
Mreženje za ohranjeno in neokrnjeno Savo 

 

Od 26. do 27. novembra 2019 je v Sloveniji potekal 9. sestanek članov Skupnosti zavarovanih območij 

ob reki Savi - SavaParks Network. Predstavniki organizacij članic skupnosti so se sestali na pobudo 

nemške organizacije EuroNatur, ki v sodelovanju s Hrvaškim društvom za varstvo ptic in narave ter 

Javnim zavodom Zeleni prsten zagrebške županije izvaja projekt "Sava Parks II - Freedom for the Sava". 

Srečanje je potekalo v Bohinju, torej v kraju, kjer se začne »vodna« zgodba reke Save. 

Srečanje je odprl gostitelj dogodka g. Janez Rakar, direktor Triglavskega narodnega parka. Pozdravil je 

navzoče in poudaril pomen vode, ki je izvir življenja. Zavedajoč se pomena vode, zaposleni v  

Triglavskem narodnem parku redno spremljajo kakovost vode izvirov in jezer na območju parka. 

Znotraj meja parka se nahajajo številni alpski izviri, med katerimi je potrebno izpostaviti slap Savica, ki 

je eden izvirov reke Save. Direktor Triglavskega narodnega parka je vsem udeležencem zaželel, da 

uživajo v naravnih lepotah triglavske regije, kjer se je rodila zgodba o Savi in jih spodbudil za nadaljnje 

delo pri krepitvi in prepoznavanju mreže SavaParks. 

Skupnost zavarovanih območij ob reki Savi - SavaParks Network je bila ustanovljena 2. februarja 2015. 

Danes združuje 22 institucij in organizacij, ki upravljajo z zavarovanimi območji in naravnimi viri v 

porečju reke Save - je dejal tiskovni predstavnik mreže Slobodan Puzović. Približno 60% porečja reke 

Save je že pod nekakšno obliko zaščite ali je v postopku zaščite, kar dokazuje pomen naravnih in 

kulturnih vrednot prisotnih na tem območju. Pomembno je poudariti edinstven pomen poplavnih 

površin, približno 25.000 ha vlažnih travnikov in pašnikov ter več kot 100.000 ha poplavnih hrastovih 

gozdov, ki so v današnjem času podnebnih sprememb, ključna protipoplavna območja, ki rešujejo 

življenja in lastnino v savskem bazenu. Puzović je poudaril tudi pomen projektov "Sava TIES" in "Sava 

Parks II - Freedom for the Sava"", s pomočjo katerih se mreža krepi in v okviru katerih se izvajajo 

aktivnosti, ki neposredno vplivajo na izboljšanje pogojev za avtohtone vrste in pretok reke Save. 

V okviru projekta "Sava Parks II - Freedom for the Sava"" se v naslednjih dveh letih načrtujejo študije 

izvedljivosti projektov obnove reke Save in njenih poplavnih površin. Ponekod je reka spremenjena s 

strani človekove dejavnosti, zato bi njeno vračanje v naravno stanje pomenilo tako vrnitev dragocenih 

habitatov in boljšo protipoplavno zaščito, kot tudi manjše tveganje za izgubo virov pitne vode. Ko bodo 

študije izvedljivosti dokončane bo pripravljena dokumentacija za izvajanje projektov obnove reke. Še 

naprej bo omogočeno nadaljnje delovanje mreže SavaParks. Projekt financira Fundacija Aage V. Jensen 

z okoli 400.000,00 EUR. 

Na srečanju so razpravljali o možnih obnovitvenih območjih ob reki Savi, organizirali so delavnice o 

krepitvi zmogljivosti in strukturi mreže ter predstavili delo pri ustvarjanju prepoznavne vizualne 

identitete mreže z ustvarjanjem logotipa in uradne spletne strani, ki bo javnosti predstavljena v začetku 

prihodnjega leta. 

Udeležence so nagovorili tudi predstavniki gibanja Balkan River Defense, ki so napovedali 5. spust po 

reki Savi od izvira v Bohinju do izliva v Beogradu, ki se bo začel aprila 2020. 

Reka Sava je izredno dragocena za vse štiri države po katerih teče in je v primerjavi z rekami zahodne 

Evrope zelo dobro ohranjena. Prinaša nam vodo, ki pomeni življenje za človeku in druga živa bitja. 

Vodna črpališča večjih mestih ob Savi so odvisna od količine in kakovosti vode, ki jo prinaša Sava. 

Ohranjajmo našo Savo za sedanje in prihodnje generacije. 

 


