeni vodnjak v 67. 
slovenski občini. Heliosov sklad se financira iz deleža prodaje okolju prijaznih premazov 
blagovne znamke HELIOS: Bori, Tessarol in Ideal. 
 

Vljudno vabljeni, na pestro domačo prireditev! 
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