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Ženski spol slovenske politike

Knjiga, ki je pred vami, govori o slovenski politiki v 
prvi osebi ednine – skozi osebno zgodbo poslank 
Državnega zbora, ki od prvega sklica leta 1992 
do aktualnega sedmega sklica s svojim delom 
sooblikujemo politično odločanje in sprejemanje 
zakonov, mednarodnih deklaracij, ustavnih sprememb 
v naši državi. Knjiga govori in predvsem sporoča, da 
je odločitev za vstop v politiko, delo v njej in prihodnji 
pogled nanjo v prvi vrsti delo za druge – za ljudi v naši 
družbi in za našo državo. Delo, ki ga krojijo različni 
pogledi, a podobno jasno zavedanje o odgovornosti 
poslanstva, s katerim krojimo življenja vseh. 

To je knjiga, ki z dejstvi in skozi zgodbe odločno 
zavrača tudi zgodovinsko pregovorni tabu, da »politika 
ni za ženske«. Še kako je! Ženske smo enako kot moški 
v politiki, posebej pa v političnem življenju prisotne 
ves čas. Čeprav pogosteje s tem, da si svoje mesto 
izborimo, kot pa, da ga pridobimo po »naravni« poti. 
Nekoč so ženske politiko sooblikovale »izza zidov 
zasebnih soban« kot partnerice, zaupnice, svetovalke, 
tolažnice moškim, danes pa to počnemo neposredno 
»jasno in glasno iz javnega prostora«. Vedno bolj 
pogosto v ravno obrnjeni vlogi kot nekoč. In prav je 
tako, saj je dobra politika plod umetnosti dojemanja, 
usmerjanja in reševanja skupnih vprašanj v družbi. 
Takšna politika je politika prihodnosti, ki potrebuje 
ljudi »vseh oblik in barv«, ljudi, ki imajo ideje, znanje, 
vizijo ter pogum, da se postavijo za tisto, kar menijo, 
da je prav. Politika je oblika glasu, podob in predvsem 
dejanj in zato dobra politika v sebi nikoli ne ločuje 
med spoloma, ampak med dobronamernostjo 
interesov, med značaji in vrednotnimi pogledi na 
svet – med tem, kaj je dobro in kaj narobe, kaj se 
sme in kaj ne, tudi med tem, kaj je resnica in kaj laž. 
Politika je torej umetnost idej, želja in dela in prav o 
tem so spregovorile avtorice pričujoče knjige v svojih 
prispevkih.

V prvi polovici leta 2017 smo se poslanke Državnega 
zbora – neodvisno od naših strankarskih, 
svetovnonazorskih, starostnih, izobrazbenih ali 
katerihkoli drugih vrst nazorov odločile, da znotraj 
formalnih struktur Državnega zbora vzpostavimo 
neformalno telo, v okviru katerega se bomo srečevale 
z namenom izmenjave pogledov, pa tudi konkretnih 
aktivnosti, povezanih z aktualnimi vprašanji v naši 
družbi in državi. To telo smo poimenovale Klub 
parlamentark. Odločitev, da spregovorimo o sebi, 
da pokažemo, kdo smo, kaj in kako delamo ter na 
kaj smo pri svojem delu ponosne političarke, je bila 

sprejeta soglasno in hipno. Čas je že bil, da ne zgolj 
skozi številke, ne zgolj druga drugi, ampak predvsem 
drugim z lastnimi besedami povemo, da je delo v 
politiki enako častno, polno predanosti, tudi odrekanj, 
a hkrati lepo kot katerokoli drugo. Da smo vsak dan, 
ko pridemo domov, povsem običajne mame, hčere, 
partnerice, prijateljice, novega znanja željne osebe, ki 
so zadovoljne, kadar vedo, da so »v službi« opravile 
dobro delo. Prav posebno delo, skupaj z vsemi 
zadovoljstvi in stiskami, ki jih to prinaša s seboj. 

Glavni namen knjige z naslovom Poslanke Državnega 
zbora: uradno in osebno od prvega do sedmega 
mandata (1992–2017) je predstavitev Državnega 
zbora skozi osebne zgodbe posameznic nekega 
časa in njihovega dela.1 Tako knjiga na vsaki strani 
vsebuje predstavitev posamezne poslanke, ki jo je 
ta tudi spisala. Vsaka stran je razdeljena na dva 
večja dela. Prvi del je namenjen prikazu uradnih 
podatkov o starosti, izobrazbi, politični pripadnosti 
posamezni poslanski skupini ter morebitnim 
vodstvenim funkcijam, ki jih je poslanka opravljala v 
enem ali več mandatih. Drugi del je sestavljen iz treh 
sklopov, v katerih poslanke spregovorijo o: (a) svojih 
razlogih za vstop v politiko; (b) največjih osebnih 
uspehih, spominih svojega poslanskega dela; in (c) 
svoji viziji nadaljnjega razvoja naše države. Na vsaki 
predstavitveni strani je v obliki izreka ali citata zapisan 
tudi osebni pogled oz. občutje poslanke o delu v 
politiki.2 

Od leta 1992 do leta 2017 oz. v sedmih različnih 
sestavah 90–članskega Državnega zbora smo poslanke 
zasedle 146 poslanskih mest.3 Neodvisno od politične 
1 Poslanke so v knjigi predstavljene z osebnimi in izobrazbenimi 

podatki, kot so veljali v času nastopa funkcije poslanke, razen če 
niso posebej želele, da so zavedeni njihovi danes veljavni aktualni 
podatki. Podatki o članstvu v poslanskih skupinah in vodstvenih 
funkcijah pri delu Državnega zbora so pridobljeni iz arhivov 
Mandatno-volilne komisije Državnega zbora. Celoten seznam 
vseh poslank v vseh sklicih Državnega zbora je naveden na začetni 
notranji strani ovojnice knjige, kot izhaja iz uradnih podatkov 
ob potrditvi njihovega mandata. Predstavitve poslank, ki se na 
povabilo niso odzvale (9), niso želele sodelovati (2) ali so pokojne 
(2), v knjigi zaradi varstva osebnih podatkov niso bile pripravljene.

2 Posebno mesto na koncu knjige je namenjeno tudi predstavitvi dela 
zaposlenih v strokovnih službah Državnega zbora, ki predstavljajo 
hrbtenico operativnega in strokovnega dela vsaki poslanski skupini 
in njenim poslancem. Tudi omenjeni del knjige jasno kaže, da se 
delež zaposlenih strokovnih sodelavk in funkcionark v zadnjih 
mandatih zvišuje. Podrobneje o tem v poglavju Ženske v službah 
Državnega zbora (str. 116–118 te knjige).

3  V to število so vštete vse neposredno izvoljene in tudi nadomestne 
poslanke, ki so svoje delo nastopile tekom mandata.
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13,9 % 86,1 %

10,1 % 89,9 %

15 % 85 %

12,6 % 87,4 %

15,6 % 84,4 %

33,9 % 66,1 %

36,6 % 63,4 %

Delež poslank po mandatih

Vir: Mandatno-volilna komisija

pripadnosti so v Državnem zboru zastopane poslanke 
vseh starostnih, izobrazbenih in ideoloških profilov. 
Velika večina jih je v Državnem zboru za obdobje 
enega mandata, kar nekaj od njih tudi zaradi lastne 
odločitve, da ne želijo ponovno kandidirati, veliko 
se jih odloči za ponovno kandidaturo. 27 poslank se 
je v poslanske klopi ponovno vrnilo vsaj enkrat. 18 
poslank je delovalo dva mandata, štiri poslanke tri, pet 
poslank pa je delovalo oz. delujejo že četrti mandat. 
Skupaj je od prvega do aktualnega sedmega mandata 
v Državnem zboru delovalo 105 poslank v okoli 20 
različnih poslanskih skupinah. Zastopanost poslank 
v posameznem mandatu in delež ponovno izvoljenih 
v posamezni poslanski skupini je možno razbrati 
iz Legende imen poslanskih skupin po mandatih, v 
katerih so bile zastopane poslanke (str. 120–123 te 
knjige). Nesporno pa je, da se je zastopanost žensk 
v Državnem zboru vidno spremenila po volitvah 
leta 2008, ko je prvič začelo veljati sprejeto ustavno 
določilo o enakopravnejši zastopanosti obeh spolov pri 
kandidiranju na volitvah.4 

Skozi zorni kot poslank, kot je predstavljen v tej knjigi, 
lahko vidimo, da poslanke razloge za vstop v politiko 
in oceno svojega dela povezujejo s pripadnostjo svoji 
politični stranki, pa tudi s strokovnimi ter povsem 
osebnimi vzgibi. Med poslankami je veliko višje 
izobraženih žensk, ki so v poslanstvu prepoznale klic 
po pomoči drugim in po prenosu svojega znanja ter 
izkušenj v politiko. Zato ni presenetljivo, da si sicer 
pogosto z nekaj grenkega priokusa, ki nastane pri 
vsakodnevnem parlamentarnem delu, skoraj enotno 
delijo optimističen in aktiven pogled na prihodnost 
države. Ta naj bo osredotočena na trajnostni socialni, 
gospodarski in okoljski razvoj, na znanje, spoštovanje 
prava in človekovih pravic.

