
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA VRBINAR 

VRBINAR, društvo za spremljanje umestitve objektov posebnega pomena v prostor je opravilo zbor 
članov v četrtek, 16. julija 2021, kjer so člani pregledali opravljeno delo v preteklem letu 2020, 
sprejeli sklepe in si zastavili nove cilje za leto 2021.  
Zbor članov je odprl predsednik društva Stane Radanovič in predal vodenje zbora delovnemu 
predsedstvu.  
Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo: Stane Radanovič – predsednik, člana: Ivan Polajžar in Branko 
Brečko. Za zapisnikarja je bila izvoljena Nataša Radosavljevič. 
Poročilo o delu in finančno poročilo je podal tajnik društva Branko Brečko, poročilo nadzornega 
odbora je podal Stane Preskar, predsednik  nadzornega odbora, ki je pozitivno ocenil delo društva in 
predlagal, da se vodstvu izglasuje razrešnica za 2020. 
 
Izvleček iz poslovnega poročila:  

Plan za leto 2020 se je zaradi Corona virusa in posledično velikih omejitev delovanja zaradi nevarnosti 

za zdravje ljudi, izvajal le delno, kljub temu pa smo izpolnili velik del planiranega. Predvsem je bila 

poudarjena foto in video dokumentacija obstoječega stanja na področju bodočega jezera za  HE 

Mokrice, ki predstavlja veliko bogastvo kulturne dediščine našega prostora.  S tem v zvezi je bil izdelan 

projekt, ki vsebuje poleg klasične dokumentacije tudi video in fotografske posnetke kot osnovo za 

predavanja in proučevanje bodočim rodovom, ter brošuro s povzetkom dokumentiranih segmentov. 

Napredka pri naši konkretni obveščenosti o nameravanih umeščanjih v prostor, predvsem o bodoči 

izgradnji novega bloka NEK 2, ki naj bi se gradil tudi v skladu z Aarhuško konvencijo, ni veliko. S tem 

zvezi bi se morali povezati z ustreznimi društvi ali institucijami v Krškem. 

Društvo je bilo aktivno predvsem v spremljanju dogajanja v bližnji Vrbini, ter spodaj naštetim delom: 

- izdelan je bil projekt "Spodnja Sava se poslavlja" na razpis KS Šentlenart 

- izvajal se je  monitoring Vrbine – posamezni nadomestni habitati na obeh straneh 

akumulacijskega jezera. Monitoring se je fotografsko in delno video  izvajal vse leto, posnetki 

so shranjeni v e-dokumentaciji. 

- izvajan je monitoring ptic, ugotavljanje sprememb vrste glede na prejšnja leta. 

- postavljena je bila razstava fotografij ptic naše okolice v Posavskem muzeju Brežice, ki je bila 

na ogled več mesecev; avtor razstave je bil naš član Branko Brečko in PMB Brežice. 

- sodelovanje z Zavodom za ekološka gibanja na področju vplivov na okolje na območju bodoče 

HE Mokrice. 

- vodenje in urejanje spletne strani društva https://www.vrbinar.si/ opravlja Davor Lipej, 

fotografski in video prispevki: Branko Brečko, Davor Lipej 

- v preteklem letu je bilo tudi več promocij našega društva preko objav in nastopov v javnih 
pisanih in elektronskih medijih, kjer se zavzemamo za čisto okolje in ugotavljamo rezultate 
nadomestnih življenjskih okolij po umeščanju velikih objektov. 

 
Po razpravi so člani soglasno sprejeli sklep, da se poslovno in finančno poročilo, ki je bilo oddano na 
Ajpes, sprejme kot zaključni račun društva in se vodstvu izglasuje razrešnica za leto 2020. 
 
Ker je potekel 4 letni mandat, je zbor opravil volitve, kjer so ponovno izvolili dosedanje člane za novo 
mandatno obdobje, in sicer: 
 

a)  upravni odbor • Stane Radanovič predsednik 

 • Ivan Polajžer  član 

 • Evgen Volčanšek član 

 • Branislav Franc Brečko tajnik 

   
   
b) nadzorni odbor  • Stane Preskar predsednik 

 • Vanja Veselič član 

https://www.vrbinar.si/


 
 
Plan dela za leto 2021 je predstavil tajnik društva Branko Brečko in predlagal poudarek na naslednjih 
aktivnostih: 

1. Izvajanje vodenih pohodov in ogledov akumulacijskega jezera in nadomestnih habitatov: 

Mojca Bogovič, Branko Brečko 

2. Medijska promocija društva in objave: Davor Lipej, Branko Brečko 

3. Spremljanje načrtovane izgradnje NEK 2 in naše vključevanje. 

4. Spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO in naše vključevanje.  

5. Spremljanje obstoječega stanja narave in izgradnja HE MOKRICE 

 
Zbor članov je program dela za leto 2021 soglasno sprejel 
 
V razpravi je Stane Preskar predlagal naj se v letu 2021 ustvarijo pogoji za medijski preboj in 
ustvarjanje javnega mnenja v zvezi z zaščito okolja pred projekti in izgradnjo dodatnih objektov, ki 
ogrožajo zdravje in življenje domačinov. Evgen Volčanšek je opozoril na zasičenost z odpadki v našem 
kraju, ki postaja neke vrste "greznica" Slovenije, saj podjetje Kostak širi svojo dejavnost s predelavo 
odpadnega blata, ki ga celo pripeljejo z druge deponije, tovarna Krka pa močno širi svojo proizvodnjo 
- sintezo, ki verjetno vsebuje vrsto neznanih snovi in tudi odpadkov. 
S tem v zvezi je potrebna je skupna aktivnost s krajevno skupnostjo Šentlenart in se povezati z 
ustreznimi akterji v občini Krško. 
Branko Brečko je sprožil vprašanje glede globokih lukenj na cesti mimo železniškega skladišča, ki nam 
služi za zasilni prehod do vasi Brezina. "Zavedamo se, da je cesta last Slovenskih železnic, vendar nam 
je zaradi izjemnega povečanja železniškega prometa zelo pomembna in bi bilo treba najti dogovor 
med občino in lastnikom, da se nam občanom olajša omenjeni dostop. 
 
Pripravil: 
Branko Brečko, tajnik društva 
 
 
 

 • Davor Lipej 
 

član 

c) disciplinska komisija • Branko Hervol predsednik 

 • Tomaž Brečko član 

 • Gregor Polajžer član 


