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EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019

Evropski parlament je edina neposredno izvoljena in-
stitucija Evropske unije in ena največjih demokratičnih
skupščin na svetu. Njegovih 751 poslancev zastopa več
kot 500 milijonov državljanov EU. Vsakih pet let jih volijo
volivci iz vseh 28 držav članic, tudi Slovenke in Slovenci.
Evropski parlament skupaj s Svetom EU sprejema
evropsko zakonodajo, potrjuje proračun in nadzira
dejavnosti institucij Evropske unije. Potrjuje sestavo
Evropske komisije, pridružitev novih držav Evropski uniji
in številne mednarodne pogodbe. Velik pomen ima na
zunanjepolitičnem prizorišču in je zelo aktiven pri
spoštovanju in zagotavljanju človekovih pravic v Evropi
in svetu.
Za poslance kot predstavnike vseh evropskih držav-
ljanov je postala večjezičnost v Parlamentu ena nje-
govih najpomembnejših vidikov. Parlamentarni doku-
menti so objavljeni v vseh uradnih jezikih EU in vsak
poslanec Evropskega parlamenta ima pravico, da go-
vori v katerem koli uradnem jeziku.
Sedež Evropskega parlamenta je v Strasbourgu, kjer se
odvijajo plenarna zasedanja, ostale aktivnosti pa pote-
kajo še v Bruslju in Luksemburgu.

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

Vsak polnoletni državljan vsake države članice EU ima
pravico, da v državi, kjer prebiva, voli ali je izvoljen v
Evropski parlament.
Prve neposredne volitve v Evropski parlament so
potekale leta 1979, v Sloveniji pa smo svojih sedem za-
stopnikov prvič izvolili 13. junija 2004. Danes slovenske
državljane v Evropskem parlamentu zastopa osem
poslancev. 
Mandat Evropskega parlamenta traja pet let, njegov
predsednik pa je izvoljen za obdobje dveh let in pol. 

ORGANIZACIJA DELA

PARLAMENTARNI ODBORI
Poslanci delujejo v parlamentarnih odborih, ki so
specializirani za posamezna področja:
• odbor za zunanje zadeve AFET
• odbor za razvoj DEVE
• odbor za mednarodno trgovino INTA
• odbor za proračun BUDG
• odbor za proračunski nadzor CONT
• odbor za ekonomske in monetarne zadeve ECON
• odbor za zaposlovanje in socialne zadeve EMPL
• odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane ENVI
• odbor za industrijo, raziskave in energetiko ITRE
• odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov IMCO
• odbor za promet in turizem TRAN
• odbor za regionalni razvoj REGI
• odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja AGRI
• odbor za ribištvo PECH
• odbor za kulturo in izobraževanje CULT
• odbor za pravne zadeve JURI
• odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in

notranje zadeve LIBE
• odbor za ustavne zadeve AFCO
• odbor za pravice žensk in enakost spolov FEMM
• odbor za peticije PETI

POLITIČNE SKUPINE

Poslanci so v Evropskem parlamentu razdeljeni glede
na strankarsko pripadnost. Združeni so v politične
skupine, kjer tako lahko bolje zastopajo svoja stališča.
Trenutno je v Parlamentu sedem političnih skupin in
neopredeljeni, samostojni poslanci, ki ne pripadajo
nobeni politični skupini. Za oblikovanje politične
skupine je potrebnih najmanj 25 poslancev, izvoljeni
pa morajo biti v najmanj četrtini držav članic. Vsak
poslanec lahko pripada le eni politični skupini. 
Poslanci v Evropskem parlamentu torej niso pred-
stavniki nacionalnih delegacij, temveč političnih skupin,
ki združujejo poslance iz več kot 200 nacionalnih poli-
tičnih strank.

