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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 
NAŠE DELO: 
 

1. V skladu  z letnim planom redno spremljamo izgradnjo HE Brežice. Pričeli so izvajati 
velike posege v okolje: intenzivno so se pričela zemeljska dela na obeh straneh reke 
Save, kar tudi redno spremljamo in beležimo te velike spremembe. Odzvali smo se 
povabilu organizatorja Društva za oživitev mesta Brežice in si skupaj ogledali grabišče 
jezovne zgradbe HE Brežice, ki ga sicer spremljamo s strani vodnega zajetja, in sicer 
je bilo opravljenih okrog 50 fotografskih obhodov po obeh straneh Save, večina pa na 
levem bregu, od Brežic do Krškega.  

2. Redno spremljanje izgradnje nadomestnih habitatov za izgubljene površine v skladu z 
naravovarstvenim dovoljenjem. Z Zavodom za varstvo narave Slovenije smo si skupaj 
ogledali nadomestne habitate za hrošče in za dvoživke, prav tako tudi nadomestne 
suhe travnike in nastajajoča jezera v starem gradu. O tem je bilo poročano tudi na 
RTV SLO. 

3. Spremljanje razvoja dogodkov v zvezi odlagališčem NSRAO. 
4. Sodelovanje z drugimi NVO, sodelovanje na strokovnem srečanju v Prekmurju. Zavod 

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

5. Sodelovanje z društvom PJLP Posavsko jedrsko lokalno partnerstvo Krško, ki je bilo 
ustanovljeno z namenom spremljanja dogajanj v zvezi z NEK in drugimi jedrskimi 
objekti. 

6. Izvajanje vodenih pohodov v Vrbino. V januarju pomemben pohod v Vrbino: 

http://bernardfreebirds.blogspot.com/2015/01/izlet-v-vrbino.html, pohod po vrbini s 
fotografi dolenjskega DOPPS –a v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave NM,  

7. Medijska promocija društva: sodelovanje z Društvom za oživljanje mesta Brežice, 
Zahodna fasada,  – razstava Metulji in Kačji pastirji in sodelovanje pri razstavi Vrbina 
– pod obzidjem, objave v Dolenjskem listu in Obzorniku. 

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

Videokom Brežice - Davor Lipej, tudi na spletni strani občine Brežice 
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