Knjiga, ki je pred vami, je od prve do zadnje strani 
pisana »v prvi osebi ednine«, skozi osebno zgodbo in 
pogled vsake od nas o sami sebi in o politiki. Na vas 
je, da se odločite, kako jo želite brati in razumeti – 
lahko kot zgodovinski zapis, lahko kot popoldansko 
branje za krajšanje prostega časa, lahko kot »vabo« 
za nadaljnji poglobljen strokovni razmislek ali kaj 
povsem četrtega. Tisto, kar ta knjiga nesporno prinaša, 
je odkrit obraz žensk, ki smo do danes soustvarjale 
politično odločanje v parlamentarnem prostoru naše 
države. Je glas, da smo tu. Je glas, kdo in kaj vse smo 
in kaj vse si še želimo narediti za našo družbo in 
državo. Je glas o delu in pogledih žensk v politiki. In je 
hkrati glas, ki odločno sporoča, da pri delu za dobro 
politiko ni prostora za razlikovanje po spolu, temveč po 
predanosti delu, zavedanju lastnega poslanstva in po 
odnosu do sočloveka.

4 Podobnega stanja vedno bolj enakopravne zastopanosti po spolu 
v parlamentarnem političnem prostoru ni mogoče prepoznati v 
vsakokratni sestavi Državnega sveta – drugemu domu slovenskega 
parlamenta. Volitve za svetnike potekajo posredno preko elektor-
jev v okviru interesnih skupin delodajalcev, delojemalcev, kmetov, 
obrtnikov in samostojnih poklicev, negospodarskih dejavnosti in 
lokalnih interesov. Od leta 1992 do leta 2012 je bilo v 40-članski 
Državni svet izvedenih šest volitev in skupaj izvoljenih 13 svetnic: 
leta 1992: 1, leta 1997: 5, leta 2002: 3, leta 2007: 1, leta 2012: 3.  

Naj se na koncu kot urednica te knjige še enkrat 
iskreno zahvalim vsem poslankam, ki ste spisale knjigo 
– brez vašega prispevka te knjige ne bi bilo, prav tako 
kot brez vašega poslanskega dela slovenska država ne 
bi imela priložnosti, da gradi in raste naprej, v jutrišnji 
dan! 

Velika hvala za razumevanje strokovnim službam 
Državnega zbora, prav posebej generalni sekretarki 
Urši Zore Tavčar, vodji Službe za odnose z javnostmi 
Karmen Uglešić, strokovni sodelavki Urši Vidrih in 
strokovnim sodelavcem Mandatno-volilne komisije ter 
lektoricam – tudi brez vaše brezpogojne pomoči knjiga 
ne bi ugledala luči sveta. 

Posebna osebna zahvala pa gre prof. dr. Danici 
Fink Hafner (nosilki predmeta Ženske in politika na 
Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani) in 
gospe Sabini Obolnar (dolgoletni urednici revije Ona) 
za številne strokovne nasvete in predloge, ki so me 
dokončno ohrabrili in utrdili pri odločitvi, zakaj je treba 
v preobilici vsega parlamentarnega dela narediti še 
knjigo – prav takšno knjigo!

Srečno knjigi Poslanke Državnega 
zbora, njenim bralkam in bralcem 
ter še posebej vsem prihajajočim 
generacijam slovenskih parlamentark! 

Prof. dr. Simona Kustec Lipicer 
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Biti politik ni služba, 
je način življenja.  
24 ur na dan in vse 
dni v letu.

Medsebojno 
spoštovanje, 
razumevanje, 
poštenost, spoštljiv 
odnos do drugačnih 
so vrline, ki morajo 
krasiti vsakega 
politika.

 O svojem vstopu v politiko
Svojo poklicno pot sem posvetila otrokom in odraslim 
osebam s posebnimi potrebami. Na tem področju je 
zevala velika zakonska praznina, kar me je spodbudilo 
k moji poslanski kandidaturi. Pri tem smo v času  
7. mandata precej uspešni, na kar sem ponosna.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Sprejetje Zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi 
potrebami, na katerega smo čakali več kot 20 let, in 
Zakona o osebni asistenci vidim kot najpomembnejša 
dosežka, za katera sem si prizadevala kot poslanka. 
Pričakujem še sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, 
saj moramo starejšim omogočiti dostojno in čim bolj 
varno in kakovostno starost. In ko nam to uspe, bomo 
lahko govorili o resnično velikih premikih v prid tistim, 
ki potrebujejo pomoč.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Postali bomo uspešna in gospodarsko močna 
ter konkurenčna država. Za vse naše ljudi bomo 
vzpostavili prijazno okolje za življenje in delo, ki jih bo 
zadovoljevalo in jim omogočilo socialno in ekonomsko 
varnost.  
Ker smo starajoča se družba, bomo poskrbeli za 
starejše in jim omogočili dostojno in kakovostno 
življenje. Nihče v naši državi ne bo več živel pod 
pragom revščine, noben otrok ne bo lačen! 
 

 O svojem vstopu v politiko
Politično sem dejavna že več kot 20 let. Bila sem 
predsednica največjega političnega podmladka v 
Sloveniji, to je Slovenske demokratske mladine, in 
generalna sekretarka SDS. Bila sem tudi mestna 
svetnica v Ljubljani. Pot do prvega poslanskega 
mandata je bila le nadgradnja preteklih izkušenj in 
dejstvo, da želim delovati v dobro ljudi tudi v hramu 
demokracije. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Veliko je dogodkov in zgodb, ki so se mi vtisnile v 
spomin. Zagotovo me je najbolj zaznamovala pomoč 
staršem oziroma njihovemu desetletnemu sinu, ki so 
se več let borili z mlini na veter našega zdravstvenega 
sistema, da bi dečku omogočili zdravljenje v tujini. S 
skupnimi močmi nam je uspelo. Verjamem, da mu 
bo ponovno vrnjen nasmeh, ki mu je bil odvzet zaradi 
zapletov med zdravljenjem v Sloveniji. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Prihodnost je vedno negotova. Predvsem si želim, 
da pometemo z elitami, ki Slovence delijo na prvo- 
in drugorazredne državljane. Da končno ustvarimo 
pravično in pošteno družbo, kjer bo vladala vladavina 
prava in bo povsem jasno, kaj je prav in kaj narobe. 
Da bo sleherni državljan začutil, da ga domovina 
potrebuje in da je njen pomemben del.

 

Marija
Bačič

VII. MANDAT
PS SD
podpredsednica Odbora za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide

25. 8. 1947

specialna pedagoginja

Anja
Bah Žibert

VII. MANDAT
PS SDS
podpredsednica Odbora za kulturo
vodja delegacije v PS OVSE

27. 6. 1973

diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok
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Urška
Ban

Politika ni samo služba ali 
zahteven poklic, ampak 
odgovorno in zahtevno 
poslanstvo, za katerega 
je treba imeti določene 
specifične izkušnje in 
sposobnosti. Zahteva 
celega človeka in je v 
bistvu način življenja. 
Zahteva zelo jasen pogled 
na življenje, dober tim 
sodelavcev, veliko življenjske 
modrosti, potrpežljivosti in 
spoštovanja ter včasih tudi 
trdo kožo. Meni je osnovno 
vodilo delovati pošteno ob 
spoštovanju demokratičnih 
načel in zavedanju družbene 
odgovornosti.

 O svojem vstopu v politiko
Zdelo se mi je nujno in prav, da tudi običajni ljudje 
začnemo aktivno pomagati naši državi, da zopet 
postane perspektivna, z veliko možnostmi in 
priložnostmi, da vrnemo politiki občutek za delovanje 
v javno dobro, da presežemo interese posameznikov, ki 
narekujejo in določajo politične aktivnosti ter da jasno 
postavimo interese državljanov pred interese kapitala.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Moje dosedanje delovanje v politiki me ni izoblikovalo 
v tipičnega politika, saj ne znam obračati besed, ne 
znam ene in iste zgodbe povedati na tisoč in en »nov« 
način. Znam pa z jasnimi argumenti predstaviti svoje 
stališče, spoštovati mnenje drugih in z vsemi korektno 
sodelovati. In to se mi zdi najpomembnejše. In na 
to sem ponosna. Se pa ves čas učim, poslušam in 
sodelujem. Tak način dela in poslovnega obnašanja 
je po mojem mnenju obet za skupni uspeh, torej v 
dobrobit vseh.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Želim si Slovenije, ki bo temeljila na ustvarjalnosti in 
sposobnosti ustvarjanja in uporabe novega znanja. 
Ker znanje ne pozna meja. Še več, briše in podira jih. 
Znanje je sinonim za odprtost, in to danes vsi še kako 
potrebujemo. Želim si, da bomo ponosni nase, na 
svoje delo in na državo, v kateri živimo. In prav tu je še 
veliko priložnosti, da sami prepoznamo »diamante« 
naše države, tako naravne kot tiste glede življenjskega 
standarda in ostale, ne da nam morajo tovrstno 
samozavest krepiti drugi, ki nas prepričujejo, da živimo 
v lepi, varni in uspešni deželi. 

