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Pijmo vodo iz pipe 

Približujejo se toplejši meseci, v katerih so naše potrebe po kakovostni pitni vodi večje kot v drugih letnih 

časih. Kostak se je vključil v vse slovensko akcijo Skupaj za boljšo družbo, ki nas spodbuja k razmisleku in 

posledično k drugačnemu, bolj trajnostno naravnanemu vedenju. Želimo vas spodbuditi k pitju vode iz pipe 

in tako preprečiti proizvajanje dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje, in hkrati ohranjati naše 

naravne vire. 

  
10 razlogov za pitje vode iz pipe, ki jim ne morete oporekati.   

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. 

 

Analize pitne vode, ki jih redno izvajamo, kažejo, da je voda na vseh vodovodnih sistemih v upravljanju 

družbe Kostak zdravstveno ustrezna in kakovostna. V primeru kakršnih koli odstopanj vas sproti obveščamo. 

Rezultate analiz vzorcev pitne vode si lahko ogledate na sedežu družbe.   

V kolikor pa želite dodatne informacije o kakovosti pitne vode in moteni oskrbi s pitno vodo, nam na  

kostak@kostak.si sporočite vaše vprašanje.      

Vabljeni na EKO TRŽNICO, 30. maja 2015! 

Sodelovanje z mladimi in okoljsko osveščanje je pomembna naloga družbe Kostak. Obeležujemo 

mednarodne okoljske dneve, izvajamo pestre programe in delavnice z otroki in učitelji osnovnih šol občine 

Krško in Kostanjevice na Krki. Letos bomo spet obudili EKO TRŽNICO, ki bo v soboto, 30. maja 2015, od 

8. do 12 ure, na Tržnici Videm v Krškem. Program bo igriv, ustvarjalen in raznovrsten, posvečen 

predvsem ravnanju z odpadki.  

Pridite nas pogledat! Otroci pridno razvijajo svojo radovednost in znanje, marsikaj vas bodo naučili. Z nami 

bodo sodelovali tudi predstavniki ekoloških kmetij.  

Prisrčno vabljeni! 

  

 


