
SLOVENSKA 
DELEGACIJA ELS 

za Slovenijo v Evropskem parlamentu  

Za kvalitetno šolo in delo v Evropski uniji  -  MILAN ZVER

Za ponovno zaposlovanje, za pogumne podjetniške ideje ter za 
zdravje ljudi, okolja in gospodarstva  -  ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ

Za delovna mesta, razvoj in čisto okolje  -  ROMANA JORDAN

Potrebna je politična volja po bolj združeni in zdravi Evropi  -  LOJZE PETERLE



Evropski poslanec  dr. Milan Zver je vodja sloven-
ske delegacije v politični skupini  Evropske ljud-
ske stranke in s predsedstvom skupine sooblikuje 
pomembnejše politične odločitve Evropskega 
parlamenta.  Je edini slovenski poslanec v Evrop-
skem parlamentu, ki je član odbora za kulturo in 
izobraževanje ter edini slovenski poslanec v odboru 
za kmetijstvo in razvoj podeželja. Je tudi član parla-
mentarne delegacije za Makedonijo in delegacije za 
Kitajsko. 

V letu 2011 je bil poročevalec Evropskega parla-
menta za Mlade in mobilnost. Predlagal je mnoge 
konkretne rešitve za modernizacijo evropskega 
izobraževanja, izboljšanje študijske in delovne mo-
bilnosti ter posledično za zmanjšanje brezposelnos-
ti med mladimi v EU.  V svoji politični skupini je 
bil odgovoren še za mnoge druge teme: proces 
poenotenja evropskega visokega šolstva (bolon-
jski proces), razvoj poklicnega izobraževanja in us-
posabljanja v Evropski uniji, razvoj predšolskega 
izobraževanja v EU ter za evropsko strategijo 
sodelovanja na področju izobraževanja in usposa-
bljanja do leta 2020.

Dr. Zver tesno sodeluje z Evropsko agencijo za 
posebne potrebe, organizira srečanja ter sodeluje na 
konferencah s to tematiko, v Evropskem parlamentu 
je organiziral tudi odmevno razstavo izdelkov slov-
enskih otrok s posebnimi potrebami. V sodelovanju 
z Mental Health Europe je organiziral dve okrogli 
mizi na temo boja proti nasilju nad ženskami ter 
problematike duševnega zdravja in revščine.

Mladim poskuša pomagati tudi pri svojem delu v 
odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. V Evrop-
skem parlamentu je v zadnjih treh letih pripravil več 
odmevnih mednarodnih konferenc, med drugim: 
»Zamenjava generacij v kmetijstvu: izziv za Evropo« 
(2011) ter »Sejmo, da bomo lahko dobro želi: Pod-
pora mladim v kmetijstvu« (2012).

     www.milanzver.eu
     www.facebook.com/milan.zver
     @MilanZver

MILAN ZVER
VODJA SLOVENSKE DELEGACIJE ELS/EPP.ČLAN ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IN NADOMESTNI ČLAN ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA.

Milan Zver z asistenti v Bruslju.



Dr. Romana Jordan je pomočnica koordinatorice 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) 
in tako odgovorna za organizacijo dela v Odboru. Pri 
svojem delu prednost daje energetiki, podnebnim 
spremembam, okolju ter znanosti, raziskavam in 
inovacijam. Zavzema se za krepitev konkurenčnosti 
EU v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

V letu 2012 je dr. Jordan kot poročevalka ali 
poročevalka v senci sodelovala pri pripravi več 
ključnih strateških dokumentov: Časovni načrt za 
prehod v nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050, 
Energetski načrt do leta 2050, Strategija EU za biots-
ko raznovrstnost do leta 2020, Instrument za jedrsko 
varnost in sodelovanje ter Mehanizem za nadzor 
emisij toplogrednih plinov. V okviru proračuna EU 
2014-2020 je poročala o Programu zdravje za rast 
ter o Programu za financiranje okoljskih in podneb-
nih projektov LIFE. Poleg tega poslanka sodeluje v 
delovni skupini Evropskih ljudskih strank (ELS) za 
Večletni finančni okvir ter  program za financiranje 
raziskav Obzorje 2020.

