
 

VRBINAR 
Društvo,  za spremljanje umeščanja objektov 
posebnega pomena v prostor 
Cesta bratov Milavcev 107 
8250 Brežice 
 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 

 
Leto 2014 je bilo za naše društvo pomembno, saj nam je uspelo realizirati večino zastavljenih 
ciljev po poslovnem načrtu, uspelo pa nam je zagotoviti tudi najnujnejša finančna sredstva 
za nadaljnje delovanje. 
 
NAŠE DELO: 
 

1. V skladu s planom redno spremljamo tudi izgradnjo HE Brežice in pri tem smo 
ugotovili, da se ptice breguljke zaradi porušenih sten v brežiških gramoznicah selijo v 
brežine novih jam, ki nastajajo pri izkopavanju gramoza, na kar so bili opozorjeni s 
strani Zavoda za varstvo narave in so dela prestavili na druga področja, dokler mladiči 
niso poleteli. Za dovoljenje za snemanje izgradnje je zaprosil naš član Davor Lipej, 
vendar ga ni dobil, ker imajo svoje snemalce, izgradnjo snemamo po svojih 
možnostih. 

 
2. V letošnjem letu je Zavod za ekološka gibanja ZEG odprl svojo pisarno v Krškem in 

nas redno vabi na predavanja, katerih se udeležujemo glede na vrsto predavanj, kjer 
tudi aktivno sodelujemo v razpravah, ki se tičejo našega programa. 

 
3. Sodelovali smo tudi na razširjenem sestanku v GEN Krško, ki ga je organiziral FOCUS 

iz Ljubljane in kjer smo se seznanili z GEN-ovo predstavitvijo delovanja in bodočih 
načrtih o odlagališču NSRAO. vključno z zametki plana izgradnje NEK 2, kjer smo 
izrazili svoje dvome in našo skrb za ohranitev narave. 

 
 
 

4. Z drugimi NVO se v letu 2014 nismo prijavljali na skupnih projektov. 
 

5. Prijavili smo se na občinski razpis Programi za mlade, kjer smo se uspešno vključili v 
program z našim projektom “Mladina in Vrbina”, ki je vseboval tri dele z naslovi: 
"Zadihajmo Vrbino", "Mladost za starost" in "Ptice in Vrbina". 
V tem projektu smo izvedli tri delavnice na terenu za mladino Osnovne šole in 
Gimnazije Brežice, tako da smo izvedli dva pohoda od gradu Brežice do vrbinskih 
jezer in do na novo nastajajočega habitata za živali ob gramoznici Krško. Z izvedbo 
tega projekta smo pridobili za sodelovanje vodstvo obeh šol in KS Šentlenart, Zavod 
za varstvo naravne dediščine Novo mesto in Kozjanski park Podsreda, vse pa smo 
posneli tudi s fotoaparati in video kamero, tako da so bile delavnice prezentirane tudi 
na obeh šolah in so na njihovih spletnih straneh. S tem smo širšemu krogu mladine 
predstavili bogatstvo Vrbine in jih dodatno seznanili  s pomembnostjo varovanja 
narave in okolja v katerem živimo. Pri izvajanju projektov smo imeli pomoč preko 
študentskega dela, tudi monitoring o življenju in gibanju števila labodov, izdelana je 
bila tudi projekcija na CD, ki bo služila kot učni pripomoček na šolah. 

 

 



 

6. S firmo Kostak in fotoklubom Krško smo izvedli pohod “Kje so tiste stezice” od Brežic 
do gramoznice Krško in tako tudi starejšim prikazali bogatstvo in pomen varovanja 
narave Vrbine. Pohod je bil namenjen tudi fotografiji Vrbine, ki je kmalu več ne bo, 
skupaj pa smo izvedli tudi fotografsko razstavo v Kulturnem domu Brežice, zdaj pa so 
kot stalna razstava v upravni zgradbi Kostak Krško. 

 
 

 
7. OBISKOVANJE FIRM IN PRIDOBIVANJE SPONZORJEV: 

 
Imeli smo precej osebnih stikov, predvsem pa smo z raznimi firmami kontaktirali 
pisno in telefonsko. 
Poslali smo prošnje za finančno pomoč za naše delovanje in veseli nas, da nas je 
nekaj firm prijazno podprlo: 
 
 
1 Nuklearna Krško   POZITIVNO 
2 Hess Brežice              POZITIVNO 
3 Delavska hranilnica Brežice POZITIVNO 
4 Kop Brežice    NE 
5 Komunala Brežice   NE 
6 Kovis Brežice    NE 
7 Mana Dečno selo   NE  
8   HPG Brežice    POZITIVNO 
9 Gradb. mehanizacija Kocjan POZITIVNO 
10 Občina Brežice   POZITIVNO 
11 projekt Mladina – Vrbina  POZITIVNO 

 
8. PROMOCIJA NAŠEGA DRUŠTVA: 
 - spletna stran VRBINAR.SI je izdelana in se dopolnjuje. 
 - o aktivnosti našega društva so redne objave video filmov, ki jih prispeva za nas 

Videokom Brežice - Davor Lipej, tudi na spletni strani občine Brežice  
 - o pohodu z mladino je poročal tudi Dolenjski list in Posavski obzornik 
 aktivno sodelovanje z ZEG Ljubljana 
 sodelovanje s FOCUS Ljubljana in GEN Krško 
 kontaktiranje s sponzorji v imenu Vrbinar 
 kontaktiranje in projekt Občina Brežice 
 sodelovanje na prireditvi POK Brežice skupaj s KS Šentlenart 
 sodelovanje z osnovno šolo in gimnazijo Brežice 

 
 
 
 

Predsednik društva: 
Stanko Radanovič 

 

 

 
 

 
 

 

 


