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Vodovod so odprli 29. 6. 1890 in ya;elo se je priklapljanje hi[ na glavne cestne cevi, ya kar
je koncesijo dobilo podjetje Laibacher Aktiengesellschaft für Gasbeleuchtung. Seveda pa
se je bilo pri tem treba dr/ati posebnega pravilnika, ki ga je mestni svet sprejel 1. 4. 1890.
Yapisniki mestnega sveta y dne 1. 4. 1890>
(‘Pravilnik ya iygotavljanje vodovodnih
naprav pred hi[ami in po hi[ah mesta
ljubljanskega.’)
1 Vodovod lahko napeljujejo le mojstri s koncesijo.
2 Pred ya;etkom del je treba predlo/iti na;rte
vodstvu mestnega vodovoda ali pa mestnemu
magistratu.
3 Ya napravo vodovodov po hi[ah smejo se rabiti samo>
a) svin;ene cevi,
b) galvaniyovane cevi iy najbolj[ega kovanega /eleya.
5 Polo/ene morajo biti do 1,5 m globoko,
da so varne pred mrayom. Yato morajo
biti po hi[ah napeljane skoyi prostore,
po katerih ne ymryuje, ali katerih stene
ne morejo ymryniti, torej notranje strani
proti yaprtim, toplim prostorom, po srednjih in
pre;nih yidovih takisto ob kurjenih ali yaprtih prostorih.
6 Cevi morajo prosto le/ati na ometu in naj bodo, ;e je potrebno, y dvojno klobu;evino ovite. Payiti je treba, da se ne po[kodujejo
kako, n.pr. y udarcem.
7 Postaviti je treba (pri yasebnih vodovodih) vodomere in yaporne
ventile ya ves hi[ni vodovod. Odvodki ya kuhinje in klosete naj imajo kolikor mogo;e prehodne pipe. Ne smejo se uporabljati samoyapiralne pipe< ya iyto;ne pipe le vijakasti ventil.
8 Odvodne cevi so lahko iy asvaltovanovega ali emajlovanega litega
/eleya, ali svin;ene ali tudi kamenene. Voda se ne sme naravnost
odtekati v kanale ali v strani[;a, in visoka cev mora na najspodnej[em mestu imeti vodno yapiralo (sifon), katero je lahko sna/iti.
9 Strani[ke naprave naravnost iy cevi iyplakovati ni dovoljeno, ampak smejo se le y vodo iy malih reservoarjev, ki morajo imeti ventil s
plovakom najbolj[e sestave, ali pa morajo biti po klosetnih napravah
yaporni ventili, ki ne sujejo. Da ne morejo plini iy kanalov prihajati v stanovi[;a, treba po klosetih povsod, koder se y vodo iyplakujejo,
napraviti yaporne ventile (sifone).
10 Pomije, perilno vodo itd. je dovoljeno iypeljevati v mestne kanale,
strani[ki poplahki pa se morajo odvajati v gnojne jame, ki ne smejo imeti nikakr[nega odtoka v mestne kanale.
11 Hi[nih reservoarjev ni dovoljeno napravljati iy ydravstvenih raylogov. Iyjemoma jih dovoljuje vodstvo mestnega vodovoda, a napraviti je v njih ventil s plovakom ya yapiranje in odvodno cev ya
preobilno vodo. Tudi odvodne cevi morajo biti yavarovane proti
mrayu.
12 Priporo;a se gradnja po/arnih hidrantov in po/arnih pip... smejo
se rabiti le ob po/arih yato so yaprti s svin;eno plombo.
13 Cevi mestnega vodovoda neposredno spojiti s parnimi kotli je prepovedano.
14 Rayvodek od mestnih cevi do hi[e da iygotoviti mesto ljubljansko
ob stro[kih doti;nega hi[nega gospodarja. Dol/ina cevi do hi[e se
vedno meri s sredine ceste.
Yapisniki mestnega sveta s seje y dne 1. 4. 1890>
(‘Dolo;ila o dobivanju vode iy vodovoda mesta ljubljanskega.’)
1 Iy mestnega vodovoda je vsakemu dovoljeno dobivati vodo>
• ya navadno doma;o potrebo, t.j. ya pija;o, kuho in sna/enje<
• ya obrtne in poljedelske namene.