Poslanka aktivno sodeluje z različnimi akterji v 
Sloveniji. Dobro poznavanje dejanskega stanja na 

njenih področjih dela ji v Evropskem parlamentu 
tako omogoča zavzemanje za to, da so potrebe 
slovenskih državljanov ustrezno naslovljene v 
zakonodajnih dokumentih. Pri tem je eno ključnih 
področij tudi izboljšanje dostopa do evropskih 
finančnih sredstev. Delovanje dr. Romane Jordan pa 
ni omejeno le na Slovenijo in Bruselj. Junija 2012 je 
v Vaasi na Finskem kot podpredsednica Evropskega 
energetskega foruma (EEF) vodila obisk delegacije, 
ki je obravnavala spodbujanje investicij in boljšo 
uporabo obstoječih tehnologij v energetiki. Julija 
2012 je kot častna predsedujoča sodelovala na 
Mednarodni konferenci jedrskih inženirjev ICONE-
20 v ZDA. Decembra 2012 pa se je kot članica 
delegacije 10 evropskih poslancev udeležila konfe- 
rence Združenih narodov za podnebne spremembe 
(COP18) v Katarju.

Dr. Romana Jordan je že peto leto pokroviteljica 
okoljsko-humanitarne akcije “Ohranimo Slovenijo, 
pomagajmo Indiji” (www.romanajordan.si/indija).

     www.romanajordan.si
     www.facebook.com/RomanaJordan.si
     @romanajordan

ROMANA JORDAN

ČLANICA ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE

IN ENERGETIKO IN NADOMESTNA ČLANICA V 

ODBORU ZA OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST 

PREHRANE.

                                                                        S takratnim predsednikom Evropskega parlamenta Jerzyjem 
                                                                         Buzekom, ob parlamentarnem dogodku v času priprav na 
                                                                                    evropsko nogometno prvenstvo junija 2012                                                                             Z asistentkama v Bruslju. 



Predsednik osamosvojitvene vlade RS in od leta 
2004 evropski poslanec razmišlja tako:

 “Evropski projekt ni izčrpan, v krizi ni 
samo zaradi globalnih vplivov, ampak zaradi 
nespoštovanja lastnih vrednot, načel in pravil. V 
novih okoliščinah ga je treba aktualizirati sledeč 
temeljnim idejam očetov Evrope. Znova bo treba 
odgovoriti na vprašanja - kaj pomeni danes 
spoštovanje človekovega dostojanstva in identitete, 
kaj pomeni delati zadeve skupaj ter kaj pomenita 
solidarnost in subsidiarnost. Kriza je pokazala, da 
potrebujemo več, ne manj Evrope, kontinuiteto 
in poglobitev evropskega sodelovanja v miru in 
svobodi. Potrebna je politična volja po bolj integ-
rirani Evropi. Socialna in nacionalna demagogija 
gradita PROTI in ne ponujata pravih alternativ. 
Potreben je nov evropski ZA. Moja skrb je delati 
na pojmu politične zveze, ki bi omogočila splošno 
udeleženost državljanov Evrope pri njenem soob-
likovanju in vodenju.”

Peterle posveča veliko pozornosti tudi strateškemu 
vprašanju zdravja Evropejcev: 

 “Verjamem, da vlaganje v zdravje 
pomeni naložbe za trajnostno gospodarsko rast. 
Prebivalstvo v dobrem zdravju pomeni močnejšo 
silo, daljše delovne zmožnosti in manj stroškov 
zdravstvenega varstva. Na področju preprečevanja 
bolezni je potreben ključen miselni preboj.  Na 
primer, komplementarnih oziroma alternativnih 
načinov zdravljenja (CAM) se v Evropski zvezi (EZ) 
vsako leto poslužuje okrog 200 milijonov ljudi. 
Hkrati pa vidimo, kako različen je pravni status 
CAM v državah članicah EZ, kar državljani doživljajo 
kot posebno vrsto diskriminacijo, ki ima tudi 
stroškovne posledice. Ne potrebujemo ideoloških 
konfliktov med uradno in alternativno medicino, 
ampak sodelovanje v dobro bolnikov. Tem moramo 
omogočiti tudi alternativen dostop do zdravljenja.”

