
Slovenija ima številne vod-
ne vire ter se po količini in 
kakovosti vode uvršča v sam 
evropski vrh. Kljub temu da 
imamo v Sloveniji privilegij 
zdrave in kakovostne pitne 
vode iz pipe, mnogi predno-
stno posegajo po predpa-
kirani vodi, to je po vodi v 
plastenkah in drugi emba-
laži, ki močno obremenjuje 
naše okolje. Številna sloven-
ska podjetja to prakso spre-
minjajo in svojo zavezanost 
varovanju okolja izkazujejo s 
pridobitvijo certifikata Voda 
iz pipe.

Slovenija se v zadnjih letih kljub 
akcijam osveščanja, kot je vsako-
letni Evropski teden zmanjševa-
nja odpadkov, sooča s povečeva-
njem količin odpadne embalaže. 
Znaten del te embalaže tvorijo 
odpadne plastenke različnih pi-
jač, tekočin in napitkov, ki pred-
stavljajo veliko breme za okolje. 
Čedalje več posameznikov in or-
ganizacij se zaveda, da lahko na 
tem področju naredijo ogromno 
že z majhnimi koraki, predvsem 
ko gre za uživanje predpakira-
ne pitne vode. Zato je Zbornica 

komunalnega gospodarstva pri 
Gospodarski zbornici Slovenije 
vsem tistim organizacijam, ki so 
se zavezale k pitju pitne vode 
iz pipe namesto predpakirane 
vode, v letošnjem letu pričela 
podeljevati certifikat Voda iz 
pipe.

S pridobitvijo certifikata 
Voda iz pipe prejemniki izka-
zujejo, 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 zaveda-

nje, da je pitje pitne vode iz pipe 
bolj zdravo in okolju prijaznejše 
kot poseganje po predpakirani 
vodi, preprečujejo nastajanje 
dodatnih odpadkov, zmanjšuje-
jo ogljični odtis ter prispevajo k 
zdravju in dobrobiti zaposlenih. 
Pri tem izhajajo iz zavedanja, 

da imamo v Sloveniji izjemno 
kakovostno pitno vodo iz pipe, 
s katero se lahko odžejamo ka-
darkoli, ko odpremo pipo, kar je 
v primerjavi z nekaterimi drugi-
mi deli sveta privilegij, ter da je 
pitne vode iz pipe okolju veliko 
bolj prijazno kot poseganje po 
predpakirani vodi, saj pri tem ne 
proizvajamo dodatni odpadkov, 
ki obremenjujejo naše okolje. 
Nenazadnje je voda iz pipe do 
1000-krat cenejša kot ustekle-
ničena voda in je tako cenovno 
mnogo bolj dostopna in smisel-
na izbira.

Certifikat lahko pridobijo  
vse organizacije
Certifikat Voda iz pipe je name-
njen vsem družbeno odgovor-
nim podjetjem in organizacijam, 
ki se zavežejo, da bodo v svojih 
prostorih odpravile prakso pitja 
predpakirane pitne vode in s 
tem napravile pomemben korak 
k izboljšanju našega kolektivne-
ga odnosa do naravnih dobrin, 
kot so javna iz zasebna podjetja, 
združenja in nevladne organiza-
cije, izobraževalne in kulturne 
ustanove, gostinski obrati in vse 
druge organizacije, ki si priza-

devajo za skrb za zaposlene in 
okolje.

Prva prejemnika in podpor-
nika pobude sta Ministrstvo 
za okolje in prostor ter Mi-
nistrstvo za zdravje. Certifi-
kat je do danes pridobilo že 
55 organizacij iz zasebnega in 
javnega sektorja, proizvodna 
podjetja, banke, šole, restavra-
cije, trgovine, občine, osnovne 
šole in druge organizacije, kot 
so DEICHMANN d.o.o., ABANKA 
d.d., AQUAFILSLO d.o.o., ETA 
d.o.o. CERKNO, THERMANA d.d., 
ASTRAZENECA UK LIMITED in 
drugi. To je indikator, da se skrb 
za okolje dotika prav vsakega 
posameznika in da lahko vsaka 
organizacija prispeva k višjemu 
zavedanju o naši odgovornosti 
do ohranjanja naravnih virov, 
zmanjševanja količine odpad-
kov, spodbujanja dobrih praks 
in postavljanja pozitivnega zgle-
da za naše zanamce.

Okoljsko osveščene organizacije vabljene  
k pridobitvi certifikata Voda iz pipe

Kontakt za pridobitev certifikata Voda iz pipe: 
Zbornica komunalnega gospodarstva – komunala@gzs.si ali 01 5898 484