2 Odtoki hi[ne vode in vode ya ;i[;enje so yastonj, vendar le s predlo/itvijo dolo;enega na;rta, kar je dolo;eno y yakonom 4. 4. 1890.
Odvajanje vode v obrtni[ke in poljedeljske namene pa se lahko vr[i le
po poprej iymerjeni ali dogovorjeni koli;ini vode in po dolo;eni tarifi,
ki jo dolo;i de/elni ybor.
3 Kdor ho;e dobivati vodo iy mestnega vodovoda, mora to prijaviti
mestemu magistratu, nakar dobi prijavnico, v katero natan;no
vnese kubike.
4 Pravilnost navedenega v prijavnici pa na licu mesta preverijo organi vodstva mestnega vodovoda in ti dolo;ijo na;in odvajanja vode ya vsak primer posebej. Vse naprave, katere postavijo ti organi,
in prostor, v katerih so speljane cevi, jim morajo biti ves ;as dostopni.
5 Porabo vode bojo yara;unali< – ya stanovanja do 250f najem[;ine s
300 l vode na dan ali 9 m3 vode na mesec<

ya stanovanja od 250 do 500f s 450 l vode na dan ali
13,5 m3 vode na mesec<
• ya stanovanja s 500f najem[;ine s 600 l vode na dan ali
118 m3 vode na mesec. Ya ugotovitev porabe vode je
merodajna celotna mese;na poraba vode
cele hi[e, katera mora ustreyati koli;ini
posameynemu stanovanju odobrene koli;ine vode. Prekora;itev te koli;ine vode
pa se smatra kot ve;ja poraba, kar se nato posebej oceni. Mesto Ljubljana si
pridr/uje pravico postaviti vodomer, kjerkoli se ji ydi potrebno in to na stro[ke lastnika hi[e. :e vodomer poka/e ve;jo porabo
vode, kot je koli;ina dolo;ena ya to hi[o, se
yara;una 0,12f ve; na kubi;ni meter vode.
6 Poraba vode v obrtni[ke in poljedeljske namene se ugotavlja s pomo;jo vodomera.
8 Po hi[ah in yemlji[;ih (od vodomera dalje)
morajo si gospodarji sami oskrbeti in vydr/evati
vodovodne naprave. ... vodstvo mestnega vodovoda
sme vsak ;as po svojih organih dati pregledati in
preiykusiti notranjo uravnavo yasebnih vodovodov,
dati nedostatke takoj odstraniti, v nasprotnem primeru pa odtok v take vodovode popolnoma yatvoriti.
9 Tudi spremembe na notranjih napravah je treba pi
sno prijaviti vodstvu mestnega vodovoda in jih iyvesti le v prime
ru, da se mesto s tem strinja.
13 Vodarina pla;uje se v [tirih enolikih obrokih ob ya;etku prvega,
drugega, tretjega in ;etrtega ;etrtletja soln;nega leta. Koli;ine vode, ki jih iymeri vodomer pa vsak mesec. Vse je pla;ati pri mestni
blagajnici ljubljanski. :e dobivalec vode nad 14 dni po doteklem
roku ne pla;a, sme mesto 6 % yamudne obresti yara;unati.
15 Posestnikom, ki imajo yasebne vodovode, prepovedano je iyrecno
oddajati vodo v porabo iyven svojega posestva, tudi ni smeti vode
rabiti v noben drug namen, nego ya kateri je bilo naynanjeno mestu. Strogo je prepovedano, kakor si koli bodi napa;no ravnati,
brey potrebe pipe pu[;ati odprte ali na trdno jih yapirati, objestno
pokvarjati mestne vodovodne naprave, oddajati vodo ljudem, ki
na stanujejo v hi[i, neresni;no iypovedovati itd. V nasprotnem primeru sme mesto po svojih vodovodnih organih ustaviti vodo.’
•

Yapisniki mestnega sveta s seje y dne 14. 10. 1890>
(‘Vodovodnega odseka poro;ilo glede poberanja vodovodne naklade.’)