   www.peterle.eu
   www.facebook.com/lojze.peterle
   @lojzepeterle

LOJZE PETERLE
ČLAN ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE IN NADOMESTNI ČLAN ODBORA ZA OKOLJE, ZDRAVJE IN  VARNOST PREHRANE.

                                                                                                                         Peterle gostil (Ne)vidne in njihovo                                  Sustainable Entrepreneurship Awards - zmagala
       Peterle s svojo ekipo v Bruslju.                                                                 filmsko produkcijo v EP.                                            je slovenska podjetnica mag. Bianca Žvorc Morris.



Zofija Mazej Kukovič je poslanka politične skupine 
Evropske ljudske stranke, ki deluje kot največja 
politična skupina v Evropskem parlamentu. Skupni 
interes za boljšo prihodnost Evropejk in Evropejcev 
je ključni razlog za enotnost ter sodelovanje med 
različnimi političnimi skupinami. Kljub temu ima 
poslanka v domovini na določene teme različne 
poglede in stališča. 

Poslanka Mazej Kukovičeva zagovarja stališča, ki 
jih je podala med volilno kampanjo. “V Evropskem 
parlamentu odgovorno delujem na vzpostavitvi 
pogojev za oživitev gospodarstva,” je eden izmed 
odgovorov, ki jih volivci iz Slovenije preko razgled-
nic prejemajo iz Bruslja.
 
Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič deluje  
v  Odboru za industrijo, raziskave in energetiko, 
Odboru za  okolje, javno zdravje in varnost hrane 
ter v Delegaciji za odnose z Indijo in v Delegaciji 
za odnose z Južno Afriko. Njeno aktivno delo 
se odraža v štirih aktualnih dosjejih, kjer deluje 
kot poročevalka za ELS in sicer pri Preglednosti 
cen zdravil, Direktivi o energijskem označevanju, 
Direktivi o baterijah in akumulatorjih in Mikrobni 

izziv - naraščajoča nevarnost protimikrobne odpor-
nosti.

Pri delu in obravnavanih dosjejih je ključno uskla-
jevanje in upoštevanje slovenskih stališč, mnenj in 
priporočil s strani stroke. Poslankino delo vključuje 
mnogo izzivov in večkrat služi kot navidezni most 
med domovino in Brusljem. Njeno aktivnost doka-
zujejo tudi številni govori na plenarnih zasedanjih, 
odborih in srečanjih ELS skupine. 

Poslanka je aktivna tudi v domovini. Požen’ Evropo 
je edinstvena pobuda, namenjena predvsem 
zaposlovanju mladih, iskanju novih zaposlitvenih 
priložnosti, spodbujanju mobilnosti in predstavitvi 
izobraževalnih možnosti v državah članicah EU. 
Pobuda služi poudarjanju aktivnosti in mobilnosti 
mladih, na katerih stojijo temelji današnje družbe. 
Požen’ Evropo lahko obiščete tudi na FB strani. 
Vljudno vabljeni k ogledu!

     www.zofijamazejkukovic.net
     www.facebook.com/zofija.kukovic
     @zofijamazej

ZOFIJA MAZEJ
KUKOVIČ

ČLANICA ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE 

IN VARNOST HRANE TER NADOMESTNA 

ČLANICA ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE 

IN ENERGETIKO.

Omizje dogodkov Požen’ Evropo. Zofija Mazej Kukovič z asistenti v Bruslju.