PLENARNA ZASEDANJA

Parlamentarni odbori, ki se običajno srečujejo v Bruslju,
pripravljajo gradiva za plenarna zasedanja. 
Odbori razpravljajo o poročilih, ki jih pripravi poroče-
valec odbora. Ko odbor sprejme poročilo, ga predstavi
političnim skupinam, te pa ga obravnavajo glede na
svojo politično usmerjenost. Odločitve o končnem
besedilu poročila in s tem stališču Evropskega parla-
menta sprejemajo poslanci na plenarnih zasedanjih, ki
potekajo vsak mesec v Strasbourgu. Poslanci so v Stras-
bourgu dvanajstkrat na leto. 

GENERALNI SEKRETARIAT

V Evropskem parlamentu je zaposlenih približno 6000
uradnikov, od tega ena tretjina prevajalcev, saj Evrop-
ski parlament skrbi, da delo poteka v vseh uradnih
jezikih EU. 

EVROPSKI PARLAMENT IN DRŽAVLJANI 

Vsak državljan lahko stopi v stik s poslanci ali pregle-
duje dokumente Evropskega parlamenta v svojem
jeziku. Lahko se pritoži evropskemu varuhu človekovih
pravic, ki ga imenuje Evropski parlament ali Evrop-
skemu parlamentu predloži peticijo. Z uveljavitvijo
lizbonske pogodbe lahko milijon državljanov iz naj-
manj četrtine držav članic EU z državljansko pobudo
od Evropske komisije zahteva, da oblikuje zakonodajni
predlog s področja, ki je v njeni pristojnosti.

Podrobnejše informacije lahko najdete na spletni strani:
www.europarl.europa.eu

V pomoč državljanom so tudi Informacijske pisarne
Evropskega parlamenta, ki delujejo v vseh državah
članicah. V Sloveniji nas najdete na www.europarl.si

SESTAVA EP 2014-2019
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Rojena 1971, univ. dipl. novinarka

Po diplomi iz novinarstva (l. 1996) je zaključila podiplomski študij s
področja mednarodne politike na Univerzi v Parizu (l. 2005). Že v času
študija je kot novinarka delala na Radiu Glas Ljubljane in pri časopisu
Republika. Od l. 1995 do nastopa prvega poslanskega mandata v
Evropskem parlamentu l. 2009 je bila zaposlena na RTV Slovenija (dnevno-
informativni program in zunanjepolitična redakcija), od tega osem let kot
dopisnica iz Bruslja. Od 1995 do 2001 je bila tudi poročevalka za CNN. V
prvem parlamentarnem mandatu je največ uspehov dosegla na področjih
vizumske in migracijske politike ter človekovih pravic. V tekočem mandatu
(od l. 2014) spremlja dogajanje na Zahodnem Balkanu, v Gruziji in
Moldaviji, ukvarja se s svobodo medijev in pravicami manjšin, še vedno je
aktivna tudi v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. 
Tanja Fajon govori angleško, nemško, francosko in hrvaško. Z možem živita
pretežno v Bruslju, v prostem času se ukvarja s športom, rada ima glasbo
in potovanja.

Članica:
• Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
• Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom
• Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest

Nadomestna članica:
• Odbor za zunanje zadeve 
• Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Moldavija

TANJA FAJON (S&D/SD) 

Podpredsednica Skupine naprednega zavezništva socialistov in
demokratov v Evropskem parlamentu

KONTAKT 

Bruselj 
Evropski parlament
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 12G 157
tel.: +32 (0)2 28 47 493

Strasbourg 
Evropski parlament
Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna LOW T07010
tel.: +33 (0)3 88 175 493

Slovenija 
Pisarna evropske poslanke v Sloveniji
Emonska 8
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 29 09 971

Na spletu 
www.tanja-fajon.si 
www.facebook.com/tanja.fajon
http://twitter.com/tfajon 

