podelitvi pridobilo certifikat
Voda iz pipe, ki ga podeljuje
Zbornica komunalnega
gospodarstva pri Gospodarski
zbornici Slovenije. Pridružili
so se prvim 55 organizacijam
v Sloveniji, ki so s certifikatom
izkazale svoja prizadevanja za
zmanjšanje porabe plastike in
spodbujanje pitja vode iz pipe
kot dragocenega bogastva, ki je
v Sloveniji v ustavo zapisana kot
temeljna človekova pravica.
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lovenija ima številne vodne vire ter se
po količini in kakovosti vode uvršča
v evropski vrh. Kljub temu da imamo
v Sloveniji privilegij zdrave in kakovostne pitne vode iz pipe, številni
prednostno posegajo po predpakirani vodi, to je po vodi v
plastenkah in drugi embalaži, ki
okolje obremenjuje veliko bolj
kot voda iz pipe.

Z

bornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski
zbornici Slovenije je aprila
2019 okoljsko osveščenim organizacijam pričela podeljevati
certifikat »Voda iz pipe«, s katerim
organizacije izkazujejo, da v svojih
prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe in
k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene,
partnerje in ostale deležnike. S tem širijo zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo
in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi, prispevajo k zmanjševanju količine
odpadkov in ogljičnega odtisa ter prispevajo k
zdravju in dobrobiti zaposlenih.

P

rva prejemnika certifikata in podpornika
pobude sta bila Ministrstvo za okolje in
prostor ter Ministrstvo za zdravje. Potem so
k pridobitvi certifikata pristopila zasebna in
javna podjetja, komunale, šole, banke, gostilne,
občine in druge organizacije, kot so ABANKA
d.d., THERMANA d.d., DEICHMANN d.o.o.,
AQUAFIL SLO d.o.o., OŠ Toma Brejca in OŠ
Simona Jenka Kranj, občini Laško in Cerklje
na Gorenjskem, Inštitut za vode Republike
Slovenije in številna slovenska komunalna
podjetja.
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Družbeno odgovorne
organizacije pridobile
certifikat »Voda iz pipe«

Zbo

okolje

Zbornica komunalnega
gospodarstva

a drugi podelitvi certifikata Voda iz pipe,
ki je potekala 5. novembra 2019 na
Gospodarski zbornici Sloveniije, so predstavniki podpisali Zavezo certifikata Voda iz pipe,
s katero so se zavezali, da:
• bodo v poslovnih prostorih in na dogodkih,
ki jih organizirajo, ponujali pitno vodo iz
pipe;

• bodo k pitju pitne vode iz pipe spodbujali
svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in
ostale deležnike;
• bodo zaposlene in ostale deležnike ozaveščali, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode
iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot
poseganje po predpakirani vodi;
• bodo pitno vodo iz pipe stregla v steklenih
vrčih in kozarcih ter se bo, kadar je le mogoče, izogibali ponujanju predpakirane vode.
Certifikat Voda iz pipe lahko pridobijo vse
družbeno odgovorne organizacije:
• podjetja,
• javne organizacije,
• združenja in nevladne organizacije,
• izobraževalne ustanove (šole, fakultete,
univerze itd.),
• kulturne ustanove in
• vse druge organizacije, ki si prizadevajo
za skrb za zaposlene in okolje.

Seznam dosedanjih prejemnikov certifikata Voda iz - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej, Javno komunalno podjetje
pipe: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Prodnik d.o.o., Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, JKP Šentjur,
Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, Komunala javno komunalno podjetje, d.o.o., OKP Rogaška Slatina, d.o.o.,
Novo mesto d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., Komunalno podjetje Ptuj d.d., Komunalno podjetje Velenje,
Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., Komunala d.o.o., Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., VODOVOD
Tržič d.o.o., Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., JERA mix - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Javno podjetje Komunala
d.o.o., Komunala Zagorje, d.o.o., KOMUNALA KRANJ, javno pod- Laško d.o.o., Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje d.o.o.,
jetje, d.o.o., Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., KSP Hrastnik, HYDROVOD d.o.o., Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Komunala
d.d., JEKO, d.o.o., Javne službe Ptuj, d.o.o., ŽALE Javno podjetje, Radovljica, d.o.o., AquafilSLO d.o.o., Infrastruktura Bled d.o.o.,
d.o.o., Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Javno podjetje EDŠ KOSTAK d.d., Občina Laško, Komunala Nova Gorica d.d., BASS
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Prejemniki certifikata Voda iz pipe na podelitvi dne 5. 11. 2019, GZS

okolje

dr. Lučka
Kajfež Bogataj

foto: arhiv podjetja

Čas je, da v Sloveniji začnemo
spreminjati odnos do vode. V Sloveniji
imamo nekoliko mačehovski odnos do te
najpomembnejše dobrine, saj imamo vode v
izobilju, vendar ne bo vedno nujno tako. Zato
izjemno pozdravljam odločitev podjetij, organizacij in posameznikov za pitje pitne vode iz
pipe in spodbujanje k takšnemu ravnanju s
pridobitvijo certifikata Voda iz pipe.

d.o.o., Celje, Občina Cerklje na Gorenjskem, Javno podjetje
Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Abanka d.d., GRAJSKA PLOŠČAD
d.o.o., ETA d.o.o. CERKNO, JP Komunala Vodice, d.o.o., THERMANA
d.d., Inštitut za vode Republike Slovenije, Osnovna šola Toma
Brejca, Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper
d.o.o. - s.r.l., Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.,
OŠ Simona Jenka Kranj, Javno podjetje Prlekija d.o.o., AstraZeneca
UK Limited, Podružnica v Sloveniji, Javno podjetje Kraški vodovod
Sežana d.o.o., Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija, d.o.o., Komunala Ribnica d.o.o., DEICHMANN d.o.o.

Voda iz pipe.
Najboljša izbira.
odtisa ter prispevajo k zdravju in dobrobiti zaposlenih.
Prva prejemnika certifikata in podpornika pobude sta bila Ministrstvo
za okolje in prostor ter Ministrstvo za
zdravje.
Certifikat Voda iz pipe lahko pridobijo
vse družbeno odgovorne organizacije:
– podjetja
– javne organizacije,
– združenja in nevladne organizacije,
– izobraževalne ustanove (šole, fakultete, univerze itd.),

– kulturne ustanove in
– vse druge organizacije, ki si prizadevajo za skrb za zaposlene in okolje.

Za pridobitev
certifikata kontaktirajte
Zbornico komunalnega
gospodarstva na e-naslov:
komunala@gzs.si ali telefonsko
številko 01 5898 484.
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Zbornica komunalnega gospodarstva
pri Gospodarski zbornici Slovenije je
aprila 2019 okoljsko osveščenim organizacijam pričela podeljevati certifikat
»Voda iz pipe«, s katerim organizacije
izkazujejo, da v svojih prostorih in na
dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo
pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju
spodbujajo tudi zaposlene, partnerje in
ostale deležnike. S tem širijo zavedanje,
da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo
in okolju prijaznejše kot poseganje po
predpakirani vodi, prispevajo k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega