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Vabilo sem sprejela, ker verjamem, da so lastnosti 
vrhunskega športnika tiste, ki so potrebne za uspeh 
na vseh ravneh družbe, zato ker je Zoran Janković 
eden redkih, ki zadane projekte tudi realizira, in ker 
še vedno verjamem, da bi z načinom, s katerim vodi 
Ljubljano, uspešno vodil tudi državo. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Ko sem sama sebe potrdila kot poslanko v Državnem 
zboru. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Moja vizija Slovenije se še vedno odraža v programu, 
s katerim smo v Pozitivni Sloveniji nastopili na 
volitvah 2011 in zmagali. Slovenijo vidim kot uspešno, 
solidarno, socialno pravično in prijazno. Vidim 
Slovenijo, ki je v skladu z olimpijskim duhom pogumna 
in ki z zaupanjem zre v prihodnost.

PS SMC
predsednica Odbora za finance in 
monetarno politiko

 

14. 3. 1975

univerzitetna diplomirana ekonomistka

Če se izrazim 
športno, menim, da 
v politiki manjka 
več ferpleja.

Alenka
Bikar

VI. MANDAT
PS PS
podpredsednica Odbora za kulturo

7. 1. 1974

tehnologinja poštnega in 
ekonomskega prometa
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Dr. Ljerka
Bizilj

Če politiki delajo 
za državljane, 
za državo, 
delajo tudi za 
svoj naslednji 
mandat! Naj 
bodo strokovni, 
pravični in zgled 
državljanom!

 O svojem vstopu v politiko
V novinarstvu sem bila v prvi frontni liniji za 
demokracijo in slovensko državo, a ko smo vse to 
dobili, so se ideali razblinili, nova oblast je začela 
vladati s starimi vzorci, napisala sem zadnji komentar, 
ki smo jih dotlej imeli, v demokraciji pa ukinili in šla 
svet spreminjat v parlament! Naivno in idealistično, a 
koristno!    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
To je bil čas, ko se je v ozadju odvijalo lastninjenje, 
koalicija je razpadala, ministri odstopali, interpelacije 
so se vrstile, ob vseh gospodarskih, političnih temah 
je poslanka dr. Mateja Kožuh-Novak bila bitko proti 
kajenju v javnih prostorih in opozarjala na nevarnost 
aidsa tudi tako, da nam je za 1. december na 
poslanske klopi položila kondome. Svojih dosežkov 
nimam – kot operativka in pragmatičarka sem vajena 
hitrejših učinkov in se za takratno politiko nisem 
počutila sposobno.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Samo ena pot je: spodbujanje razvoja, sposobnih, 
tistih, ki vidijo dlje, ukinitev uravnilovke! Potrebujemo 
izobraževanje, ki ni zadaj, ampak vidi in uči jutri. 
Neučinkovit trg dela, razbohoten, a premalo učinkovit 
javni sektor – zdravstvo, šolstvo, državna uprava ... 
Prenizka produktivnost, prenizke plače in pokojnine, 
vse je posledica premalo učinkovite politike! 
Potrebujemo sposobno politiko, strokovne in politične 
avtoritete. Močno se čuti izpad državnikov, ki vidijo 
širše. Brez vsega tega bomo državo najbrž imeli, a ni 
nujno, da bo naša.

I. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Potrebujemo vključevalen model vladanja, ki bo 
koristil tako posamezniku kot skupnosti. Podpiram 
politiko sodelovanja in krepitve vloge civilne družbe. 
Slovenija mora izkoristiti vse možnosti za trajnostni 
socialni, naravni, gospodarski, kulturni in turistični 
razvoj. Ljudem moramo vrniti dostojanstvo. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Najbolj sem ponosna na preprečitev privatizacije 
in komercializacije javnih zdravstvenih in drugih 
zavodov, kar je načrtovala Pahorjeva vlada. V mandatu 
Cerarjeve vlade pa na svoj prispevek k političnemu 
osveščanju ljudi, k ohranitvi slovenščine na univerzah, 
k vrnitvi slovenske glasbe na radie, k premikom na 
področju sociale, pokojnin, trga dela in k uzakonitvi 
nepridobitnosti javnega zdravstva.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija bo strpna, prijazna, solidarna in 
multikulturna. Skrb za trajnostni razvoj in za slovensko 
kulturo bosta prioriteti države. Plače in pokojnine bodo 
dostojne. Uveden bo UTD. Ne bo revnih in socialno 
izključenih. Mladim bo v državi omogočena lepa 
prihodnost. Javno zdravstvo, šolstvo, socialne storitve 
in oskrba starejših bodo kakovostni ter državljanom 
dostopni. Naravno okolje bo zdravo in čisto.

PS LDS 
neodvisna poslanka

 

26. 12. 1953

doktorica zgodovinskih znanosti

Če bi bili vsi poslanci, 
kot to določa Ustava 
Republike Slovenije, 
res predstavniki vsega 
ljudstva, neodvisni od 
kakršnihkoli navodil, 
v Sloveniji ne bi bilo 
lačnih.

Mag. Julijana
Bizjak Mlakar

V. MANDAT

VII. MANDAT

PS SD 
nepovezana poslanka
podpredsednica Ustavne komisije

PS DeSUS
predsednica Odbora za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide 
podpredsednica Odbora za zunanjo politiko
ministrica za kulturo

7. 9. 1956

magistrica poslovne politike in 
organizacije
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Dr. Mirjam 
Bon Klanjšček

Delo v politiki je 
lahko plemenito, 
a imeti posluh 
za sanje ljudi ni 
dovolj. Uresničimo 
jih lahko le z 
nesebičnim 
razdajanjem in s 
sodelovanjem.

 O svojem vstopu v politiko
Rada sem koristna in rada pomagam izboljševati svet, 
ki me obkroža. Še preden sem postala poslanka, sem 
bila tako več let občinska svetnica v Novi Gorici. Za 
poslanko sem nato kandidirala zaradi spoznanja, da je 
na lokalni ravni resda možno biti učinkovit, a le, če so 
stvari urejene tudi na državni.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Še vedno se z nasmehom kdaj spomnim poslanskega 
kolega, sicer učitelja matematike, ki je ob sprejemanju 
Zakona o davku na nepremičnine napačno razlagal 
obrestno obrestni račun. Kar na seji okoli tretje ure 
zjutraj in vpričo vseh sem mu nato pojasnila, kako 
računati pravilno. Najbolj zadovoljna pa sem s svojim 
posredovanjem pri tem, da je Ministrstvo za finance 
znižalo trošarine za mikropivovarje.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Moja država bo postala država, v kateri bomo 
sprejemali odločitve, ki ne bodo zgolj v korist 
posameznikov ali točno določenih podjetij. Prebivalci 
Slovenije bodo poznali zgodovino, se iz nje učili, a 
predvsem govorili o lepši prihodnosti in zasledovali 
napredek. Zavedali se bodo, da se prijaznost izplača, 
saj zanjo velja podobno kot za obrestno obrestni račun 
– da je to najmočnejša sila na svetu.
 

VI. MANDAT

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Enostavno je pametovati in se jeziti, kaj vse je v državi 
narobe, hkrati pa ne narediti nič, da bi bilo bolje. Za 
poslanko sem tako kandidirala zaradi prepričanja, da 
je stvari možno izboljšati, in želje, da bi jih res. Danes 
v to prepričanje še bolj verjamem. Še močnejša je tudi 
moja želja.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Seveda je bil zame najpomembnejši dan 20. marec 
2013, ko sem postala prva predsednica slovenske 
vlade. Voditi svoje sodobnike in sodobnice je čast, ki jo 
doživijo redki. So pa to bili izredni časi za našo državo, 
ki so zahtevali izredne napore. Težkim odločitvam 
moje vlade ljudje tudi niso ploskali. A takšno je delo 
odgovornih politikov – sprejemati odločitve, ki so 
pravilne, čeprav niso všečne.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Moj moto sta črki, zaradi katerih močnejše in 
pomenljive besede zazvenijo nekako prijaznejše. 
Odločanje zaradi njiju postane soodločanje, delovanje 
postane sodelovanje, udeleženost soudeleženost ... 
Ja, moj moto je »so«. Ti dve črki sicer najdemo 
tudi v solidarnosti. Verjamem, da bo naša država v 
naslednjih 25 letih še bolj sočutna in v vseh pogledih 
skupnost, v kateri bo lepo (so)bivati.

PS PS

PS ZaAB
nepovezana poslanka
PS NP
predsednica Odbora za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino

 

18. 7. 1954

doktorica znanosti

Mag. Alenka 
Bratušek

VI. MANDAT

VII. MANDAT

PS PS 
predsednica Komisije za nadzor  
javnih financ
predsednica Vlade

PS ZaAB
nepovezana poslanka
PS NP
namestnica vodje PS ZaAB
namestnica vodje PS NP
podpredsednica Komisije za  
nadzor javnih financ 
podpredsednica Odbora za  
finance in monetarno politiko

31. 3. 1970

magistrica menedžmenta

Ženske znamo 
in zmoremo vsaj 
enako dobro kot 
moški. Ne ocenjujte 
nas po izgledu, 
dolžini krila ali 
barvi las. Ocenjujte 
nas po tem, kar smo 
naredile.
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Nada
Brinovšek

Kdor je povsod, 
ni nikjer!

 O svojem vstopu v politiko
Kot ponosna članica SDS, stranke z najdaljšo tradicijo 
in stranke z dobrim programom, sem želela, da se 
poleg zagovarjanja naših prioritet in uresničevanja 
programa glas o Zgornji Savinjski dolini, njenih dobrih 
ljudeh, lepotah, težavah in posebnostih, sliši tudi v 
parlamentu.  

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Seveda je dogodkov, ki so se mi vtisnili v spomin, 
veliko, predvsem negativnih, nerazumljivih in 
nesprejemljivih za naše državljane. Delitev na 
prvorazredne in drugorazredne zame ni sprejemljiva, 
se pa žal dogaja vsakodnevno. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Čeprav sedanja koalicija zatrjuje, da se cedita med 
in mleko, še vedno 15 % Slovencev živi pod pragom 
revščine, mladi izobraženi kadri odhajajo v tujino, 
imamo slab zdravstveni sistem, katerega posledica 
so dolge čakalne vrste, soočamo se s korupcijo v 
zdravstvu, nepravilnostmi znotraj bančnega sistema, 
naše pravosodje dela počasi in nestrokovno, kjer bi 
morala odločati stroka, odloča politika, zaupanje 
državljanov v delo vlade je nizko.
Slovenijo kot svojo domovino bi čez 25 let želela videti 
kot pravo slovensko tradicionalno družino. Družino 
oziroma državo, v kateri bomo govorili slovenski jezik, 
v kateri bodo naši otroci peli slovenske pesmi in živeli 
v varnem domu z očetom in mamo, v kateri bodo naši 
mladi našli zaposlitev, v kateri bomo ohranjali tradicijo 
in kulturo svojih prednikov. Slovenija naj bo varen 
dom vseh nas Slovencev, v katerem bomo vsi živeli v 
blagostanju in spoštovali človeka vredno življenje. 

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Leta 2006 sem bila izvoljena za županjo Občine 
Metlika in ugotovila sem, da Bela krajina potrebuje 
poslanko v Državnem zboru, če si želimo, da se 
sliši glas Bele krajine v Ljubljani, in s tem tudi 
pripomoremo k hitrejšemu razvoju, da se bodo mladi 
ljudje po koncu študija vračali domov, v Belo krajino. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V letu 2011 sprejet Program spodbujanja 
konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2016, v 
katerem je tudi prometna povezava južnega dela  
3. razvojne osi v Belo krajino; slavnostni govor  
20. decembra 2013 v funkciji podpredsednice 
Državnega zbora na slavnostni seji Državnega zbora 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti; vodenje sej 
Državnega zbora in sprejemi delegacij v imenu 
Državnega zbora ob obisku predsednikov parlamentov 
drugih držav. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija ima s svojim odličnim geostrateškim 
položajem v Evropi veliko možnosti, da postane še 
bolj razvita država. Potrebna je izgradnja največjih 
infrastrukturnih projektov. Najti in izkoristiti moramo 
tiste danosti in prednosti Slovenije, ki bodo prispevale 
k rasti gospodarstva, da se mladi, izobraženi ljudje ne 
bodo preseljevali v tujino zaradi zaposlitve in želje po 
boljšem življenju.

PS SDS
namestnica vodje PS SDS 
podpredsednica Komisije za poslovnik
podpredsednica Odbora za zdravstvo

 

24. 4. 1961

specialistka javne uprave

Delo v politiki je delo 
za ljudi, skrbeti moraš 
za uresničevanje ciljev, 
reševanje problemov 
državljanov. Ne delaš 
za trenutek, delaš za 
prihodnost.

Renata
Brunskole

V. MANDAT

VI. MANDAT

PS SD
podpredsednica Odbora za lokalno samoupravo 
in regionalni razvoj

PS PS
podpredsednica Državnega zbora
vodja delegacije v PS SEECP

25. 4. 1970

diplomirana ekonomistka,
specialistka poslovne ekonomije
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Mir, sreča in blaginja 
niso nikoli podarjeni. 
Zanje se je treba 
nenehno boriti. In si 
prizadevati za njihovo 
uresničevanje in 
soustvarjanje. Skozi 
politiko, v njeni najbolj 
žlahtni in iskreni 
podobi.

Foto: Barbara Žejavac 
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Mag. Tanja
Cink

Delo v politiki terja  
izjemno veliko časa 
in potrpežljivosti. Če 
ga želimo opravljati 
resno in odgovorno, 
mora prerasti v 
način življenja.

 O svojem vstopu v politiko
Za vstop v politiko sem se odločila, ker verjamem v 
resnično dobre namene Stranke modernega centra in 
da ta ista politična stranka zmore delovati za dobrobit 
državljank in državljanov Republike Slovenije, za kar je 
potrebno odgovorno, premišljeno in stabilno politično 
delovanje.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Žalosti me, da razprave nekaterih še vedno prepogosto 
prerastejo v ponižujoča obtoževanja nasprotnikov, 
kar ne pripomore k ugledu, ki bi ga morala uživati 
poslanska funkcija in kar bi lahko bistveno pripomoglo 
k dvigu politične kulture. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija ima temeljne usmeritve za prihodnost 
zapisane že v ustavi, zato mora pri svojem delovanju 
najprej slediti načelom demokratične, pravne in 
socialne države. Spopasti se bo morala z izzivi 
sodobnega časa, z razvojno naravnanim delovanjem 
pa bo lahko dosegla pomemben napredek. Potrebuje 
odgovorno politično delovanje, ki bo sledilo cilju višje 
kvalitete življenja državljank in državljanov. 

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Delati konkretne stvari za dobrobit vsakega 
posameznika v naši državi. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Glasovanje o mojem amandmaju k proračunu za 
leto 1994, s katerim smo zagotovili denar za gradnjo 
porodnišnice v Novem mestu.
Glasovanje o Zakonu o lokalni samoupravi, s katerim 
je Državni zbor občini Novo mesto določil status 
mestne občine. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Da Slovenija postane dežela, kjer bomo radi in dobro 
živeli ter bo pošteno delo tudi pošteno plačano.

PS SMC

 

17. 5. 1976

magistrica znanosti

Politiki morajo imeti 
občutek za pravičnost, 
strokovnost in 
sodelovanje, s svojim 
zgledom in delom pa 
predstavljati temeljne 
krščanske vrednote.

Dr. Vida 
Čadonič Špelič

I. MANDAT

II. MANDAT

PS SKD

PS SKD
podpredsednica Komisije  
za evropske zadeve

16. 7. 1959

doktorica veterinarskih znanosti
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Prof. dr. Lucija
Čok

Politika je modrost 
in umetnost. Lahko 
je uspešna le v 
medgeneracijski 
izmenjavi izkušenj 
in ustvarjalnosti!

 O svojem vstopu v politiko
Moja pot v politiko je bila splet naključij. Po 
predčasnem razpadu koalicije četrte slovenske 
vlade sem bila kandidatka za ministrico za znanost 
v tehnični vladi, za katero je dr. Drnovšek prejel 
nezaupnico; izvoljena v Državni zbor na volitvah 2000 
na listi LDS; po enem mesecu poslanskega dela, ko me 
je na predvečer predložitve liste kandidatov za šesto 
slovensko vlado dr. Drnovšek po telefonu na kratko 
vprašal: »Ste še vedno moja kandidatka?«, sem 30. 11. 
2000 prisegla najprej kot ministrica za šolstvo in šport 
(MŠŠ) ter nekoliko kasneje še kot ministrica za šolstvo, 
znanost in šport (MŠZŠ).  

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Bolj od poslanskih so bogate moje ministrske izkušnje 
v Državnem zboru. Ob predložitvi zakonov, oblikovanju 
strateških dokumentov in finančnih mehanizmov je 
bilo dogovarjanje uspešno in plodno. Kljub nekaterim 
nasprotovanjem smo skupaj z matičnim odborom, ki 
ga je vodil Rudi Moge, uspeli v mnogih drznih načrtih. 
V bitkah za raziskovalni kos pogače v proračunu, pri 
investicijah v osnovno šolstvo, za izboljšave od vrtcev 
do univerz smo se uspešno pogajali. 29. 1. 2003, dan, 
ko so poslanci z enim glasom proti potrdili ustanovitev 
Univerze na Primorskem, je nepozaben.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija ima človeški potencial, naravne danosti 
in geostrateško lego, ki ji omogočajo pridobiti ugled 
kot del Evrope, kjer ob blaginji vladata mir in sožitje. 
Ko bodo novi rodovi presegli zgodovinska ločevanja, 
bomo to dosegli. Posledično bo v naši lepi deželi 
več prijaznosti, strpnosti in nasmejanih ljudi. Delo 
zakonodajne oblasti pa morajo usmerjati moč 
argumentov, usklajevanje različnih predlogov in iskanje 
skupnih rešitev. 

III. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Politika me je zanimala že v mladih letih. Sprva sem 
se na prostovoljni osnovi politično aktivirala v okviru 
ZSMS, kasneje pa sem vrsto let delovala v organih 
stranke Socialnih demokratov. To je bil razlog, da so 
mi predlagali kandidaturo na volitvah, ki sem jo z 
veseljem sprejela. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Celoten mandat 2008–2011 je bil delovno zelo 
intenziven, saj smo sprejemali ključne sistemske 
zakone, ki urejajo področje dela, družine, socialnih 
zadev in invalidov. Poleg obravnave in sprejetja 
pokojninskega zakona ZPIZ-2 se mi je najbolj vtisnil v 
spomin postopek sprejemanja Družinskega zakonika, 
ki je po dolgotrajni in občasno mučni razpravi na 
delovnem telesu in po sprejetju v Državnem zboru 
padel na referendumu. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Odprava krča, ki hromi hitrejši razvoj naše države, ki 
ima številne potenciale v dobro ohranjenem okolju in 
predvsem v izobraženih in delovnih ljudeh. 

PS PK LDS
ministrica za šolstvo in šport

 

7. 4. 1941

doktorica pedagoških znanosti

Dr. Andreja
Črnak Meglič

V. MANDAT

VI. MANDAT

PS SD
predsednica Odbora za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide 
podpredsednica Komisije za peticije ter za 
človekove pravice in enake možnosti

PS SD
predsednica Odbora za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide
vodja delegacije v PS Mediteranskih držav

14. 2. 1955

doktorica socioloških znanosti

Če želiš v družbi 
kaj spremeniti, se 
moraš vključiti in 
aktivno delovati.
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Srečko Kosovel : 
»Ves svet je kakor /…/ 
Jaz sem smehljajoča se luč 
novemu življenju.
Jaz ne poznam starih 
in mladih, vse je v meni  /…/
z enim obrazom.
(V sinjem lesketu
od tihe pomladi.)
Živeti, živeti!«

V politiki moraš biti 
ves čas osredotočen na 
tisto, kar lahko narediš 
oziroma spremeniš, in 
ne tisto, česar ne moreš. 
Delo v politiki zame 
morda najbolje opiše 
citat: »Modrina neba je 
večja od oblaka.« 
(Elizabeth Barrett 
Browning)

 O svojem vstopu v politiko
Želja po urejanju zadev na vseh ravneh odločanja 
izhaja predvsem iz prakse in soočanja s konkretnimi 
težavami in problemi. Pomanjkanje prostorov 
za izvajanje kulturnih dejavnosti, pomanjkljivo 
zaposlovanje, slabe finančne možnosti za nakup 
knjižničnega gradiva in razvoj novih prebujajočih se 
sektorjev, zlasti uvajanje IT na vsa področja so bili 
izzivi, ki so me pripeljali do kandidature na volitvah.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Takšnih dogodkov je bilo resnično veliko, vendar mi je v 
prvem mandatu najbolj pri srcu ostal sprejem Zakona 
o knjižničarstvu, ki je bil krona vseh mojih dotedanjih 
prizadevanj, predvsem 8. člen o pravicah uporabnikov, 
ki vključujejo brezplačne osnovne storitve, kot so 
izposoja gradiva, posredovanje informacij o gradivu, 
bibliopedagoško delo.
Največji dosežek drugega mandata je bil zame sprejem 
Zakona o minimalni plači oz. njen dvig, kar je določilo 
tudi nadaljnji razvoj odločanja vseh deležnikov o tem.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija bo urejena, organizirana, zelena država, 
ki skrbi za kakovost življenja in dobrobit svojih 
državljanov. Zgrajena bo nova stavba Narodne in 
univerzitetne knjižnice in kreativnost tistih, ki bodo v 
prostorih akademij ustvarjali za bodoče generacije, 
bo v polnem razmahu. Upravljanje bo potekalo v 
sodelovanju vseh in ne po hierarhičnih modulih in 
strukturah. Ločene sektorske politike bodo stvar 
preteklosti, zamenjali jih bodo interdisciplinarni 
moduli, ki bodo vodeni po načelu  
»za dobrobit vseh prebivalcev«. 

 O svojem vstopu v politiko
Najbolj pomemben razlog je najbrž želja po 
spremembi in upanje, da je mogoče z drugačnimi 
pristopi, predvsem pa z iskreno voljo in znanjem 
pomembno prispevati k večji kvaliteti življenja v 
Sloveniji. Pomembno mesto zaseda varnost vseh 
generacij, saj je občutek, da lahko sam poskrbiš zase 
in za svojo družino, eden najpomembnejših. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V tem mandatu nam je uspelo stabilizirati javne 
finance in obrniti vse ključne razvojne kazalce navzgor. 
Najpomembnejša sta gospodarska rast in stalno 
zmanjševanje brezposelnosti. Na lokalni ravni pa bi 
izpostavila odprtje Izobraževalnega centra sodobnih 
tehnologij, ki deluje v okviru Šolskega centra Postojna, 
za katerega sem se aktivno zavzemala. Projekt bo 
zmanjševal razkorak med izobraževalnim sistemom in 
dejanskimi potrebami gospodarstva, to pa bo dodatno 
vplivalo na zmanjševanje brezposelnosti in uspešnost 
gospodarstva.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenijo vidim kot čisto, prijazno, odprto in varno 
državo, v kateri si bodo ljudje bolj zaupali. Slovenija 
mora postati država, v kateri bomo radi živeli in 
predvsem bolj cenili tisto, kar imamo, saj imamo 
veliko. Usmerjeni moramo biti v prihodnost, skupaj pa 
kljub razlikam lahko dosežemo vse!

 

Silva
Črnugelj

III. MANDAT

V. MANDAT

PS ZLSD

PS SD
podpredsednica Komisije za poslovnik

29. 12. 1954

diplomirana višja knjižničarka in  
predmetna učiteljica srbskega ter  
hrvaškega jezika in književnosti

Erika
Dekleva

VII. MANDAT
PS SMC
podpredsednica Komisije za peticije ter  
za človekove pravice in enake možnosti

2. 12. 1969

diplomantka organiziranja in 
menedžmenta socialnih dejavnosti
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Iva
Dimic

Zavedam se, da je 
delo v politiki delo 
za skupno dobro. 
Le posluh, delo in 
razumevanje za 
najšibkejše lahko 
človeka obogatijo 
in ga osrečijo. 
S svojim delom 
želim slediti temu.

 O svojem vstopu v politiko
Vsak posameznik mora prevzeti del odgovornosti 
za stanje v državi, neaktivnost državljanov ni prava 
rešitev. Leta 2011 so šle stvari v napačno smer, takratna 
vlada je ukinila državne pokojnine ter znižala otroški 
dodatek in državne štipendije. To me je motiviralo za 
kandidaturo in boj za socialne pravice.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Sprejetje Zakona o osebni asistenci leta 2017. Kot 
nosilka tega zakona sem vesela in hvaležna, da se je 
pri tem zakonu slovenska politika po 25 letih končno 
poenotila in naš predlog soglasno podprla. Zakon 
prinaša pravice najbolj ranljivi skupini – invalidom, ki 
za svoje življenje potrebujejo pomoč odrasle osebe. 
Zakon jim to pravico daje, kar pomeni, da bodo 
invalidi lahko izbirali, ali bodo v domači oskrbi ali v 
institucijah. To je skupni uspeh. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
V državi, ki je tako lepa in dovolj bogata za vse, si 
želim predvsem enakomerne porazdeljenosti dobrin. 
Moja vizija uspešne Slovenije temelji na spoštovanju 
in sodelovanju, na usklajevanju družinskega in 
poklicnega življenja, na zaščiti najranljivejših skupin 
in na ohranjanju vrednot. Skrb za močnejši mladi rod 
bo naša dota čez 25 let. O tem moramo razmišljati in 
aktivno delovati že danes. 
 

VI. MANDAT

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Verjamem, da moramo biti aktivni državljani in se 
vključevati v javne zadeve. Le tako lahko pričakujemo 
spremembe, o katerih razmišljamo, govorimo ali 
pišemo na forumih. Po spletu naključij je že moj prvi 
korak hitro pripeljal do kandidature za Državni zbor – 
in drugi do srečanja s politično realnostjo. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Moje delo v Državnem zboru je v največji meri 
zaznamovalo predsedovanje parlamentarni 
Preiskovalni komisiji za ugotovitev in oceno delovanja 
ekstremističnih skupin. Žal predčasni konec mandata 
ni omogočil zaključka preiskave, smo pa v objavljenem 
vmesnem poročilu zapisali dovolj ugotovitev za 
nadaljevanje dela. A država se s tem problemom 
navkljub njegovi izredni resnosti očitno ne želi soočiti. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Želim si, da bi se država in Državni zbor ob 
približevanju tridesetemu letu starosti otresla 
nekaterih navad in začela zrelo razmišljati in delovati. 
Velik korak bi pomenila volilna reforma, ki je zaradi 
predčasnega konca našega mandata prav tako 
zastala, v naslednjem se je nihče več ni lotil. Ključ 
reforme bi morala biti močnejša povezava med volivci 
in izvoljenimi ter manjša vloga vodstev strank. 

PS NSi
namestnica vodje PS NSi
podpredsednica Odbora za 
infrastrukturo in prostor
podpredsednica Odbora za zadeve 
Evropske unije

PS NSi
namestnica vodje PS NSi
predsednica Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano
podpredsednica Odbora za pravosodje

 

28. 10. 1972

diplomirana ekonomistka

Poslanci se bodo 
morali samoomejiti. 
Na sejah spodbujajo 
sovraštvo in 
nestrpnost, ker jih 
imuniteta v tem delu 
ščiti pred kazenskim 
pregonom.

Maja
Dimitrovski

VI. MANDAT
PS PS
PS NP
PS ZAVEZNIŠTVO AB
namestnica vodje PS PS 
namestnica vodje PS ZAVEZNIŠTVO AB
predsednica Preiskovalne komisije za ugotovitev 
in oceno delovanja ekstremističnih skupin

11. 3. 1975

magistrica upravnih ved
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V stilu Pitagore: 
Politika je podobna 
olimpijskim igram; 
nekateri trgujejo, 
drugi gledajo, tretji 
se borijo. Jaz se 
borim.

Ne dovolimo 
si dajati 
pozornosti 
temu, kar je 
nemogoče, 
in to pač 
napravimo.

 O svojem vstopu v politiko
Motivacija, da kandidiram, je bila želja, da pripomorem 
k temu, da država prisluhne problemom državljanov 
in vlada za državljane. SDS je stranka, ki živi vrednote 
slovenske pomladi in je v preteklosti z izvajanjem 
svojega programa dokazala, da zna ter zmore voditi 
Slovenijo na poti napredka in blaginje. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Delo Preiskovalne komisije na področju odkrivanja 
morebitnih koruptivnih dejanj v zdravstvu je prineslo 
nekaj zanimivih dogodkov in dosežkov. Vsekakor pa je 
bil zame velik dosežek izid referenduma proti Zakonu o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Referendumski 
izid z doseženim kvorumom proti zakonu je bil jasen 
signal vladajoči eliti, da slovenski državljani ne želijo 
eksperimentiranja z družino kot osnovno celico družbe.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija se bo morala otresti vzporedne vladajoče 
elite oziroma oblasti, ki vlada iz ozadja in hromi razvoj 
ter napredek države. Kakšna bo država čez 25 let, 
je vprašanje izobraževalnega sistema na področju 
mladih, vlaganja v gospodarstvo ter inovativne 
tehnologije. Verjamem, da bomo v bližnji prihodnosti 
uspeli izvesti miselni preskok ter izvolili vlado, ki bo vse 
omenjeno omogočila.

 

Jelka
Godec

VII. MANDAT
PS SDS
namestnica vodje PS SDS
predsednica Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju zlorab v slovenskem 
zdravstvenem sistemu na področju 
prodaje in nakupa žilnih opornic

21. 11. 1969

univerzitetna diplomirana 
profesorica fizike

Irena  
Grošelj Košnik

VII. MANDAT
PS SMC
podpredsednica Odbora za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide

27. 1. 1957

univerzitetna diplomirana psihologinja

 O svojem vstopu v politiko
Zadnjih nekaj let sem bila zelo nezadovoljna glede 
političnega, ekonomskega in širšega družbenega 
dogajanja, nenasitne zlorabe javnih sredstev in 
posledično slabe družbene klime, ki se je počasi 
zalezla med ljudi. Predvsem me je skrbelo to, da je 
pretežni del mladih doživljal, da so brez perspektive. 
Odločila sem se za izziv, da bi tarnanje in kritiko 
spremenila v soustvarjanje sprememb na bolje.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Znašla sem se v novem okolju, ki sem ga morala zelo 
hitro spoznavati in se učiti. Izbor je težak, a želim 
izpostaviti svojo popolno podporo zakonom, ki so 
omogočili dostop do infrastrukture za raziskovanje, 
dali nove priložnost za visoko tehnološke projekte in 
podjetja z visoko dodano vrednostjo (CERN, pridružitev 
k Evropski vesoljski agenciji); podporo za vpis pravice 
do pitne vode v ustavo; podporo zakonom s področja 
izobraževanja, ki vplivajo na manjšo brezposelnost 
mladih, in za boljšo zgodnjo obravnavo najbolj 
ranljivih, to je otrok s posebnimi potrebami, ter za 
proračun, ki je ustavil usihanje in zdaj že povečuje 
sredstva za znanost in razvoj; zakonom, ki postopoma 
»odtegujejo« pas za družine, mlade, zaposlene, 
upokojence. Zame je to pomembno varovalo pred 
ogroženostjo in revščino. 
Včasih pred glasovanji ne morem spati, predvsem ko 
gre za vsebine, kjer trči človekova potreba po varnosti 
ob svobodo in človekove pravice. Doživljam se kot 
delček uspešne zgodbe. Eno izmed njenih poglavij je, 
da imajo mladi danes vendarle boljše možnosti kot 
nekaj let nazaj. To opažam v svojem ožjem okolju, ko 
se mladi pogosteje osamosvojijo v primerni starosti.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenci se bomo vedli kot narod, ki je zrel 
za samostojnost, ki spoštuje lastno moderno 
demokratično državo. Še bolj bomo razvili lastnosti, 
kot so pogum, pripravljenost za tveganje, prevzemanje 
odgovornosti, samospoštovanje, predanost etiki in 
vrednote za pomen javnega dobrega, solidarnosti 
in sodelovanja. Živeli bomo v družbi konkurenčnega 
gospodarstva, ki temelji na znanju in razvoju in je v 
ravnotežju z varovanjem okolja, v vključujoči družbi, ki 
bo še posebej slišala mlade in podprla razvoj njihovega 
potenciala in vsem državljanom omogočala dostojno 
življenje. 
V taki družbi bodo imeli tudi najbolj nadarjeni ljudje 
ambicijo, da bi postali politiki ali državniki in bodo bolj 
zmožni delovati kot moštvo.
Imeli bomo koncept, kaj si želimo, kakšno Evropo 
sooblikujemo, kdo so naši zavezniki in spore reševali v 
luči ohranjanja miru z enakopravnim dialogom. 
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Dobrega dialoga 
ni brez poslušanja. 
Nenehna čuječnost 
in pripravljenost za 
izmenjavo dobrih idej in 
drznih stališč sta nujni 
za dosego najboljših 
rešitev.

Foto: Barbara Žejavac 
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Mag. Lejla  
Hercegovac

Delo v politiki je kot 
krmarjenje v vedno 
razburkanem morju, 
je iskanje najboljše 
možne poti v mešanici 
vetrov. Kot je rekel 
Cicero: »Kroni je 
večina gorka, zlepa ni 
ji kdo naklonjen.«

Politika je 
umetnost in 
znanje, ki vsakemu 
posamezniku 
pokaže ogledalo 
njegovih lastnosti 
in korektnosti.

 O svojem vstopu v politiko
Kot menedžerka verjamem, da lahko ženske iz vrst 
gospodarstva prispevamo svoje znanje in izkušnje 
tudi v politiki. Verjamem tudi, da politika potrebuje 
ženski glas, kajti naš intuitiven, povezovalen pogled 
je zelo pomemben v snovanju sprememb in v širšem 
konsenzu.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Veliko je bilo takšnih dogodkov, vse od ustanovne seje 
naprej ter zavedanja svoje nove identitete. Najbolj so 
mi ostale v spominu vse aktivnosti in celoten proces 
v zvezi s spremembo Zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, celoten angažma ter energija, ki 
smo jo kot poslanska skupina in posamezniki vložili v 
ta projekt. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenijo vidim kot deželo številnih priložnosti 
ravno zaradi naše majhnosti in posledično večje 
prilagodljivosti. Kot narod moramo nadaljevati pot 
razvoja na najbolj zahtevnih področjih s poudarkom na 
znanju. Ohranjati mir, nadgrajevati socialno in pravno 
državo in postati kot narod bolj pozitivno naravnani. 
Hkrati moramo ohraniti naravo ter okolje za vse 
prihodnje generacije.

VI. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Na volitvah 2011 sem kandidirala v srčni želji, da 
s strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami 
nekaj prispevam k reševanju nakopičenih problemov 
v zdravstvu, seveda v sodelovanju z drugimi. Iskreno, 
v politiko sem bila povabljena in zato sem čutila 
brezmejno hvaležnost in odgovornost do volivcev in 
države.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Dan, ki se mi je najbolj vtisnil v spomin, je vsekakor 
moj prvi dan v Državnem zboru, kjer sem spoznala 
veliko dobrih ljudi, brez katerih Državni zbor ne bi 
mogel funkcionirati. Na Odboru za zdravstvo smo 
trdo delali in sodelovali ne glede na strankarsko 
pripadnost. Žal je bilo vidnih končnih rezultatov 
malo, ker so stranke menjavale odbore in delo ni bilo 
prepoznano. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje na 
odboru, prav tako gostom, ki so se redno odzivali na 
vsa povabila Odbora za zdravstvo.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Delovanje državnega aparata je zelo zapleteno 
in zato je nujno, da je v Državnem zboru 30 % 
profesionalnih politikov, ki bi 40 % strokovnih in 30 % 
mladih politikov znali na najboljši način povezovati. 
Moč povezovanja, znanja, korektnosti in zagnanosti 
je nujna za uspešnost Slovenije v prihodnjih letih. 
Slovenija je med najlepšimi državami na svetu, ima 
pridne ljudi, znanje, inovativnost, turizem, šport, 
kulinariko in če odpre pot mladim, bo v prihodnosti 
uspešna, ne glede na tokove svetovne politike. 
 

PS PS
namestnica vodje PS PS
predsednica Odbora za zdravstvo

 

Mag. Margareta 
Guček Zakošek

VII. MANDAT
PS SMC
predsednica Odbora za gospodarstvo
vodja delegacije v PS NATO
državna sekretarka na Ministrstvu  
za gospodarski razvoj in tehnologijo

21. 8. 1970

magistrica ekonomije

18. 9. 1951

magistrica znanosti, 
specialistka pediatrije
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Politika je delo in 
skrb za skupno 
dobro, za ljudi; 
prizadevanje za 
boljše življenje 
na podeželju in v 
mestu. Cilj politike 
mora biti blaginja 
vseh prebivalcev 
naše lepe dežele.

 O svojem vstopu v politiko
V politiko sem vstopila, ker verjamem, da mora vsak 
posameznik v svojem okolju, v svoji državi slediti 
temu, da vsaj nekaj malega spremeni na bolje. Moj cilj 
je bil v politiki slediti gradnji takšne skupnosti, ki bo 
državljanu stala ob strani in ne postavljala ovir. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Bila sem prvopodpisana pod pobudo za spremembo 
90. člena Ustave, s katerim smo želeli doseči 
zakonodajne spremembe in vrniti referendum ljudem. 
Na slabosti takratne ureditve pa so opozarjali tako 
domači kot tudi tuji strokovnjaki. Pobuda je dobila 
potrebno parlamentarno podporo in bila v nadaljnjih 
postopkih tudi umeščena v slovenski pravni red. 
Sprememba je prinesla omejitev in spremembe 
takratne preohlapne ureditve zakonodajnega 
referenduma. V slovenski pravni red je bil tako 
umeščen t. i. zavrnitveni referendum s kvorumom. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija mora slediti cilju manjše javne porabe, 
manjšemu zadolževanju in z ukrepi ter sistemskimi 
rešitvami poskrbeti za več kisika na področju 
gospodarstva. Predvsem pa moramo ohraniti naše 
okolje in slediti trajnostni naravnanosti na področju 
kmetijstva in ohranjanja narave. Vizija Slovenije mora 
biti usmerjena v visokotehnološke izdelke, malo 
podjetništvo in razvoj turizma. 

 O svojem vstopu v politiko
Odločitev, da vstopim v politiko, seveda ni nastala čez 
noč, je pa izhajala iz želje, da se aktivno vključim v 
sooblikovanje politik in zakonodaje, s ciljem delati za 
skupno dobro. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Ves čas svojega političnega delovanja se zavzemam za 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
udejanjanje vladavine prava ter dejansko delovanje 
pravne in socialne države, kar je ključno za učinkovito 
in uspešno delovanje demokracije. Svojo politično 
pot sem zagotovo najbolj zaznamovala z nenehnim 
iskanjem resnice na področju naše skupne tragične 
polpretekle zgodovine, ki pa predstavlja bistvo in bit 
naroda. Svoje delo jemljem kot poslanstvo in zlasti 
na omenjenih področjih, kamor sodijo tudi vprašanja, 
vezana na civilizacijske norme in občečloveške 
vrednote, hodim pot, ki morda danes še nima prave 
cene in zavedanja o tem, kako pomembno je nanje 
opozarjati, vendar čez čas zagotovo najdejo svoje 
mesto v zgodovini. Šele čas bo pokazal, koliko je vsak 
pridal k iskanju resnice in pravice. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija bo morala pretrgati s starimi družbeno-
politično-gospodarskimi navezami, ki vsem nam 
jemljejo čas, energijo in delovna mesta, presekati 
s korupcijo, ki predstavlja enega glavnih zaviralcev 
razvoja slovenske družbe, in vzpostaviti takšno 
pravno državo, ki bo dejansko temeljila na vladavini 
prava in pravičnosti in ne na prvo- in drugorazrednih 
državljanih. Le zdravi temelji bodo oblikovali naš 
skupni prostor tako, da bomo lahko živeli uspešno in 
zdravo prihodnost.

 

Mag. Katarina 
Hočevar

VI. MANDAT
PS DLGV
namestnica vodje PS DLGV 
podpredsednica Mandatno-volilne komisije

22. 10. 1977

magistrica upravnih znanosti

Eva 
Irgl

IV. MANDAT

V. MANDAT

VI. MANDAT

VII. MANDAT

PS SDS
podpredsednica Odbora za visoko šolstvo, 
znanost in tehnološki razvoj

PS SDS
predsednica Komisije za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti
predsednica Preiskovalne komisije za ugotovitev 
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v 
zadevi Patria

PS SDS
predsednica Komisije za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti
predsednica Odbora za pravosodje, javno upravo 
in lokalno samoupravo

PS SDS
predsednica Komisije za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti

9. 12. 1976

gimnazijska maturantka

Vodilo mojega 
delovanja v politiki 
je pomagati 
vzpostaviti družbo, 
ki bo temeljila na 
pravičnosti, resnici 
in dostojanstvu.
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 O svojem vstopu v politiko
Po koncu mandata obrambne ministrice sem želela 
spoznati, kako deluje zakonodajno telo, kako dejansko 
poteka nadzor nad delovanjem izvršilne oblasti, zlasti 
ko gre za obrambno in varnostno politiko države. 
Želela sem svoja strokovna znanja in izkušnje iz 
ministrovanja ponuditi stranki SD pri delu v Državnem 
zboru.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Delo v preiskovalni komisiji o političnem ekstremizmu 
v Sloveniji se je od začetnih namer po političnem 
obračunavanju razvilo v korektno presojo definicije 
ekstremizma, stanja v Sloveniji v praksi in v zakonodaji 
ter v preučitev, kje so potrebni zakonodajni popravki, 
da bi lahko skrajnežem onemogočili delo v vitalnih 
delih državne uprave. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Verjamem v sposobnost mladih generacij, da bodo 
odgovorno razvijale konkurenčne prednosti slovenske 
države, skrbele za ohranitev slovenskega jezika in 
slovenske narodne identitete, s svojim znanjem 
in strpnostjo pa pripomogle k večkulturni družbi 
spoštovanja drugačnosti, miru in sožitja pri nas in v 
svetu. 

Prof. dr. Ljubica 
Jelušič

Prednost dela v 
politiki je, da spoznaš 
tehnologijo vladanja 
in proces nastajanja 
političnih odločitev. 
Slaba stran pa je 
zaničevalni odnos 
javnosti do politikov.

VI. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Želela sem pomagati tistim, ki komaj shajajo iz 
meseca v mesec ali celo iz dneva v dan, predvsem 
socialno najšibkejšim in tistim z najnižjimi 
pokojninami. Prepričana sem bila, da s svojim 
znanjem in zanosom na tem področju lahko dam svoj 
prispevek, in podobno ambicijo sem prepoznala v 
programu DeSUS-a. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Kmalu po moji prvi izvolitvi nas je čakalo soočenje z 
Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Ta zakon, ki 
je poleg ostalega ostro porezal tudi socialne programe, 
je bil popolno nasprotje tistemu, zaradi česar sem 
šla v politiko, pa če je bil še tako neizogiben. Bila sem 
žalostna in besna hkrati. Žalostna, ker sem vedela, da 
je ta ukrep potreben, in besna na vse tiste, ki so v letih 
obilja nepremišljeno zapravljali. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Temeljito bi morali razmisliti o ciljih, ki jih želimo 
doseči s posameznimi zakoni, kajti le tako so ti lahko 
napisani uporabno in izvedljivo.
Želim pa si predvsem, da bi v prihodnje več naših ljudi 
lahko več prispevalo k skupnemu blagostanju. To bi 
zahtevalo bolj produktivno sorazmerje med interesi 
delodajalcev in delojemalcev, pa tudi bolj razumno 
razliko med socialno pomočjo in minimalno plačo.

PS SD
podpredsednica Odbora za zadeve 
Evropske unije

 

16. 6. 1960

doktorica obramboslovja

Lepo je, ko lahko 
podeljuješ pravice 
in ugodnosti 
državljanom, zelo 
boleč je občutek, ko 
jim to odvzemaš.

