
 

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

ZAPISNIK ZBORA DRUŠTVA VRBINAR 
z dne 11.03.2016, s pričetkom ob 18. uri 

 
Dnevni red: 
 

1. Odprtje zbora z ugotovitvijo sklepčnosti 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev 
3. Poročilo o delu in finančnem poslovanju društva v letu 2015 
4. Poročilo nadzornega odbora 
5. Razprava o poročilih in sprejem 
6. Plan dela za leto 2016 in sprejem 
7. Določitev višine članarine za leto 2016 
8. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

AD 1.) Predsednik Stanko Radanovič je odprl zbor društva. Verifikacijska komisija v 
sestavi Gramec Ljudmila in Hervol Branko je ugotovila, da se zbora udeležuje15 članov, 
danes je sprejet nov član Danelldon Gomez in je skupno število članov 19. Na zbor je bil 
kot podporni član povabljen tudi Robi Zorko. 
 
AD 2.) Za delovnega predsednika je bil izvoljen predsednik Stanko Radanovič in za člana 
Polajžer Ivan in Branko Brečko, zapisnikarka Branka Polajžar, overovatelja zapisnika 
Davor Lipej in Branko Hervol. 
 
AD 3.) Poročilo o delu je podal tajnik Branko Brečko in je priloga zapisniku; poročilo o 
finančnem poslovanju je prebral Branko Brečko in je priloga zapisniku. 
 
AD 4.) Poročilo nadzornega odbora je podal član NO Davor Lipej. 
 
AD 5.) Zbor društva je soglasno sprejel poročilo in finančno poročilo za leto 2015. 
 
AD 6.) Plan dela za leto 2016 je predstavil tajnik Branko Brečko. Program dela se lahko 
dopolnjuje tudi med letom, glede na problematiko posegov v prostor 
 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da nismo zadosti informirani o posegih, ki se izvajajo v 
Vrbini, posebno nimamo razjasnjenih posegov na robu vasi, zato moramo v mesecu 
marcu 2016 dati pisno vlogo Infri in HESS-u za pridobitev informacij in ogled gradbišča 
HE Brežice. 
 
Zapisala: Branka Polajžer                        Predsednik društva: Stanko Radanovič 
 
Overovatelja zapisnika: 
Davor Lipej 
Branko Hervol 

 
 
 
Šentlenart, 11. 03. 2016 

 

 