1 Takoj ko so v de/elnem glavnem mestu Ljubljana polo/ene cevi ob
kakem posestvu in tedaj ob;ina ymore preskrbljevati to posestvo y vodo, obveyan je lastnik tega posestva /e s tem da pla;uje ob;ini vsako
leto ynesek petih krajcarjev od vsakega goldinarja najem[;ine, ki se
je priynala od tega posestva< yahtevati pa sme povra;ila te naklade
od svojih najemnikov [ele tedaj, ko upelje vodovod v svojo hi[o.
2 Lastnik posestva ima poberati to najemninsko doklado ter jo odvajati ob;ini. On je porok ya redno njeno pla;ilo.
3 Vodo, kolikor jo je potreba ya doma;o porabo, ya kuho, ya pranje in
sna/enje, oddala bode ob;ina brey posebne pristojbine< ya vodo ki se
bo oddajala v druge namene, pa bodo pla;evali pristojbino po dolo;enem ceniku. Ya veljavnost tega cenika treba je odobrenja de/elnega odbora v soglasju s c.kr. de/elnim predsedni[tvom.
4 Pravico pobirati to doklado preneha konci leta 1930. Cenik>
• ya privatne hi[e (pranje, kuha, sna/enje)> 12kr ya m3
• ya javna poslopja, yavode itd., sploh vsa poslopja od katerih se ne
pla;uje najem[;ina> 12kr ya m3. Ob;ina se lahko y njim pogodi ya
pav[alno pristojbino.
• ya obrtne in poljedeljske namen oddaja le proti kontroli y vodomeri>
a) pri letni porabi do 1000 m3> 12 kr ya m3 brey popusta,
b) pri letni porabi od 1000 do 2000 m3 s popustom 10%,
c) pri letni porabi od 2000 do 5000 m3> 12 kr ya m3 s popustom 15 %,
d) ya letno porabo ;ey 5000 m3 se ob;ina pogodi s tro[nikom od
slu;aja do slu;aja.
• ya motorje> po 0,5 kr ya m3
• ya vrtove>
a) do povr[ine 20 m2 ni pla;evanja pristojbine, ako se voda yanje
jemlje iy hi[nih vodovodov,
b) ya povr[ine ;ey 200 m2 in ostale vrtove> po vodomerih, 12 kr ya
m3, ali pa se ob;ina pogodi ya pav[alno vsoto.
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Bister studen;ek v hi[i
dr. Andrej Studen
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je Ljubljana premogla vodovod, so njeni prebivalci dobivali pitno vodo iy yasebnih in javnih vodnjakov ter studencev v okolici mesta. Ya druge potrebe so vodo yajemali iy Ljubljanice. Pitna voda iy
P reden
vodnjakov je bila pogosto opore;na in [kodljiva ydravju. Poleg tega je je bilo premalo ya potrebe prebivalstva, katerega [tevilo je neprestano nara[;alo. Yaradi slabe preskrbe y vodo je bilo veliko prito/b.
Mestna ob;ina ljubljanska je yato /e v 60. letih 19. stoletja ya;ela raymi[ljati o gradnji splo[nega mestnega vodovoda. Toda /upanu Mihi Ambro/u yaradi [ibkih mestnih financ
in neregulirane Ljubljanice ni uspelo uresni;iti tega na;rta. 20. maja 1870 so nato ustanovili posebno komisijo ya pregledovanje vodnjakov, ki pa je [e leta 1876 iybolj[anje raymer poveyovala y ureditvijo novega javnega vodnjaka na Marijinem trgu. Ta naj bi dobival vodo iy vodovoda s Tivolskega hriba, vendar do iyvedbe yamisli ni pri[lo. Rayprave v mestnem svetu o mo/nostih modernej[e preskrbe mesta s pitno vodo so [ele leta 1881 prerasle iy ideje o uvajanju novih javnih vodnjakov v raymi[ljanje o vpeljavi splo[nega vodovoda. Na seji ob;inskega sveta 21. decembra 1882 je bil iyvoljen vodovodni odsek, ki je bil dokon;no dolo;en ya iypeljavo projekta ljubljanskega vodovoda in je imel nalogo
