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ZGODOVINA NOVOMEŠKEGA VODOVODA

1903

IZ1



Diapozitiv 2

IZ1 Meseca oktobra, leta 1903 je Novo mesto prevzelo v upravljanje novozgrajeni vodovod, zato oktobra 2003 upravičeno praznujemo 100 letnico 
Novomeškega vodovoda.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Vodnjak na Glavnem trgu LETO 1885  (Krka pa je bila  že takrat tako onesnažena, da bi jo morali za pijačo  prepovedati, 
so zapisale Dolenjske novice leta 1886

Dunajski vodovod 1873, Ljubljana 1890 

IZ2



Diapozitiv 3

IZ2 Prva dokumentirana razmišljanja segajo že tam v leto 1885, ko so Dolenjske novice zapisale, da v Novem mestu nameravajo sedanji vodovod 
razširiti in pomnožiti tako, da bi tudi oddaljene hiše dobile vodo blizu oziroma v hišo. Takratno vodovodno napeljavo pa ne moremo šteti za 
vodovod, ker so  vodo črpali iz Krke v vodnjak na Glavnem trgu, iz katerega so jo potem uporabljali za vse potrebe. 

Meščani so se poleg tega vodnjaka oskrbovali z vodo še iz nekaj drugih vodnjakov, nekateri neposredno iz Krke, nekateri pa so hodili po vodo v 
bližnje studence. 
Krka pa je bila  že takrat tako onesnažena, da bi jo morali za pijačo  prepovedati, kot so zapisale Dolenjske novice leta 1886.

Toda, tako kot danes, tudi takrat odločitev niso sprejemali čez noč. Šele po devetih letih ponovno zasledimo v zapisniku občinskega odbora 
zapis, ki se je nanašal na novomeški vodovod. Avgusta 1894 je namreč župan na občinskem odboru poročal, da je inž. Hraski pregledal vodovje v
okolici in izrekel svoje mnenje, da se zadosti vode nahaja pri vrelcu Težke vode za Stopičami in da inženir zdaj dela podroben načrt in stroškovnik
za izpeljavo tega vodovoda od Stopič do Novega mesta.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Zapisnik deželnega zbora iz leta 1897 (1899 je bila gradnja vodovoda potrjena)
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Diapozitiv 4

IZ3 To je zapisnik deželnega zbora iz marca 1897, na katerem so razpravljali o gradnji vodovoda za Novo mesto.

9. januarja 1897 je novomeško županstvo naslovilo na deželni zbor Kranjske prošnjo, da se odobri gradnjo vodovoda in predlog sklepa o 
financiranju vodovoda.
Deželni zbor je prošnjo obravnaval 5. maja 1899, šele dve leti kasneje pa je zakonski predlog za gradnjo vodovoda potrdil tudi cesar.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Izgradnja vodovoda se je začela 8.7.1901
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Diapozitiv 5

IZ4 Vodovod so začeli graditi 8. julija 1901.          To sta dva dokumenta iz leta 1901, pisana v nemščini.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Gradnja vodovoda po Glavnem trgu  (1901-1903)  
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Diapozitiv 6

IZ5 Vodovod so začeli graditi 8. julija 1901, dograjen je bil avgusta 1903, oktobra 1903 pa ga je mesto prevzelo v svojo oskrbo.

Celotna naložba je bila vredna 333.000 takratnih kron.

Vodovod je bil načrtovan za 3.120 oseb, na osebo pa so takrat računali 100 l vode na dan.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Prevzem vodovoda v upravljanje (1.10.1903)
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Diapozitiv 7

IZ6 1. oktobra 1903 pa ga je mesto prevzelo v svojo oskrbo, kar potrjuje prikazan dokument, ki pravi: 
Naznanilo mestnega magistrata:      23., 24. in 25. septembra 1903 je bila kolovdacija vodovoda, ki je od 1. oktobra v upravi mestne občine.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Črpališče Stopiče (1903)  



Notranjost črpališča Stopiče   
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Diapozitiv 9

IZ7 Vodovod je brez večjih težav obratoval do leta 1914, ko obstoječa črpalka v Stopičah ni več zadoščala potrebam.
Nato so v črpališču še nekajkrat zamenjali pogon črpalke: od bencinskega motorja, do dveh lokomobil in elektromotorja. 
Batno črpalko pa so leta 1919 zamenjali s centrifugalno, zmogljivosti 20 l/s, z elektromotorjem moči 30 kW.
V letu 1936/37 je bil za pogon črpalke zaradi pogostih izpadov električne energije vgrajen dizel agregat na lesno oglje. Ta je obratoval vse do 2. 
decembra 1943, ko so partizani uničili naprave v črpališču.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Rezultati vodne preiskave iz leta 1927  



Mnenje in ocena o kakovosti vode – leto 1927  



1927- kontrola kakovosti vode zaradi njene kalnosti
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Diapozitiv 12

IZ8 To je dopis z dne 27. septembra 1927 sreskega poglavrja, ki sreskemu sanitarnemu referentu naroča, da preveri vzroke za kalnost in ali je voda v 
takem stanju zdravju škodljiva.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Gradnja cevovoda Novo mesto – Stopiče, AC 250 , leto 1953  
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Diapozitiv 13