Elektronska pošta
tanja.fajon@ep.europa.eu
pisarna@tanja-fajon.eu

Rojen 1962, doktor politologije 

Dr. Milan Zver je leta 1987 diplomiral na Fakulteti za sociologijo, politične
vede in novinarstvo v Ljubljani in se tam zaposlil kot mladi raziskovalec.
Magistriral je leta 1990, doktoriral pa 1998. Bil je visokošolski učitelj za
področje družboslovja, predavatelj in nosilec predmeta sociologija na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. 
V devetdesetih letih je bil zaposlen na Mestni občini Ljubljana, bil je
svetovalec Vlade RS, svetnik lokalne skupnosti in državni svetnik. Na
državnozborskih volitvah leta 2004 je bil izvoljen za poslanca, med 2004
in 2008 je bil minister za šolstvo in šport. V času slovenskega
predsedovanja EU je vodil Svet Evropske unije za izobraževanje in mladino.
Leta 2009 je bil prvič izvoljen v Evropski parlament, leta 2014 pa že drugič. 
V preteklem mandatu se je posvečal mobilnosti in kompetencam mladih,
izboljšavam na področju poklicnega izobraževanja, predšolske vzgoje in
bolonjskega procesa. S skupino poslancev se je zavzemal za 40 %
povečanje sredstev v programu Erasmus +, kar je ob koncu odločevalnega
procesa pomenilo dodatnih 14 milijard evrov za mobilnost mladih. V
novem mandatu se posveča področju regionalne politike, ki predstavlja
pomemben razvojni vir za Slovenijo. Še naprej si prizadeva za izboljšanje
šolskih sistemov v EU, tako da bodo imeli mladi po končanem šolanju
manj težav pri iskanju zaposlitve in bodo bolje pripravljeni na
samostojno življenje. Prav tako tudi v tem mandatu kot vodja slovenske
delegacije pri največji politični skupini v parlamentu (EPP/ELS)
pomembno sooblikuje evropsko politiko. 
Dr. Zver je avtor in urednik številnih znanstvenih člankov in knjig,
sporazumeva se v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku. Je poročen,
oče dveh hčera in dedek dveh vnukov in vnukinje.

Član: 
• Odbor za kulturo in izobraževanje
• Delegacija za Združene države Amerike (ZDA)
• Član biroja EPP/ELS skupine v Evropskem parlamentu

Nadomestni član
• Odbor za regionalni razvoj
• Delegacija za Črno goro

Dr. MILAN ZVER (ELS/SDS) 

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Slovenska demokratska stranka

KONTAKT 

Bruselj 
Evropski parlament
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 09E 154
tel.: +32 (0)2 28 45 315

Strasbourg 
Evropski parlament
Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
France
pisarna LOW T09041
tel.: +33 (0)3 88 175 315

Slovenija 
Pisarna evropskega poslanca dr. Milana
Zvera
Trstenjakova 8
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 43 45 467

Na spletu 
www.milanzver.eu 
www.facebook.com/milan.zver (profil) 
www.facebook.com/zvermilan (stran) 
http://twitter.com/milanzver

Elektronska pošta
milan.zver@ep.europa.eu
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Rojen 1943, univerzitetni diplomirani inženir agronomije 

Ivo Vajgl je diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Med študijem se
je začel ukvarjati z novinarstvom kot urednik Katedre in Tribune. Njegova
prva zaposlitev je bila v dopisništvu agencije Tanjug za Slovenijo v
Ljubljani. V naslednjih letih je bil dopisnik RTV Ljubljana in dnevnika Delo
v Trstu, nato dopisnik Tanjuga v Bonnu. Diplomatsko kariero je začel kot
generalni konzul SFRJ v Clevelandu. Od 1988 do 1990 je bil tiskovni
predstavnik zunanjega ministrstva SFRJ v Beogradu, od dneva osamo-
svojitve Slovenije pa prvi tiskovni predstavnik slovenskega Ministrstva za
zunanje zadeve. Od 1992 do 1996 je bil slovenski veleposlanik na
Švedskem ter v vseh nordijskih in baltskih državah. Od 1996 do 1998 je
opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve,
nato je bil od 1998 do 2002 slovenski veleposlanik v Avstriji in vodja
slovenske misije pri OVSE s sedežem na Dunaju, od 2002 do 2004
slovenski veleposlanik v ZR Nemčiji in 2004 zunanji minister v vladi RS. Od
2004 do 2008 je bil svetovalec predsednika republike Slovenije za zunanje
zadeve, med letoma 2008 in 2009 pa poslanec v državnem zboru in
predsednik odbora za zunanjo politiko. Na volitvah v Evropski parlament
maja 2014 je bil izvoljen na listi stranke DeSUS za člana Evropskega
parlamenta. Bil pa je poslanec Evropskega parlamenta že v prejšnjem
mandatu, ko je bil med drugim član odbora za razvoj in nadomestni član
odbora za zunanje zadeve. Ivo Vajgl je ljubitelj umetnosti, govori angleško,
nemško, italijansko, francosko in jezike narodov bivše SFRJ. Je poročen in
oče treh sinov. 