PREDSTAVITEV EKIPE IN EPP

PISARNA MILANA ZVERA                          PISARNA ROMANE JORDAN                                                                                                                  PISARNA LOJZETA PETERLETA                        PISARNA ZOFIJE MAZEJ KUKOVIČ

Metka Čavka 

Svetovalka za podnebne ukrepe, okolje, 
večletni finančni okvir EU, ter odnose 

EU-ZDA.

metka.cavka@ep.europa.eu
Tel: +32 22847280

Špela Majcen

Svetovalka za podoročja energetike, 
raziskovalne politike, industrije ter 

odnosov EU-Turčija.

spela.majcen@ep.europa.eu
Tel: +32 22837280

Robert Velikonja 
Dr. Zveru pomaga pri delu v parlamentarnem odboru za Kmetijstvo in razvoj podeželja ter pri delu v parlamentarnih delegacijah za Makedonijo in Kitajsko.

robert.velikonja@ep.europa.euTel: +32 228 47315
Mobi:  +32 498 56 97 25

Petra Škrinjar
Dr. Zveru pomaga pri delu v parlamentarnem od-

boru za Kulturo in izobraževanje, ureja poslančevo 
spletno stran in skrbi za odnose z javnostmi.petra.skrinjar@ep.europa.euTel: +32 228 37315Mobi:  +32 494 64 18 14

Pisarna evropskega
poslanca dr. Milana Zvera

Prešernova cesta 9, 
1000 Ljubljana

Peter Šuhel

peter.suhel@milanzver.euTel:   +386 5 906 19 55
Fax:   +386 5 906 19 56
Mobi: +386 40 886 334

Pisarna evropske
poslanke dr. Romane 

Jordan

Ljubljanska cesta 67,
1230 Domžale

Darko Rudl

info@romanajordan.si
Tel:   +386 1 724 45 86
Fax:   +386 1 724 45 87

mag. Klemen Žumer     
Svetovalec vsem evropskim poslankam in poslancem ELS v Evropskem parlamentu

klemen.zumer@ep.europa.eu                                               
Mobi: +32 498 514 589                                                www.facebook.com/zumer.klemen



PISARNA MILANA ZVERA                          PISARNA ROMANE JORDAN                                                                                                                  PISARNA LOJZETA PETERLETA                        PISARNA ZOFIJE MAZEJ KUKOVIČ

Matías Kambič

Svetovalec na področju 
zunanjih zadev in strategij.

matias.kambic@ep.europa.eu
Tel:  +32 22847638

Špela ČelikSvetovalka na področju zdravja 
in komplementarne medicine 

(odbor ENVI).
spela.celik@ep.europa.eu
Tel:  +32 22837638

Aljaž Nose
Tajnik v poslanski pisarni.Komuniciranje, organizacija sestankov in potovanj, priprava gradiv.

 
aljaz.nose@ep.europa.euTel:  +32 22845638

Maja Mikanec

Odbor za okolje, javno zdravje 
in varnost hrane.

maja.mikanec@ep.europa.eu
Tel: +32 228 30061

Aleš ŠinkovecOdbor za industrijo, raziskave in 
energetiko; podjetništvo.ales.sinkovec@ep.europa.eu

Tel: +32 228 37138

Mateja Mohorič

Odbor za industrijo, raziskave in 

energetiko; energetika, spletni 

mediji, komuniciranje.

mateja.mohoric@ep.europa.eu

Tel: +32 228 47138

Pisarna evropske poslanke 
Zofije Mazej Kukovič

Vila Bianca
Stari trg 3

3320 Velenje

Živa Vovk
David Zavolovšek

info@zofijamazejkukovic.net
Tel: +386 (0)591 58 672

Pisarna evropskega poslanca 
Lojzeta Peterleta

Cankarjeva 11
1000 Ljubljana

dr. Maja Pelikan
Andrej Černigoj

press@peterle.si
Tel.: +386 1 422 35 80
Fax.: +386 1 422 35 85
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NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo križanke pošljite po emailu na skupina.els@gmail.com in 50 srečnežev bomo izžrebali za 
izlet v Bruselj in obisk Evropskega parlamenta, kjer se boste lahko srečali z evropskimi poslanci ELS.


