Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica prejelo certifikat Voda iz pipe
Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Kljub
temu da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo, se pogosto dogaja, da mnogi raje
posegajo po predpakirani vodi, to je po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki okolje obremenjuje
veliko bolj kot voda iz pipe.
Ob letošnjem dnevu Zemlje so na Gospodarski zbornici Slovenije podelili certifikate Voda iz pipe prvim
30-tim organizacijam, ki izkazujejo skrb za okolje in spodbujajo pitje vode iz pipe. Med prejemniki je
tudi Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.. Zaveza in certifikat Voda iz pipe je iniciativa, s
katero v podjetju prevzemamo odgovornost do okolja in pri tem poskušamo biti navdih tudi drugim.
Iniciativa je nastala na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in je del vseslovenske pobude
Skupaj za boljšo družbo.
V podjetjih in drugih organizacijah je namreč pogosta praksa, da se na sestankih, srečanjih in drugih
dogodkih ponuja predpakirano vodo ali imajo v svojih prostorih avtomate s predpakirano vodo. S
podpisom zaveze certifikata Voda iz pipe se v podjetju zavezujemo, da bomo v svojih prostorih in na
dogodkih, ki jih organiziramo, ponujali pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujali tudi zaposlene,
partnerje in ostale deležnike. Obenem želimo širiti zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo
in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.
S podpisom Zaveze certifikata Voda iz pipe se v podjetju zavezujemo, da:
bomo v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organiziramo, ponujali pitno vodo iz pipe;
bomo k pitju pitne vode iz pipe spodbujali svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale
deležnike;
bomo 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;
bomo pitno vodo iz pipe stregli v steklenih vrčih in kozarcih ter se bomo, kadar je le mogoče,
izogibali ponujanju predpakirane vode.
Izjeme veljajo:
za druge ponudnike gostinskih storitev v poslovnih prostorih organizacije; za ponudnike pijač
in prigrizkov iz avtomatov v poslovnih prostorih organizacije; ob protokolarnih dogodkih, kjer
ponujanje odprtih pijač ni dovoljeno;
v primeru zdravstvene neustreznosti vode iz pipe;
v primeru športnih ali podobnih prireditev, kjer zagotavljanje pitne vode iz pipe ni možno;
v drugih izjemnih primerih, kjer zaveze iz objektivnih razlogov ni mogoče izpolnjevati.
Kakšne so prednosti pridobitve certifikata za podjetje?
pokazali bomo, da nam skrb za okolje in ohranjanje naravnih virov ni samo vrednota, temveč
način delovanja;
prispevali bomo k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa tako znotraj našega
podjetja kot tudi na dogodkih, ki jih organiziramo;
prispevali bomo k zdravju in dobrobiti naših zaposlenih.
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