Član: 
• Odbor za zunanje zadeve
• Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru

EU-Srbija

Nadomestni član: 
• Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
• Delegacija za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom
• Delegacija za odnose z državami Mašreka
• Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje 

IVO VAJGL (ALDE/ DeSUS) 

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije

KONTAKT 

Bruselj 
Evropski parlament 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bruselj 
pisarna ASP 09G253 
tel.: +32 (0)2 28 47 620 

Strasbourg 
Evropski parlament 
Allée du Printemps
F-67070
Strasbourg
pisarna WIC M02095
tel.: +33 (0)3 88 175 620 

Slovenija 
Pisarna evropskega poslanca Iva Vajgla 
Dunajska c. 106/ C 
1000 Ljubljana 
tel.: +386 (0)41 808 414 
vajgl.pisarna@gmail.com

Na spletu 
www.ivovajgl.eu 
https://www.facebook.com/ivovajgl.eu
Twitter: @ivajgl

Elektronska pošta
ivo.vajgl@ep.europa.eu

Rojen 1948, univerzitetni diplomirani geograf in zgodovinar 

Lojze Peterle je diplomiral iz geografije in zgodovine na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, ima pa tudi diplomo prve stopnje iz ekonomije. 16. maja 1990
je postal predsednik prve slovenske demokratično izvoljene vlade. K večji
prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti in vzpostavljanju
diplomatskih odnosov države v Evropi in svetu je kasneje pripomogel tudi
kot zunanji minister.  
Še preden je bil leta 2004 prvič izvoljen v Evropski parlament, je leta 2002
postal član predsedstva Konvencije o prihodnosti Evropska zveze (EZ), kjer
je zastopal 13 takratnih držav kandidatk. S tem si je tudi prislužil nagrado
za Evropski dosežek leta 2003.
Po desetletju dela evropskega poslanca je Peterle danes v Evropskem
parlamentu prepoznan kot eden ključnih nosilcev pobud s področja
zdravja, zdrave hrane in varstva okolja ter aktiven soustvarjalec evropske
zunanje politike.
Peterle je tudi vodja posebne poslanske skupine MAC - MEPs Against
Cancer - ki se zavzema za neprestano sodelovanje vseh držav članic EZ na
področju raziskovanja, preventive in zdravljenja rakavih obolenj ter
osveščanja ljudi. Za svoje delo na področju zdravja je v začetku leta že
drugič prejel nagrado Evropski poslanec leta v kategoriji zdravje.
Tako doma kot v Evropskem parlamentu Peterle posveča veliko energije
delu z mladimi in ustvarjanju priložnosti zanje. Delovne izkušnje je tako v
njegovi pisarni nabiralo že okoli 100 stažistov, v okviru programa lokalne
pisarne evropskega poslanca pa je vsebinam, povezanim z EZ, prisluhnilo
že okoli 3000 dijakov.
Da bi Slovencem čim bolj približal Bruselj, pripravlja zapise o svojem delu
in jih objavlja tudi na svoji Facebook strani. 

