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10. RAZLOGOV ZAKAJ PITI VODO IZ PIPE 

1. Voda najbolj odžeja. 

2. Blagodejno vpliva na počutje. 

3. Blaži glavobole in mnoge druge težave. 

4. Pomaga pri uravnavanju telesne teže. 

5. Spodbuja pozitivno razmišljanje. 

6. Na voljo je v neomejenih količinah.           

7. Je povsod dostopna in ugodna. 

8. Je najbolj ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov. 

9. Samo voda iz pipe je ves čas pod nadzorom. 

10. Samo voda iz pipe je ves čas sveža. 

Po nekaterih podatkih naj bi ustekleničena voda do stokrat bolj onesnaževala okolje kot voda 

iz pipe, za litrsko plastenko pa naj bi se v povprečju porabilo četrt litra nafte in kar tri litre čiste 

pitne vode," opozarjajo slovenska komunalna podjetja. V sklopu pobude Voda iz pipe želijo 

javnosti predstavili prednosti, ki jih prinaša voda iz pipe za okolje in zdravje. 

 

Ustekleničena voda po celem svetu ustvari približno 1,5 milijona ton plastičnih odpadkov: "Res 

je, da danes veliko odpadkov že recikliramo, a jih še vedno preveč konča na odlagališčih. 

Biološka razgradnja plastenk za vodo pa lahko traja tudi do tisoč let." 

Zaloge vode po svetu se krčijo in danes predstavlja pitna voda samo še odstotek celotne 

količine vode na svetu. Slovenija je bogata z vodnimi viri in se po količini ter kakovosti vode 

uvršča v sam Evropski vrh," opisujejo. Kljub temu pa opažajo, da veliko prebivalcev še vedno 

posega po ustekleničeni vodi, ki veliko bolj obremenjuje okolje kot voda iz pipe. 

"Zakaj bi potem zapravljali denar, dragoceno energijo in naravne vire za nekaj, kar priteče 

skoraj zastonj iz pipe v našem lastnem domu, medtem ko 18 odstotkov svetovnega 

prebivalstva nima dostopa do pitne vode?" se sprašujejo. Poleg tega ustekleničena voda po 

njihovih podatkih pogosto vsebuje več bakterij in nečistoč od vode iz pipe. Prepotuje dolgo 

pot in pogostokrat mine dolgo časa, preden iz skladišča pride do nas. 