IZ10 Leto 1953 je bilo v zgodovini novomeškega vodovoda prelomno. V avgustu, ob petdesetletnici novomeškega vodovoda, so namreč začeli 
obnavljati cevovod Stopiče – Novo mesto. Tedanjega s premerom 150 mm so zamenjali z novim, premera 250 mm, zgradili pa so tudi novo 
zajetje v Stopičah in dva rezervoarja prostornine 425 m3.
S to obnovo so povečali zmogljivost vodovoda na 40 sekundnih litrov in odpravili dolgoletno pomanjkanje vode, ki je pestilo Novo mesto vse od
vojne naprej.
Gradbena dela je vodil Režijski odbor za gradnjo vodovoda Novo mesto, ki so ga ustanovili pri mestni občini Novo mesto.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Vodni vir Jezero pri Šmarjeških Toplicah (zgrajeno 1974)
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Diapozitiv 14

IZ10 Leto 1953 je bilo v zgodovini novomeškega vodovoda prelomno. V avgustu, ob petdesetletnici novomeškega vodovoda, so namreč začeli 
obnavljati cevovod Stopiče – Novo mesto. Tedanjega s premerom 150 mm so zamenjali z novim, premera 250 mm, zgradili pa so tudi novo 
zajetje v Stopičah in dva rezervoarja prostornine 425 m3.
S to obnovo so povečali zmogljivost vodovoda na 40 sekundnih litrov in odpravili dolgoletno pomanjkanje vode, ki je pestilo Novo mesto vse od
vojne naprej.
Gradbena dela je vodil Režijski odbor za gradnjo vodovoda Novo mesto, ki so ga ustanovili pri mestni občini Novo mesto.
Istok Zorko; 22. 04. 2014



Notranjost črpališča Jezero ( prvotna izdatnost 220 l/s in trenutno 108 l/s)  



Komunala Novo mesto

 Izvajalec JGS na območju 8 občin

 Oskrba s pitno vodo

 Čiščenje in odvajanje odpadnih voda

 Splošna komunala



Oskrba s pitno vodo

Število uporabnikov 63.000

Dolžina vodovodnega omrežja 860 km

Število vodovodnih priključkov 18.900

Število vodnih virov 18

Količina načrpane vode 5 mil.m3

Količina prodane vode 3,8 mil.m3



Količine vodnih virov
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Deleži vodnih virov
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Problematika vodnih virov 

 Motnost na največjih vodnih virih

 Sušno obdobje (0,5 – 2 NTU)

 Deževno obdobje (okoli 5 NTU)

 Intenzivne padavine ( 5 – 20 NTU)

 Max. motnost (30 - 50 NTU)

 Priprava vode

 Dezinfekcija Cl2 , UV- naprava

 Izdan ukrep obveznega prekuhavanja vode
 Od 50 – 100 dni na leto



Graf motnosti – ČP Stopiče

 Prikaz  nihanja motnosti v času enega meseca



Graf motnosti – ČP Jezero

 Prikaz  nihanja motnosti v času enega meseca





Izpiranje vodovodov zaradi odlaganja motnosti 



Reklamacije uporabnikov



Rešitev problematike

 Izgradnja 2 vodarn z ustrezno tehnologijo
 Postopek filtracije (0,01 µm)

• Odprava motnosti

• Odstranitev mikrobiologije

 Vrednost investicije 5.140.000 €
• Vodarna Jezero  ( 160 l/s )

• Vodarna Stopiče ( 60 l/s )



Časovni potek investicije

 Pričetek projekta 2007 (perspektiva 2007-2013)

 Skupno oddanih 7 dopolnitev (verzij vlog)

 Prenos projekta v novo finančno perspektivi (2014-2020)

 Dodatno še 2 dopolnitvi vloge (zadnja v letu 2015)

 Odločitev o finančni podpori projekta (18.9.2015)

 Uvedba v delo 28.9.2015 (rok za dokončanje 450 dni)

 14.3.2016 sklep o sofinanciranju operacije, ki je bil osnova 
za sklenitev pogodb

 Gradnja vodarn se je pričela v začetku 2016

 Pričetek poizkusnega obratovanja 15.9.2016

 100% obratovanje vodarne v času gradnje





Vodarna Jezero 



Filtracija (GAC+UF)





SCADA - Vodarne Jezero



Rezultat filtracije



Regijski vodovod v številkah

PO IZVEDBI H.I. 16,5 M€  (4%) 

Občina LC. vodarina LC omrež. DN 20 LC. vodarina LC omrež. DN 20 

Novo mesto 0,4891 € 5,8580 € 0,4891 € 7,9979 € 

Šentjernej 0,6135 € 7,9705 € 0,6135 € 8,6826 € 

Škocjan 0,8101 € 7,8943 € 0,8101 € 14,4237 € 

Straža 0,7267 € 7,1426 € 0,7267 € 13,2126 € 

Šmarješke Toplice 0,9415 € 9,7487 € 0,9415 € 11,3428 € 

ENOTNA CENA 0,5634 € 6,5304 € 0,5634 € 8,8977 € 

PO IZVEDBI SUH. VOD.  24 M€  (2.5%) 

Občina LC. vodarina LC omrež. DN 20 LC. vodarina LC omrež. DN 20 

Mirna Peč 0,6102 € 13,7333 € 0,6102 € 24,1983 € 

Dolenjske Toplice 0,7868 € 8,8294 € 0,7868 € 16,2443 € 

1,6227 € 7,2769 € 1,6227 € 25,1348 € 

ENOTNA CENA 1,0579 € 9,2117 € 1,0579 € 21,5849 € 

ENOTNA CENA 0,6320 € 6,8826 € 0,6320 € 10,5645 € 



Hvala za vašo pozornost