Predsednik:
• Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Nekdanja

jugoslovanska republika Makedonija 

Član: 
• Konferenca predsednikov delegacij 
• Odbor za zunanje zadeve 

Nadomestni član:
• Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
• Delegacija za odnose z Indijo 

LOJZE PETERLE (ELS/NSi) 

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 

KONTAKT 

Bruselj 
Evropski parlament
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 09E142
tel.: +32 (0)2 28 45 638 

Strasbourg 
Evropski parlament
Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T09043
tel.: +33 (0)3 88 175 638 

Slovenija 
Evropski urad Lojzeta Peterleta
Cankarjeva 11
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 42 23 580

Na spletu 
www.peterle.eu
Facebook: Lojze Peterle
Twiter: @lojzepeterle

Elektronska pošta
alojz.peterle@ep.europa.eu
press@peterle.si
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Rojen 1964, doktor znanosti

Dr. Igor Šoltes je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po
koncu študija je opravil pravosodni izpit. Spomladi 2008 je doktoriral s
področja javnih naročil na Fakulteti za družbene vede.
Leta 1997 ga je Državni zbor RS izvolil za člana Državne revizijske komisije,
pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, katere član je bil do
leta 2001. Tedaj je bil s strani Vlade RS imenovan za direktorja Urada za
javna naročila, pristojnega za razvoj sistema javnih naročil in oblikovanje
standardov za racionalno porabo javnih financ. 
V letu 2003 je bil v Državnem zboru RS  izvoljen za prvega pooblaščenca
za dostop do informacij javnega značaja. Urad informacijskega po-
oblaščenca je tedaj predstavljal novo neodvisno institucijo za varovanje
ustavne pravice vedeti.
Maja 2004 je bil v Državnem zboru RS izvoljen za predsednika Računskega
sodišča Republike Slovenije, njegov mandat se je iztekel konec maja 2013.
V obeh mednarodnih mrežah vrhovnih revizijskih institucij, evropski
EUROSAI in svetovni INTOSAI je v času mandata predsednika računskega
sodišča deloval zelo aktivno, predvsem na področju revidiranja javnih
naročil in javno-zasebnih partnerstev. Še vedno pa aktivno sodeluje z
Evropskim računskim sodiščem, ki ima sedež v Luksemburgu. 
Dr. Šoltes je avtor številnih strokovnih člankov in publikacij na področju
javnih naročil ter predavatelj na kongresih in strokovnih srečanjih v
Sloveniji in v tujini.
Govori angleško, hrvaško in srbsko ter pasivno italijansko in francosko.
Je velik ljubitelj narave in športa, predvsem kolesarjenja in plavanja ter
glasbe, s katero se aktivno ukvarja že vrsto let.

Podpredsednik:
• Odbor za proračunski nadzor

Član: 
• Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
• Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru

EU-Srbija

Nadomestni član: 
• Odbor za zunanje zadeve
• Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru

EU-Albanija

Dr. IGOR ŠOLTES (ZELENI/ESZ) 

Skupina Zelenih / Evropske svobodne zveze
Lista dr. Igorja Šoltesa

KONTAKT 

Bruselj 
Evropski parlament 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bruselj 
pisarna ASP 04E264 
tel.: +32 (0)2 28 45 818

Strasbourg 
Evropski parlament 
Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: +33 (0)3 88 175 818

Slovenija 
Pisarna evropskega poslanca 
Dr. Igorja Šoltesa v Sloveniji 
Trg OF 13 
1000 Ljubljana 
tel.: +386 (0)5 90 46 540 

Na spletu 
www.igorsoltes.eu 
www.twitter.com/isoltesEP
http://www.igorsoltes.eu/si/