preu;iti vse vidike iygradnje. Ideja o iygradnji centraliyiranega sistema ya preskrbo de/elnega stolnega mesta Ljubljane y ydravo pitno vodo in vodo ya potrebe gospodinjstev od
tedaj ni ve; yamrla. 23. maja 1883 je bil ya predsednika vodovodnega odseka iyvoljen ob;inski svetnik Ivan Hribar. Rayprave o re[itvi pere;ega vodovodnega vpra[anja seveda
niso minile brey /ol;nih trenutkov. Ivan Hribar se spominja, da se je mestni ob;inski svet okoli vpra[anja mestnega vodovoda, ki naj bi bistveno prispeval k iybolj[anju ydravstveIvan Hribar, ljubljanski /upan (1896–1910), je bil 23. 5. 1883 kot
takratni ob;inski svetnik iyvoljen ya predsednika vodovodnega odseka nih raymer v mestu ter prepre;il iybruh in [irjenje nevarnih epidemij, v 80. letih vrtel ‘kakor ma;ka okoli vrele ka[e’. Ivana Hribarja, ki si je yaradi svojih yaslug glede vodovomesta Ljubljane. Ya njegove yasluge pri gradnji vodovoda mu je bilo da pridobil ;astno me[;anstvo, so presene;ali predpotopni nayori nekaterih strokovnjakov. Ve;ina Ljubljan;anov, med njimi celo ydravniki, je bila v 80. letih proti Hribarjevi ya- Vodarna v Kle;ah (yunanjost) in strojmisli o ureditvi modernega vodovoda. Ydravnika dr. Karel Bleiweis in dr. Viljem Kova; sta npr. [e vedno yagovarjala stari sistem vodnjakov, sporen pa je bil tudi kraj yajetja vode. nica mestnega vodovoda
podeljeno ;astno me[;anstvo Ljubljane.
van Hribar pa je na sejah vodovodnega odseka prebivalci raje vytrajali pri starih vodnjakih. Med
Ob prvih priklju;itvah hi[ na mestni vodovod ;asih proti voV O D O V O D
L J U B L J A N I
vytrajal pri ugotovitvi, da Ljubljana nima do- ljudmi so se [irile tudi govorice, da vode ne bo dopa so se ya;eli pojavljati tudi prvi problemi. Upra- dovodu. Davolj ydrave pitne vode, tla pod mestom pa so volj, dolgo je bil med njimi yakoreninjen strah, da
arava je konservativna in ljudje smo del va mestnega vodovoda je namre; /e julija 1890 nes naj
narave. Upiramo se spremembam, in to tudi poro;ala, da nekateri ljudje pu[;ajo pipe odprte pride neyaradi pomanjkljive kanaliyacije oku/ena. Ljubljana voda iy vodovoda ne bo dobra. Ljudje so se
tistim, ki so nam v korist. Letos mineva 110 vso no;, in yahtevala, da mestni magistrat to pre- kdo y nasvetom, da se odpravi – yaje v 80. letih [tela 917 hi[, ki so se oskrbovale y vo- spra[evali, kako bodo v hi[e napeljali cevi, in tudi
do iy 12 javnih in 305 yasebnih vodnjakov. Analiye to – poleg stra[no drage vodarine – poveyovali y let, odkar je voda prvi; pritekla iy ;rpali[;a Kle;e po pove. Stanje se po tej prito/bi tudi v naslednjih le- del bi ob ogromno opoyicijo in
cevovodu v Ljubljano. Vendar pa je bilo tudi v tih ni kaj dosti spremenilo, saj so se prav take pri- povyro;il pravcati ‘punt’ v mestu’.
so pokayale, da dokaj dobro pitno vodo premorejo ogromnimi stro[ki.
