VABILO NA PRIREDITEV MOJA REKA PRAZNUJE 2017
Spoštovani!
Tudi letos bomo obeležili 22. marec, ki ga je Generalna skupščina OZN pred 24. leti proglasila za svetovni dan
voda. Tema letošnjega so odpadne vode .V porečju Ljubljanice smo za ustrezno prečiščenje voda v preteklih letih
s projektom Čista Ljubljanica storili velik korak naprej. In prav Ljubljanici, tej reki sedmih imen izrednega
zgodovinskega, arheološkega, naravovarstvenega itd. pomena, je že šesto leto zapored posvečena prireditev
Moja reka praznuje.
Ljubljanici so nekoč različna ljudstva darovala orožje in bojno opremo, novce in dragocene predmete iz
vsakdanjega življenja. Reki, ki teče pod enajstim mostom, smo s pomočjo evropskih sredstev darovali številne
napore in prizadevanja, da se odpadne komunalne vode vanjo ne zlivajo več neočiščene ter da svet ob njej ne
postane sodobna puščava monokulturnega industrijskega kmetijstva. Da so ona in njeni pritoki tako čisti in nudijo
takšno zavetje, da je moč v njej in njih poleg sulca, tega ribjega kralja naših rek, srečati tudi vidro in da na
poplavnih travnikih ob njej še lahko upamo, da bomo slišali značilno oglašanje kosca ali uzrli poljskega škrjanca.
Čeprav nikjer ob njej ni tako tiho, da bi se ne slišal hrup prometa na avtocesti, pa se ob njej s precej sreče, in to
je sreča, ponoči sliši tudi lajanje šakala. In čeprav kmetom poleg divjadi na koruznih poljih na obrobjih
Ljubljanskega barja nekaj škode povzročijo tudi medvedje, moramo biti srečni, da je temu tako. Srečni, da živimo
ob Ljubljanici, moji reki, reki bujnega življenja! In za to srečo se imamo župani in prebivalci na Ljubljanskem barju
zahvaliti tudi kolegom županom in prebivalcem, ki nam ohranjajo Trbuhovico, Stržen, Obrh, Rak, Pivko in Unico.
Zato je prav, da praznujemo vsi skupaj.
A ob tem praznovanju ne gre pozabiti, da nas čaka še veliko dela, da svojo odpadno vodo očistijo tudi tisti na
območjih, ki niso dovolj gosto poseljena, da bi se jih splačalo priključiti na centralni sistem zbiranja in čiščenja in
da bodo res vsi prebivalci lahko dejansko imeli na razpolago zdravo in čisto pitno vodo iz vodovoda. S pismom
Razvojnega sveta LUR Vladi RS in njenemu predsedniku dr. Miru Cerarju, na katerem smo opozorili na premajhno
težo, ki ga ima razvoj komunalne infrastrukture ter zanesljive oskrbe s pitno vodo v sedanjem Operativnem
programu regionalnega razvoja, smo storili pomemben korak. A za to, da bomo bolj uspešni v odnosu do vlade
in EU je prav tako pomembno, da se med seboj bolje poznamo in ob zavesti o soodvisnosti, postanemo tudi bolj
solidarni.
Čaka nas tudi še veliko dela, da bo ob Ljubljanici spet mogoč rečni transport, ki jo bo bogatil in bodo lahko
obiskovalci usmerjeno in na osnovi kakovostne obiskovalske in interpretacijske infrastrukture doživljali,
spoznavali in raziskovali svet ob njej peš in na kolesih. In ne nazadnje, čaka nas še precej naporov, da bodo vsi
občani dojeli in sprejeli, da je razumljivo in sprejemljivo, da se skrb za čisto vodo pozna tudi na položnici. Potem
se bomo ob izzivih kako zmanjšati porabo vode, ne da bi s tem zmanjšali storitve, ki jih opravlja, lahko lotili tudi
izzivov, kako čim večji delež odpadne sanitarne vode v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih in industriji
izkoristiti še preden odteče v čistilno napravo.
Marsikaj lahko ob letošnjem svetovnem dnevu voda proslavimo. In še o veliko stvareh se imamo pogovoriti. Zato
tudi letos 22. marca ob 17.00 prisrčno vabljeni v grad Bistra, na Praznik moje reke!

Borovnica, 14. marec 2017

Bojan Čebela, župan

Občina Borovnica in HUD Karel Barjanski vas v sodelovanju s KP Ljubljansko barje, Tehniškim
muzejem Slovenije, ZKD Vrhnika-Borovnica-Log-Dragomer, ZIC Vrhnika in JP KPV d.o.o.

22. marca, ob 17.00,
vabita v Bistro,
v Tehniški muzej Slovenije,
na prireditev

MOJA REKA PRAZNUJE 2017
Ob svetovnem dnevu voda bomo z besedo, glasbo, zvoki in razstavljenimi predmeti opozorili na pomen
vode, vodotokov in stoječih voda v našem življenju in za življenje nasploh.
Uvodni nagovor bo podal direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje g. Janez Kastelic. Sledil bo kulturni
program, v katerem bodo sodelovali Društvo MePZ Mavrica Vrhnika, Jazz band GŠ Vrhnika, Big band Vrhnika
ter avdio umetnik Karlo Vizek.
Program bo povezovala Sanja Rejc.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d. o. o. bo ob prireditvi postavilo panoje o porabi vode in
stojnico s pred odpadom rešenimi predmeti za njeno rabo v gospodinjstvih.
Prireditvi bodo prisostvovali tudi konjeniki z Vrhnike in Borovnice.
______________________________________________________________________________________
S prireditvijo Moja reka praznuje, ki v naši organizaciji poteka od leta 2012, želimo povezati vse, ki živimo v porečju
Ljubljanice oz. ob njej, ter spomniti, da nas Ljubljanica že tisočletja tako geografsko kot kulturološko povezuje.
Zato je prav, da vsak svetovni dan voda obeležimo skupaj ter oživimo tradicijo praznovanj, povezanih z rekami, ki
nas napajajo tako v fizičnem kot duhovnem smislu.

Letošnja tema Svetovnega dneva voda so »Odpadne vode«.
S projektom Čista Ljubljanica (http://cistaljubljanica.si/) smo sicer v porečju Ljubljanice poskrbeli, da se
večina odpadne vode zbere in prečisti, preden se vrne v Ljubljanico oz. njene pritoke. Še vedno pa lahko
veliko storimo, da zmanjšamo porabo vode in da vodo, ki jo v gospodinjstvu uporabljamo za pranje posode,
perila ipd. ponovno uporabimo za splakovanje stranišč ter da deževnico uporabimo za zalivanje vrtov,
namesto da jo speljemo v kanalizacijo. Urejeno zbiranje in čiščenje odpadne vode nam tako ne bi smelo biti v
potuho, temveč v spodbudo, da z vodo ravnamo še bolj odgovorno!
Več o globalni problematiki odpadnih voda na http://www.worldwaterday.org/theme/)