Elektronska pošta
igor.soltes@ep.europa.eu

Rojen 1963, inženir agronomije

Franc Bogovič je leta 1984 diplomiral iz agronomije na Višji agronomski
šoli na Univerzi v Mariboru. 
Kot kmetijski pospeševalec in vodja kooperacije je bil zaposlen v podjetju
Agrokombinat Krško, zatem je ustanovil in uspešno vodil družinsko
podjetje, ki ga je uspešno vodil 8 let. Leta 1986 je postal predsednik
Krajevne skupnosti Koprivnica, od leta 1998 do leta 2011 pa je bil štirikrat
zapored (leta 1998, 2002, 2006 in 2010) izvoljen za župana Občine Krško.
Kot krški župan je odigral posebno vlogo v urejanju odnosov tako s strani
države kot lokalne skupnosti do Nuklearne elektrarne Krško ter
vzpostavitve trajnega odlagališča jedrskih odpadkov. Od leta 2004 je kot
župan bil tudi podpredsednik Združenja evropskih občin z jedrskim
objektom GMF (Group of European municipalities with nuclear facilities).
25. maja 2014 je bil izvoljen za poslanca Republike Slovenije v Evropskem
parlamentu, kjer zastopa Slovensko ljudsko stranko v politični skupini
Evropske ljudske stranke (EPP). Pred tem je bil tudi dvakrat zapored
izvoljeni poslanec Državnega zbora RS (v petem in šestem mandatu DZ
RS, v letih 2008 in 2011). V času 10. Vlade RS od 10. 2. 2012 do 25. 2. 2013
je bil minister za kmetijstvo in okolje. Predsednik Slovenske ljudske stranke
(SLS) je postal z izvolitvijo na kongresu stranke 2. marca 2013 na Brdu pri
Kranju in SLS vodil do kongresa 6. decembra 2014. Od leta 2009 do leta
2013 je bil podpredsednik SLS. V politiko je vstopil kot mladenič v času
slovenske pomladi in bil poleg pri ustanavljanju Slovenske kmečke zveze,
predhodnice Slovenske ljudske stranke in prve demokratično ustanov-
ljene politične stranke v Sloveniji po drugi svetovni vojni.
Govori angleško in hrvaško. Je velik zagovornik zdrave, doma pridelane
hrane, kot tudi ohranitve vode kot naravnega javnega vira. V prostem času
se najraje posveča družinskemu nasadu jablan na svoji kmetiji. Je poročen
in oče treh otrok, hčere in dveh sinov. 

Član: 
• Odbor za regionalni razvoj
• Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru

EU-Srbija

Nadomestni član: 
• Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
• Delegacije pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

FRANC BOGOVIČ (ELS/SLS) 

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Slovenska ljudska stranka

KONTAKT

Bruselj 
Evropski parlament
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj, Belgija
pisarna ASP 09E246
tel.: +32 (0)2 28 45 583
franc.bogovic@europarl.europa.eu

Strasbourg 
Evropski parlament
Avenue du Président Robert Schuman 1
BP 10024/F
F-67070 Strasbourg, Francija 
pisarna LOW T09026
tel.: +33 (0)3 88 175 583

Slovenija 
Pisarna evropskega poslanca 
Franca Bogoviča v Sloveniji
Kersnikova 3
1000 Ljubljana
E: info@bogovic.eu

Na spletu 
www.bogovic.eu
www.facebook.com/ FrancBogovic.SLS
https://twitter.com/Franc_Bogovic 

Elektronska pošta
franc.bogovic@ep.europa.eu
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Rojena 1965, univ. dipl. ekonomistka

Romana Tomc je bila pred izvolitvijo v Evropski parlament poslanka
Državnega zbora Republike Slovenije, tudi njegova podpredsednica. Bila
je podpredsednica Parlamentarne skupščine sveta Evrope s sedežem v
Strasbourgu. 
Pred svojo politično kariero se je kot direktorica Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije, poleg organizacijsko vodstvenih izzivov
dnevno srečevala s problematiko izobraževanja in zaposlovanja mladih.
V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila državna sekretarka na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, še pred tem pa je na istem
ministrstvu vodila Direktorat za delo in pravice iz dela. V tem času se je še
posebej podrobno spoznala z delovanjem pokojninskega sistema in
delovno pravno zakonodajo. 
Skoraj desetletje njene poklicne poti je zaznamovalo sodelovanje z
Gospodarsko zbornico Slovenije. Bila je sekretarka Združenja podjetnikov
Slovenije, Združenja računovodskih servisov in Strokovnega sveta za
davčno finančna vprašanja. Ko je zapustila GZS, je postala vodja oddelka
za ekonomske zadeve na Združenju delodajalcev Slovenije. Njeno
priljubljeno področje še danes ostaja področje davkov, na katerem je, takoj
po končani Ekonomski fakulteti v Ljubljani, tudi začela svojo poklicno
kariero.