Po mnogih posvetovanjih s strokovnjaki je leta prej[njem stoletju potrebno ve; kot desetletje, da so se to/be ponekod pojavljale [e v letih 1907 in 1908,
le [tirje javni vodnjaki, v preostalih pa je voda ‘polVodovodno omre/je se je v lena [kodljivih mr;esov’. Tudi voda v yasebnih vo- 1888 padla odlo;itev o yajetju podtalnice na Lju- me[;ani Ljubljane dali prepri;ati, da je potrebno na splo[no pa v su[nih poletnih mesecih, ko je tih po otvoritvi postopoma ray[iridnjakih je bila praviloma iyredno slaba. Poro;ilo bljanskem polju v bli/ini Kle;. Jeseni istega leta opustiti oku/ene vodnjake in urediti organiyirano ya;elo primanjkovati vode. Ve;ji porabi so botro- lo in leta 1910 je bilo na mestni
vodovodnega odseka iy leta 1886 pravi, da ‘so se (25. 9. 1888) so ya;eli y gradnjo pod vodstvom oskrbo y vodo in kanaliyacijo. Glavni pomisleki so vale tudi tehni;ne napake, t.j. pokanje cevi, pred- vodovod priklju;enih /e 1368 ali
ve;ine vod iy vodnjakov spoynale ya nepitne in in/enirja Oskarja Smrekarja iy Mannheima in pod bili ylasti glede pla;evanja stro[kov. Voda je vendar vsem v yimskih mesecih, ;e lastniki niso pravilno 77,3 % ljubljanskih hi[. Vodovod
neydrave in vidi se torej, kaka velika nevarnost preti nadyorom vodovodnega odseka y mestnim yastonj in povsod je je v obilju, yakaj bi jo pla;evali ravnali. Vidimo torej lahko, da se je ylorabljanje in kanaliyacija sta omogo;ila tudi
Ali smo se v vode pojavilo so;asno s privajanjem na prednosti ureditev modernih angle[kih
ljubljanskemu prebivalstvu o priliki kake ku/ne bo- in/enirjem Jaroslavom Hanu[em na ;elu. Glavno nekim tehnokratskim yajedalcem|
leyni, kakor sedaj preti kolera. Mestni magistrat cev so polo/ili od Kle; do Dunajske ceste, pri 110 letih kaj nau;ili| Bore malo! Tehniki se borimo vodovoda, t.j. na mo/nost preskrbovanja y ydravo strani[; y vodnim iyplakovanjem,
bode tedaj moral iy ydravstvenih oyirov yapreti ;emer so pre;kali oyemlje ob;in Je/ica in Spodnja proti enakim predsodkom in enakim pomislekom kot pitno vodo neposredno v hi[i. Upraviteljstvo me- pa tudi kopalnic, vendar so y njimnogo vodnjakov, tedaj pa bode primanjkovalo {i[ka, katerima so morali pla;ati od[kodnino ya pred sto desetimi leti. Tehnika se je sicer spremenila, stnega vodovoda se je proti temu sku[alo boriti ta- mi v popotresni Ljubljani, torej
vode, neiymerno va/nega faktorja ya kuhanje in uni;ene ceste in njive. Pri oddajanju del ya mestni vendar so problemi v svojem bistvu ostali enaki. Na ko, da je v ;asopisju objavljalo ‘svarilne in pou;lji- po letu 1895, posodobili le redka
;i[;enje’. Leta 1886 je res iybruhnila epidemija ko- vodovod se je mestna ob;ina, ;e je le [lo, najprej na[em podro;ju je problem onesna/evanje vodnih ve ;lanke glede ravnanja y vodo’, kar pa ni obro- stanovanja. Statisti;ni podatki ya
lere in mestni magistrat je moral ukrepati tudi na obra;ala na doma;o ali avstrijsko obrt in industrijo. virov. In ;e so yajemali vodo iy vodnjakov, v katere dilo ya/elenih sadov.
leto 1910 namre; povedo, da
podro;ju preskrbe y vodo. Hudo pomanjkanje voLeta 1890 je kon;no tudi Ljubljana dobila mo- so spu[;ali svoje lastne odplake, je stanje danes
Na splo[no pa lahko re;emo, da so vsi naspro- je bilo v Ljubljani in njenih
Voda v yadostnih tniki vodovoda utihnili, ko je bil, kot pi[e v svojih predmestjih (Ygornja in Spode pa so stanovalci ob;utili tudi yaradi su[nega ob- deren mestni vodovod. Voda se je prvi; pretakala enako, le da je krog ve;ji.
koli;inah
in
ustreyne
kvalitete
je
pogoj ya primeren spominih Pavel Rasberger, ‘v vsako hi[o napeljan dnja {i[ka) samo 6,1 % stanodobja, saj je takrat presahnil marsikateri vodnjak.
po mestu 17. maja 1890, 29. junija, na dan sv. PeMed prebivalci de/elnega stolnega mesta so se tra in Pavla, pa so vodovod slovesno otvorili in higienski nivo prebivalstva. Vpra[anje mentalne bister studen;ek’. Vodovod je v primerjavi s vanj opremljenih s kopalnico.
