
 

 

Na podlagi 2. odst. 8. člena Poslovnika postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij (v 
nadaljevanju Poslovnik), izdajam Monika Kostanjevec, pravna svetovalka CNVOS, kot vodja postopka, 
dne 21. 11. 2018: 

 
S K L E P 

O IZBORU PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V SVET MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR 
ZA SODELOVANJE Z VNO  

 
 

1. Za predstavnike nevladnih organizacij v svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO 
se imenujejo:  

• Senka Šifkovič Vrbica (pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in 
prostora) 

e-pošta: senka.sifkovic.vrbica@pic.si 
 

• Gaja Brecelj (podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora) 
e-pošta: gaja@umanotera.org 

 
• prof.dr. Mihael Jožef Toman (varstvo okolja) 

e-pošta: mihael.toman@bf.uni-lj.si 
 

• Barbara Kvac (podnebne spremembe) 
e-pošta: barbara@focus.si 

 
• Lenka Puh  (krožno gospodarstvo) 

e-pošta: lenka.puh@etri.si 
 

• Damjan Vinko (biotska raznovrstnost) 
e-pošta: damjan.vinko@gmail.com 

 
• Jana Kus Veenvliet (zavarovana območja) 

e-pošta: jana.kus@zavod-symbiosis.si  
 

• Marko Peterlin (urejanje prostora) 
e-pošta: marko.peterlin@ipop.si 

 
• Lenka Kavčič (graditev) 

e-pošta: lenka@odprtehiseslovenije.org 
 

• Tomaž Banovec (stanovanja) 
e-pošta: tomaz.banovec@siol.net 
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Obrazložitev: 
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Ministrstva za 
okolje in prostor prejel poziv za izbor desetih predstavnikov nevladnih organizacij v svet ministra za 
sodelovanje z NVO. 8. 10. 2018 se je na podlagi posebnega poslovnika pričel postopek izbora, in sicer 
z objavo javnega poziva nevladnim organizacijam, ki je bil objavljen na spletnih straneh CNVOS 
(www.cnvos.si) in preko elektronskih novic eCNVOS poslan na cca. 7.000 elektronskih naslovov 
nevladnih organizacij. Zaradi zagotavljanja raznolikosti področij, ki naj jih pokrivajo predstavniki, je bil 
postopek razdeljen na 10 različnih področij delovanja NVO na področjih, ki jih pokriva ministrstvo za 
okolje in prostor.  
 
Do roka, navedenega v pozivu, je prispelo 57 popolnih prijav za sodelovanje in 34 kandidatur.  
 
Na področju pravno-sistemskih vprašanj s področja okolja, narave in prostora so nevladne 
organizacije predlagale kandidate:  

• Mihael Brenčič (Slovensko geološko društvo) 
• mag. Tomaž Ogrin (predlagatelj Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in 

narave) 
• Andreja Slameršek (predlagatelj Društvo za preučevanje rib Slovenije)  
• Senka Šifkovič Vrbica (predlagatelj Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC) 

Na področju podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora so nevladne organizacije 
predlagale kandidate:  

• Božo Dukić (predlagatelj ZENS - Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije) 
• Gaja Brecelj (predlagatelj Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) 

Na področju varstva okolja so nevladne organizacije predlagale kandidate:   

• Karel Lipič (predlagatelj Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG) 
• Vlado Drvarič (predlagatelj Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri - 

Moja Mura) 
• Ivan Kos (predlagatelj Lovska zveza Slovenije) 
• prof. dr. Mihael Jožef Toman (predlagatelj Slovensko društvo za zaščito voda) 
• Marjana Hönigsfeld Adamič (predlagatelj Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine) 
• Andrej Mohar (predlagatelj Društvo Temno nebo Slovenije) 

Na področju podnebnih sprememb so nevladne organizacije predlagale kandidate: 

• Barbara Kvac (predlagatelj Focus, društvo za sonaravni razvoj) 
• Nada Pavšer (predlagatelj Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj) 

Na področju krožnega gospodarstva so nevladne organizacije predlagale kandidate: 

• Lea Cipot (predlagatelj Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p.) 
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• Lenka Puh (predlagatelj Zavod za razvoj okolju prijazne uporabe Zelena Praksa so.p.) 
• Urša Zgojznik (predlagatelj Društvo Ekologi brez meja) 
• Boris Janez Bregant (predlagatelj Zveza društev upokojencev Slovenije) 

Na področju biotske raznovrstnosti so nevladne organizacije predlagale kandidate:  

• Tomaž Jančar (predlagatelj Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) 
• Damjan Vinko (predlagatelj Slovensko odonatološko društvo) 

Na področju zavarovanih območij so nevladne organizacije predlagale kandidate:  

• mag. Nataša Šalaja (predlagatelj Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) 
• Jana Kus Veenvliet (predlagatelj Zavod Symbiosis, so.p.) 