Podpredsednica: 
• Delegacija za odnose z Japonsko

Članica: 
• Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Nadomestna članica:
• Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
• Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom

ROMANA TOMC (ELS/SDS) 

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Slovenska demokratska stranka

KONTAKT 

Bruselj 
Evropski parlament 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bruselj 
pisarna ASP 09E158 
tel.: +32 (0)2 28 45 665

Strasbourg 
Evropski parlament 
Avenue du Président Robert Schuman 1 
BP 10024/F 
F-67070 Strasbourg 
pisarna LOW T09 045 
tel.: +33 (0)3 88 175 665 

Slovenija 
Pisarna evropske poslanke Romane Tomc 
Trstenjakova 8
1000 Ljubljana 
tel.: +386 (0)1 43 45 445

Na spletu 
www.romanatomc.si
www.facebook.com/romana.tomc
(profil) 
http://twitter.com/romanatomc

Elektronska pošta
romana.tomc@ep.europa.eu

Rojena 1965, univ. dipl. organizatorka dela

Izhaja iz Trnovega pri Gorici. Po izobrazbi je univ. dipl. organizator dela. Po
zaključku šolanja na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, je
pripravništvo in prve delovne izkušnje nabirala v Meblu v Novi Gorici v
kadrovski službi, ter bila nato nekaj časa samostojna podjetnica s
trgovinsko dejavnostjo. Po rojstvu sina se je zaposlila v podjetju Pigal v
Novi Gorici, kjer je opravljala delo komercialistke na domačem trgu. Od
leta 1997 je bila zaposlena na Ministrstvu za finance, na Davčnem uradu
Nova Gorica in na Davčnem uradu v Ljubljani, v oddelku za davčno
inšpiciranje in preiskave, kjer je opravljala dela in naloge višjega davčnega
inšpektorja.
Leta 2010 je bila na lokalnih volitvah izvoljena za svetnico Mestnega sveta
Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2010-2014. Bila je predsednica
svetniške skupine SDS v Mestnem svetu MONG, ter predsednica
Statutarno pravne komisije. Leta 2011 je postala predsednica Goriške
regijske koordinacije SDS ter leta 2013 članica Izvršilnega odbora SDS za
Goriško regijo.
V februarju 2012 je postala nadomestna poslanka v Državnem zboru RS v
drugi Janševi vladi. Delovala je v odboru za finance in monetarno politiko,
odboru za gospodarstvo in odboru za zdravstvo.
Na evropskih volitvah maja 2014 je bila na listi SDS izvoljena za evropsko
poslanko. 
Patricija Šulin je poročena in z možem ter sinom že 23 let živi v Novi Gorici.
Je ljubiteljica potovanj, sprehodov v naravi, glasbe, predvsem petja, ki je
bilo kot pravi, pri njih doma vedno prisotno.

Podpredsednica:
• Odbor za proračun

Članica: 
• Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru

EU-Albanija

Nadomestna članica:
• Odbor za proračunski nadzor
• Odbor za promet in turizem
• Delegacija za odnose z Mercosurjem
• Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

PATRICIJA ŠULIN (ELS/SDS) 

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 
Slovenska demokratska stranka

KONTAKT 

Bruselj 
Evropski parlament
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 09E242 
tel.: +32 (0)2 28 45 470

Strasbourg 
Evropski parlament
Bât. Louise Weiss
Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024
F-67070 Strasbourg 
pisarna LOW T09020
tel.: +33 (0)3 88 175 470

Slovenija 
Pisarna evropske poslanke v Sloveniji
Trstenjakova 8
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)40 829 854
patricija.sulin@europarl.europa.eu
patricija.sulin-office@europarl.europa.eu

Na spletu 
www.patricijasulin.si
https://www.facebook.com/patricija.sulin
(profil)
http://j.mp/FacebookPatricijaSulin
(stran) 
https://twitter.com/PatricijaSulin

Elektronska pošta
patricija.sulin@ep.europa.eu
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