
Če si jo iz pipe nalijemo, 
več zdravja zaužijemo
•	 Voda iz pipe je bolj zdrava, sveža in  
 kakovostnejša od ustekleničene,	saj		
	 slednja	 pogosto	vsebuje	več	 bakterij		
	 in	nečistoč	od	vode	iz	pipe.	Prepotuje		
	 dolgo	pot	 in	pogostokrat	mine	veliko		
	 časa,	preden	iz	skladišča	pride	do	nas.

•	 S	pitjem	vode	 iz	pipe	poskrbimo	za	manj odpadne plastične embalaže,	saj		
	 ustekleničena	 voda	 v	 Sloveniji	 ustvari	 približno	 200 milijonov pollitrskih  
 plastenk letno,	ki	končajo	na	odpadu	ali,	še	huje,	v	naravi!

•	 Je	 1000 x cenejša od vode iz plastenke	 (1	 m3	 vode	 =	 0,64	 €	 brez	 DDV).		
	 Povprečno	gospodinjstvo	v	Sloveniji	lahko	samo	s	pitjem	vode	iz	pipe	namesto		
	 ustekleničene	vode	privarčuje	skoraj	2.000	eur	na	leto.

•	 S	pitjem	vode	iz	pipe	privarčujemo	v	povprečju	četrt litra nafte in tri litre čiste  
 pitne vode,	kar	se	porabi	za	izdelavo	litrske	plastenke.

•	 Biološka razgradnja plastenke	za	vodo	lahko	traja	tudi	do tisoč let.

•	 Ustekleničena voda v plastenkah z oznakami 
 škodi vašemu zdravju, 	
	 saj	takšna	plastenka	vsebuje	težke	kovine,	rakotvorne	snovi,	ki	vplivajo	na		
	 motnje	delovanja	hormonov,	slabo	počutje,	glavobole	in	omotičnost.
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Pitna voda je vir življenjske energije
Vsa	živa	bitja	potrebujejo	za	življenje	vodo.	Voda	predstavlja	60–70	%	telesne	
teže	človeka.	Za	ohranitev	zdravja	in	preprečitev	kronične	dehidracije	je	potrebno	
popiti	od	1,5	do	3	litre	vode	na	dan.	
Vseeno	pa	v	današnjih	časih	pozabljamo	na	vodo,	ki	jo	lahko	dobimo	kar	doma.	
Premalo	 ljudi	 je	ozaveščenih,	da	 je	pri	nas	voda	 iz	pipe	veliko	bolj	 zdrava	kot	
ustekleničena.

Zakaj piti vodo iz pipe?
•	 Voda	iz	pipe	je	ves	čas	sveža	in	bogata	s	kisikom.
•	 Vsebuje	minerale,	ki	so	pomembni	za	normalno	delovanje	človeškega	telesa,		
	 ne	vsebuje	pa	dodatkov	(aditivov,	konzervansov,	ekstraktov).
•	 Je	ves	čas	nadzorovana	v	skladu	z	zakonodajo.
•	 Na	voljo	je	v	zadostnih	količinah.
•	 Je	ekološka,	saj	ne	povzroča	nobenih	odpadkov	iz	naslova	plastenk.
•	 Je	cenovno	veliko	ugodnejša	izbira,	saj	je	do	1000	x	cenejša	od	ustekleničene		
	 vode.
•	 Najbolj	odžeja	in	je	povsod	dostopna.
•	 Ima	veliko	vlogo	pri	 uravnavanju	 telesne	 temperature,	 preko	 krvi	 oskrbuje		
	 celice	s	hranili	in	kisikom,	odplavlja	odpadne	snovi,	varuje	organe	in	vezivna		
	 tkiva.
•	 Blaži	glavobole	in	blagodejno	vpliva	na	počutje.	
•	 Pomaga	pri	uravnavanju	telesne	teže.
•	 Vpliva	 na	 boljše	 delovanje	 možganov	 in	 zbranost	 ter	 spodbuja	 pozitivno		
	 razmišljanje.
•	 Pozitivno	vpliva	na	 lepoto	 in	duševnost,	 saj	voda	napenja	 kožo	 in	 skrbi	 za		
	 njeno	gladkost.

S projektom »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe« za 
vaše zdravje in čisto pitno vodo
Javno	 podjetje	 Komunala	 Brežice	 d.	 o.	 o.	 se	 vseskozi	 zavzema	 za	 ohranjanje	
okolja	 in	 čiste	 narave,	 med	 drugim	 tudi	 našega	 bisera	 –	 pitne	 vode.	 Javnost	
želimo	seznaniti	o	prednostih	pitja	vode	 iz	pipe,	 in	sicer	o	njenem	pozitivnem	
vplivu	na	zdravje	in	počutje,	ter	opozoriti	na	pomen	ohranitve	naravnih	virov	in	
ekosistema.	
Ker	 je	 voda	 v	 Sloveniji	 še	 vedno	 zelo	 čista,	 izkoristite	 tisto,	 ki	 priteče	 iz	 pipe	
v	 vašem	 domu	 ali	 službi.	 Glede	 na	 analize,	 izvedene	 s	 strani	 Nacionalnega	
laboratorija	 za	 zdravje,	 okolje	 in	 hrano,	 zagotavljamo,	 da	 je	naša pitna voda 
izredne kakovosti.  

Namen	 projekta	 je	 seznaniti	 splošno	
javnost o pomenu in prednostih pitja 
vode iz pipe. 

Glavni	 cilj	 projekta	 je	 ozavestiti	 ljudi	 o	
pomenu	pitja	vode	iz	pipe,	in	sicer	o	tem,	
da	je	voda iz pipe bolj zdrava, cenejša	in	
da	s	tem,	ko	pijemo	vodo	iz	pipe,	skrbimo	
za	manj odpadne plastične embalaže,	s	
čimer	skrbimo tudi za okolje.

Pomanjkanje pitne vode že ogroža človeštvo
Znano	je,	da	se	zaloge	pitne	vode	po	svetu	krčijo	in	danes	pitna	voda	predstavlja	
le	še	en	odstotek	celotne	količine	vode	na	svetu.	Kar	18	odstotkov	svetovnega	
prebivalstva	 nima	 dostopa	 do	 pitne	 vode.	 Slovenija	 je	 z	 vodnimi	 viri	 izredno	
bogata	država	 in	 se	 tako	po	 količini	 kot	 tudi	 po	 kakovosti	vode	uvršča	v	 sam	
evropski	vrh.	
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