Na področju urejanja prostora so nevladne organizacije predlagale kandidate:  

• Martina Lipnik (predlagatelj Društvo za urbano okolje DUO, Odbor za lepo staro Šiško) 
• Lilijana Jankovič Grobelšek (predlagatelj Društvo urbanistov in prostorskih planerjev 

Slovenije DUPPS) 
• Marko Peterlin (predlagatelj IPoP - Inštitut za politike prostora) 
• Barbara Viki Šubic (predlagatelj Center arhitekture Slovenije) 

Na področju graditve so nevladne organizacije predlagale kandidate:  

• Iztok Kamenski (predlagatelj Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija) 
• Adem Jahjefendić (predlagatelj Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije) 
• Nejc Černigoj, u.d.i.a (predlagatelj Društvo arhitektov Ljubljane) 
• Lenka Kavčič (predlagatelj AFRONT zavod za prostorsko inovativnost) 

Na področju stanovanj so nevladne organizacije predlagale kandidate:   

• Bojan Žnidaršič (predlagatelj Vitra Center za trajnostni razvoj) 
• Tomaž Banovec (predlagatelj Zveza društev upokojencev Slovenije) 
• Kristina Kulonja Horvat (predlagatelj Združenje etažnih lastnikov Slovenije) 
• Jadranka Grmek, u.d.i.a (predlagatelj Društvo arhitektov Ljubljane) 

 
16. 11. 2018 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je prišlo do imenovanja predstavnika 
s soglasjem navzočih kandidatov na treh področjih, in sicer je bila na področju podpornega okolja za 
NVO s področja okolja in prostora imenovana Gaja Brecelj, na področju podnebnih sprememb je bila 
imenovana Barbara Kvac, na področju graditev pa Lenka Kavčič. Na ostalih področjih ni prišlo do 
imenovanja s soglasjem, zato so bile istega dne razpisane volitve.  
 



 

 

Na volitvah je na področju pravno-sistemskih vprašanj s področja okolja, narave in prostora 
sodelovalo 14 organizacij z glasovalno pravico. Kandidati za predstavnika so prejeli sledeče število 
glasov:  
 

• Mihael Brenčič: 1 glas 
• mag. Tomaž Ogrin: 1 glas  
• Andreja Slameršek: 4 glasovi 
• Senka Šifkovič Vrbica: 8 glasov 

 
Na volitvah je na področju varstva okolja sodelovalo 26 organizacij z glasovalno pravico. Ena 
glasovnica je bila neveljavna. Kandidati za predstavnika so prejeli sledeče število glasov:  
 

• Vlado Drvarič: 1 glas 
• Marjana Hönigsfeld Adamič:  8 glasov 
• Ivan Kos: 1 glas 
• Karel Lipič: 3 glasovi 
• Andrej Mohar: 2 glasova 
• prof. dr. Mihael Jožef Toman: 10 glasov 

 
Na volitvah je na področju krožnega gospodarstva sodelovalo 12 organizacij z glasovalno pravico. Na 
javni predstavitvi je med kandidati prišlo do dogovora, da na volitvah kandidirata le še Lenka Puh in 
Urša Zgojznik, Lea Cipot in Boris Janez Bregant pa sta umaknila kandidaturi. Kandidatki za 
predstavnico sta prejeli sledeče število glasov:  
 

• Lenka Puh: 7 glasov 
• Urša Zgojznik: 5 glasov 

 
Na volitvah je na področju biotske raznovrstnosti je sodelovalo 20 organizacij z glasovalno pravico. 
Kandidati za predstavnika so prejeli sledeče število glasov:  
 

• Tomaž Jančar: 5 glasov 
• Damjan Vinko: 15 glasov 

 
Na volitvah je na področju zavarovanih območij  sodelovalo 11 organizacij z glasovalno pravico. 
Kandidati za predstavnika so prejeli sledeče število glasov:  
 

• mag. Nataša Šalaja: 5 glasov  
• Jana Kus Veenvliet: 6 glasov 

 
Na volitvah je na področju urejanja prostora sodelovalo 13 organizacij z glasovalno pravico. Kandidati 
za predstavnika so prejeli sledeče število glasov:  
 

• Lilijana Jankovič Grobelšek: 1 glas 
• Martina Lipnik: 2 glasova 



 

 

• Marko Peterlin: 9 glasov 
• Barbara Viki Šubic: 1 glas 

 
Na volitvah je na področju stanovanj sodelovalo 7 organizacij z glasovalno pravico. Kandidati za 
predstavnika so prejeli sledeče število glasov:  
 

• Tomaž Banovec: 5 glasov 
• Jadranka Grmek: 1 glas 
• Kristina Kulonja Horvat (umaknjeno soglasje za kandidaturo dne 20. 11. 2018) 
• Bojan Žnidaršič: 1 glas 

 
S tem sklepom se zaključi postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v svet ministra za 
okolje in prostor za sodelovanje z NVO.  
 

 
Monika Kostanjevec 

vodja postopka 
 


