10 razlogov zakaj
priporočamo pitje
vode iz pipe
1. Voda najbolj odžeja.
2. Blagodejno vpliva na počutje.
3. Blaži glavobole in
mnoge druge težave.

Zakaj je voda iz
pipe dobra?

Slovenija je bogata
z vodnimi viri in
se po količini ter
kakovosti uvršča v
sam evropski vrh.

4. Pomaga pri uravnavanju
telesne teže.
5. Spodbuja pozitivno
razmišljanje.
6. Na voljo je v neomejenih
količinah.
7. Je povsod dostopna in
cenovno ugodna.
8. Je najbolj ekološka, saj ne
povzroča nobenih odpadkov.
9. Je ves čas pod zdravstvenim
nadzorom.
10. Samo voda iz pipe je
ves čas sveža.

V Sloveniji je voda
iz pipe v povprečju
225-krat cenejša
od ustekleničene,
po svetu pa tudi do
1000-krat cenejša.

Ustekleničena
voda 100-krat bolj
obremenjuje okolje
kot voda iz pipe. Po
celem svetu naj bi
ustvarila približno 1,5
milijona ton plastičnih
odpadkov. Biološka
razgradnja plastenk za
vodo pa lahko traja tudi
do 1000 let.

»Tudi vi lahko z majhnimi dejanji
vsak dan storite nekaj za svoje
okolje in spreminjate svet na bolje.«

Voda iz pipe
za zeleni turizem

»Če želiš videti spremembo v svetu,
moraš ti biti ta sprememba.«
GHANDI

Pri organizaciji
dogodkov na prostem

Napotki za ponudnike
turističnih storitev,
nastanitev in
kulinarike

Gosti / obiskovalci
•

Spodbujajte goste k uživanju vode iz pipe. V
vsako sobo namestite steklen vrč in kozarce
ter ponudite svežo vodo ob vsakem obroku.
V vročih dneh pa zraven ponudite še led.

V kuhinji
•

Pomivalni stroj prižgite, ko je ta poln. Uporabite
primeren program in ustrezne detergente.

Za pranje perila
•

Osveščajte goste, da lahko eno brisačo
uporabijo tudi večkrat preden gre v pranje.

•

Pralni stroj naj pere, ko je zbrana
ustrezna količina perila.

Za čiščenje površin
•

Vodo, ki jo uporabite za čiščenje (z dodatki
različnih čistil), je potrebno pred izpustom v naravo
očistiti - s priklopom na javno kanalizacijo ali v
individualni mali komunalni čistilni napravi.

spodbujajte goste
k uživanju vode iz
pipe. V vročih dneh
zraven ponudite led in
uporabljajte steklene
kozarce, saj boste s
tem zmanjšali število
odpadkov.

Za spiranje sanitarij, pranje vozil,
zalivanje vrta, trate ali lončnic
•

Uredite zbiranje padavinske vode,
ki jo uporabite za zalivanje.

•

Vgradite WC kotličke z dvostopenjskim
sistemom izpiranja.

Splošno
•

Pipo zapirajte vsakič, ko vode neposredno
ne potrebujete (med umivanjem
zob, miljenjem, britjem …).

•

Bodite pozorni pri nakupu pomivalnega ali
pralnega stroja. Izberimo takega, ki sodi v
razred varčnih porabnikov vode in energije.

Na kakovost pitne vode vplivamo tudi sami, zato
z rednim spiranjem vzdržujte interne vodovodne
inštalacije, še posebej pipe na tistih mestih,
kjer voda v omrežju zastaja in se uporablja za
prehrambene namene. Priporočamo, da vsaj
enkrat na 14 dni snamete in očistite mrežice in
druge nastavke.

Voda, naša najbolj
dragocena dobrina
Vse premalokrat cenimo to, kar imamo. Zdi
se nam samoumevno, da si lahko kadar koli
natočimo kozarec sveže vode iz pipe in ga
brez pomisleka ali skrbi za zdravje popijemo.
Vodo velikokrat jemljemo kot nekaj, kar je
samoumevno in dostopno v neomejenih
količinah. Pa vendar ni tako. Danes občuti
pomanjkanje vode že več kot štirideset
odstotkov svetovnega prebivalstva, do 2050
pa bo ta delež narasel na dve tretjini.

Skrb za vodo je skrb nas vseh, zato
je prav, da začnemo sprejemati
odgovornejše odločitve.
Za vas in vaše goste oziroma obiskovalce
smo pripravili nekaj praktičnih napotkov za
načrtno in varčno rabo vode. Naš namen ni bil
odkriti toplo vodo, želimo vas le spodbuditi k
razumnejšemu ravnanju z njo.
Predlagamo, da tedensko in mesečno beležite
porabo pitne vode. Nato preračunajte porabo
vode na koristnika vaših uslug, spremljajte
trende in z majhnimi spremembami poskrbite
za trajnostno rabo pitne vode tudi pri vas.

Voda iz pipe.
Že pri vas.