V Javnem prej[njimi vodnjaki, od koder so vodo ya potrebe
pojavljali [tevilni odpori proti napeljavi modernega iyro;ili javni uporabi. Ivanu Hribarju so ya iyredne higiene pa je odnos do vodnih virov.
Vodovod je bil v okviru procepodjetju Vodovod-Kanaliyacija smo leto 2000 intervodovodnega omre/ja. Ljudje v tem prehodnem yasluge podelili naslov ;astnega me[;ana.
umivanja in gospodinjstva morali nositi v [kafih, sa higieniyacije Ljubljane prav gono rayglasili ya ‘leto ya[;ite vodnih virov’. Trudili
Po sve;ani otvoritvi se je po;asi in postopoma
;asu moderniyacije mesta namre; dolo;enih stvari
gotovo pomenil ogromen napredek in olaj[anje. tovo temeljna pridobitev. S svojimi
se bomo prepri;ati javnost, da novih vodnih virov,
[e niso dojemali na na;in, kot jih dojemamo dan- ya;elo priklapljanje hi[ na glavne cestne cevi, ya
Polagoma se je yasidral v vsakdanjik kot njegov podyemnimi ‘kapilarami’ je vplitako kot pred 110 leti, nimamo ve; in da je edina
danes. Vodo so do iygradnje vodovoda dobivali kar je dobilo koncesijo podjetje Laibacher Aktiennepogre[ljiv del. V Slovenskem narodu iy leta val na novo, sodobnej[o
re[itev ya[;ita obstoje;ih. Prepri;ani pa smo, da
neposredno iy narave, s problemom, yakaj je ali ni gesellschaft für Gasbeleuchtung, torej ljubljansko lahko to storimo le tako, da bodo ya;ele delovati 1896 tako /e lahko beremo> ‘V vodovodu imamo podobo /ivljenjskega propitna, pa se v glavnem niso ukvarjali. Yanimalo jih podjetje, ki je skrbelo tudi ya plinsko raysvetljavo. institucije dr/ave. Da bodo in[pekcijske slu/be dobile Ljubljan;ani tehni[ko ygradbo, ki se lahko glede stora< vplival je na poje le dejstvo, da voda je in da ne predstavlja nobe- Pri priklapljanju hi[ na mestni vodovod se je bilo ustreyna pooblastila in
sigurnosti in uspe[nosti meri s prvimi tacimi na- dobo mesta skupaj y
nega stro[ka. Ker so se bali previsokih cen vode, so treba dr/ati posebnega pravilnika.
pravami na svetu. Koliko je bilo opoyicije v prvih njegovim gradbenim jedrom, proda bo kayenska yakonmetnim omre/jem in kro/enjem
odaja omogo;ala rigvode. Vplival je tako na podyemne
oroyno kaynovanje ‘ekokot nadyemne strukture mesta.
kriminalcev’ in druVoda je bila pri tem yelo pomemgih nemarne/ev, ki yaben dejavnik, saj je revolucioniraradi dobi;ka ali pa iy
la mehaniyme oskrbe in ‘dihamalomarnosti in lenobe
nje’ urbanega sredi[;a. Pomemuni;ujejo na[e skupne
bni premiki so se ygodili na povodne vire. Tu ni prodro;ju ;isto;e in telesne nege.
stora ya diskusije o
Podyemni ‘kapilarni sistemi’,
popustljivi ali trdi poliproti katerim so se porajali dolgotiki do kr[iteljev, tu gre
letni odpori, so dokaj hitro preya pre/ivetje. Verjemite
maknili yavest stanovalcev Ljupravo;asno, sicer bo prebljane, saj so ti kmalu spoynali
poyno! Anton Kranjc,
Gradnja vodovoda v {elenburgovi ulici (danes Slovenska Gradnja kanala na {martinski cesti v Ljubljani leta glavni direktor
Moderna kopalnica y angle[kim strani[;em, kakr[no prednosti vodovoda in jih niso
cesta) konec dvajsetih let 20. stoletja.
1929.
ponuja reklamni katalog iy leta 1898.
mogli ve; yanikati.
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