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koncepciju višenamjenskog uređenja 
Save od slovenske granice do Siska pred-
stavila mr. sc. Ivana Ivanković. Predstav-
nik Međunarodne komisije za sliv Save, 

umirovljeni hidrolog Predrag Škarika 
prikazao je cijeli sliv rijeke Save, a u vi-
deoprezentaciji prikazao je uzorkovanje 
vučenog nanosa u Savi. Predstavljen je 
i novi sustav obrane od poplava nazvan 
Vodom protiv vode. Sudionici su proslave 
imali prigodu vidjeti i saslušati usporednu 
analizu rijeka Save i Tennessee u SAD-u.
Bila je najavljena i vježba inženjerijske 
jedinice Hrvatske vojske koja je izosta-
la zbog redovitih vojničkih obveza, ali je 
pukovnik Dejan Petković, zapovjednik 
Pontonirske bojne Protupoplavnih na-
mjenskih snaga (PPv NOS-a) Hrvatske 
vojske iz Karlovca, sadržajno prikazao 
svoje postrojbe. Osim toga sudionici su 
obišli i rijeku Savu te mjesto gdje pristaje 
skela, a neki su dobili i priliku da ih vojnici 
provozaju po rijeci u gumenim čamcima 
za spašavanje.
U obilježavanju Međunarodnog dana rije-
ke Save sudjelovali su i učenici Osnovne 
škole Rugvica prigodnim glazbenim i re-
citatorskim programom. 

U bogatome programu sudjelovalo je 
i društvo Program Sava d.o.o. koje je u 
sastavu HEP-a i koje provodi program 
Zagreb na Savi. Njegovu je optimiziranu 

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RIJEKE SAVE
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Veliki gospodarstveni 
potencijal savskog sliva

U mjestu Oborovo, na lijevoj obali Save svečano je obilježen dan  
1. lipnja, Međunarodni dan rijeke Save

Slap – udruga za očuvanje hrvatskih voda 
i mora svečano je obilježila dan 1. lip-
nja, Međunarodni dan rijeke Save, koji 
se istodobno obilježava u četiri države 
savskog sliva: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni 
i Hercegovini te Srbiji. Cilj je obilježavanja 
toga dana promicanje iznimnih ekološ-
kih vrijednosti i gospodarskih potencijala 
savskoga sliva, ali i poticanje održivog 
korištenja i razvoja gospodarskih aktiv-
nosti. Ujedno je to potpora dobroj regio-
nalnoj suradnji koja može pridonijeti bo-
ljemu stanju voda i vodnog ekosustava, a 
time i većoj kvaliteti života stanovništva 
u slivu te velike rijeke.
Na skupu sudjelovalo je stotinjak struč-
njaka i članova Udruge Slap, a svečano je 
obilježavanje održano u mjestu Oboro-
vo, na lijevoj obali Save, pet kilometara 
uzvodno od Rugvice, na obiteljskome 
imanju novog člana Predraga Škarike, 
dipl. ing.

Dio sudionika u razgledanju Save i pristaništa skele

Detalj iz prigodnog programa učenika OŠ Rugvica