Mag. Jana 
Jenko

VI. MANDAT

VII. MANDAT

PS DeSUS
podpredsednica Odbora za delo, družino,  
socialne zadeve in invalide

PS DeSUS
namestnica vodje PS DeSUS
podpredsednica Odbora za zunanjo politiko

12. 11. 1964

magistrica evropskih študij

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr%C5%BEavne_in_evropske_%C5%A1tudije&action=edit&redlink=1
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 O svojem vstopu v politiko
V SDS sem se vključila leta 1996. Ob vstopu sem se 
pridružila podmladku SDS, Slovenski demokratski 
mladini, in leta 2001 postala njegova predsednica. 
SDM sem vodila do leta 2006. V tem času smo izvedli 
več odmevnih akcij. Leta 2004 sem kandidirala na 
volitvah v Evropski parlament, jeseni istega leta pa na 
volitvah v Državni zbor, kjer sem bila oktobra 2004 tudi 
prvič izvoljena.     

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Najbolj se mi je vtisnil v spomin dan, ko sem prisegla 
kot poslanka, saj sem se zavedala, da je biti poslanec 
zahtevno in odgovorno delo. Bila sem ponosna, da so 
mi ljudje, volivci, zaupali in mi dali svoj glas. Pomislila 
sem: ne smem jih razočarati. Za to sem se v vseh treh 
mandatih trudila. Ponosna pa sem tudi na vodenje 
preiskovalne komisije, ki je preiskovala posle župana 
Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića. Opravili 
smo veliko delo. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija in Slovenci imamo vse pogoje, da živimo v 
urejeni in demokratični državi. Žal danes še ni tako, 
a sem prepričana, da s svojim delovanjem v politiki 
sodelujem pri preganjanju korupcije in spremembah 
na bolje in da bo v Sloveniji v prihodnje več 
demokracije, več enakopravnosti, da se ne bo delilo 
državljank in državljanov na prvo- in drugorazredne. 
Verjamem v Slovenke in Slovence in našo skupno 
prihodnost. 

Alenka 
Jeraj

Dober politik je tisti, 
ki v ospredje postavlja 
interes Slovenije in 
ne osebni interes. 
Zato mora poznati 
našo preteklost, 
da lahko sprejema 
dobre odločitve za 
našo sedanjost in 
prihodnost.

IV. MANDATIV. MANDAT

V. MANDATV. MANDAT

VI. MANDATVI. MANDAT

PS SDS
namestnica vodje PS SDS
podpredsednica Odbora za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide

PS SDS
namestnica vodje PS SDS
predsednica Preiskovalne komisije za ugotovitev 
politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi 
nekaterih projektov Mestne občine Ljubljana, 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 
Univerze na Primorskem in javnih zdravstvenih 
objektov, financiranih iz državnega oziroma 
proračuna Mestne občine Ljubljana

PS SDS
namestnica vodje PS SDS
predsednica Odbora za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide
predsednica Odbora za zdravstvo
predsednica Preiskovalne komisije Krpan

23. 2. 1973

gimnazijska maturantka

V politiki ni 
prostora za lastne 
interese, ker nisi več 
svoj. Zaupali so ti 
ljudje, delaj za njih, 
oni so vedno prvi!

 O svojem vstopu v politiko
Navdušenje nad pridobitvijo lastne države in klic, 
da lahko veliko prispevam k njenemu oblikovanju v 
pravično, svobodno in socialno družbeno ureditev. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Uveljavitev zakona o soupravljanju delavcev v podjetjih, 
ki je v najbolj kritičnem času zagotovil zaposlenim 
osnovne pravice iz dela. Čeprav s pičlo večino in ob 
velikem nasprotovanju koalicije nama je s poslanskim 
kolegom Milošem Pavlico uspelo pridobiti glasove 
posameznih poslancev iz vseh strank in zakon je bil 
izglasovan.
Nepozabni so tudi izvirni avtorski nastopi nekaterih 
poslancev, ki so nas v okolju nasprotovanj in težkih 
besed do solz nasmejali.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija bo težko nadoknadila vse, kar je bilo 
izgubljenega v letih tranzicije, ko so povsem zatajili 
pravosodni sistem, organi pregona in nadzora, 
predvsem pri družbeno privilegiranih posameznikih. 
Izgubljen je entuziazem ljudi, zaupanje, da vlade 
delujejo predvsem v dobrobit državljanov ter za ugled 
institucij. Tako na izvršni kot na pravosodni oblasti 
ni osebnih odgovornosti za storjene napake. Nihče 
ne odgovarja ne politično ne moralno, še manj pa 
materialno.
Če bo Slovenija našla modrega politika, močnega 
vodjo, ki mu bo uspelo zediniti vse državljane, in 
ne bodo več obstajale prvo in drugorazredne teme, 
obstaja upanje, da bo nadoknadila zamujeno in 
izgubljeno.

Metka 
Karner-Lukač

I. MANDAT
PS SLS
predsednica Odbora za nadzor proračuna in 
drugih javnih financ
podpredsednica Odbora za zdravstvo, delo, 
družino in socialno politiko

7. 5. 1946

doktorica veterinarske medicine
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Andreja
Katič

Bolje je sodelovati 
in soustvarjati 
spremembe, kot 
stati ob strani in le 
opazovati.

 O svojem vstopu v politiko
Menim, da lahko z znanjem in izkušnjami, ki sem 
jih pridobila med svojim delom na najrazličnejših 
področjih, tvorno in odgovorno zastopam ljudi. S 
svojim načinom dela, s povezovanjem in sodelovanjem 
želim prispevati k nadaljnjemu razvoju Slovenije.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Kot prvopodpisana sem vložila zahtevo za oceno 
ustavnosti Zakona o zdravljenju neplodnosti in 
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, da bi 
zagotovili možnost umetne oploditve ženskam brez 
partnerja. Sodelovala sem pri začetkih dogovarjanja 
podpore pobudi za vpis neodtujljive pravice do pitne 
vode v slovensko ustavo.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
S svojim znanjem, energijo ter delovno vnemo 
ustvarjamo presežke na vsakem področju. Živimo 
v kakovostnem bivalnem okolju v sožitju z biseri 
neokrnjene narave. Povezuje nas solidarnost, 
medsebojno spoštovanje in zdrava tekmovalnost. 
 

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Ker sem bila dolga leta novinarka in kritično 
spremljala delo državnih organov, sem si rekla, da je 
vredno poprijeti za aktivno delo v politiki in poskušati 
spremeniti razmere na bolje. Menim namreč, da 
ni primerno samo kritizirati, če sam nisi poskušal 
prispevati k spremembam. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Kot predsednici Odbora za zunanjo politiko v dveh 
mandatih Državnega zbora se mi je najbolj vtisnil v 
spomin postopek ratifikacije arbitražnega sporazuma 
o meji s Hrvaško. Ker v več kot 20 letih s sosedi ni 
bilo mogoče doseči skupnega dogovora, je arbitraža 
postala edina rešitev. OZP je o tem razpravljal kar 
7-krat in na koncu nam je le uspelo sprejeti sklepe, ki 
jih je potrdil Državni zbor. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Mislim, da bo prišlo do velikih sprememb. Sedanja 
politika je vse bolj odtujena od potreb ljudi. 
Upam, da bodo mlajše generacije to spremenile z 
ambicioznejšimi cilji in večjo samozavestjo, ki bo 
presegla našo pregovorno pridnost in ponižnost. Oboje 
namreč zagotavlja obstoj, ne pa razvoja. Slovenija naj 
ostane lepa, čista, obenem pa mora postati človeku 
prijazna razvita družba. Sicer bo težko.

PS SD
podpredsednica Državnega zbora
namestnica vodje PS SD
predsednica Odbora za pravosodje
ministrica za obrambo

 

22. 12. 1969

univerzitetna diplomirana pravnica

Delo v politiki je 
zahtevno, naporno, 
terja celega človeka. 
Žal kot posameznik 
ne moreš narediti 
veliko. A vsak korak 
naprej je boljši od 
statusa quo.

Janja
Klasinc

V. MANDAT

VI. MANDAT

PS SD 
predsednica Odbora za zunanjo politiko
vodja Nacionalne skupine IPU

PS PS
predsednica Odbora za zunanjo politiko
vodja delegacije v PD SEP
vodja Nacionalne skupine IPU

20. 11. 1955

univerzitetna diplomirana 
novinarka
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Vztrajati kot Triglav, 
se vseobsežno 
medsebojno povezovati 
in živeti v polnosti 
poslanstva človeka. 
Ideal ali resničnost?

Foto: Barbara Žejavac 
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Maša
Kociper

Najlažje je sedeti 
pred televizorjem, 
kritizirati ter narediti 
nič. Za politiko 
pa je potreben 
pogum in številna 
odpovedovanja. Pa 
trda koža! Zlasti če si 
ženska!

 O svojem vstopu v politiko
Politika me je vedno zanimala, in ko me je kasnejši 
mandatar povabil k sodelovanju, sem to videla kot 
priložnost, da poskusim kaj spremeniti na bolje. Da 
svoje znanje, motivacijo in voljo usmerim v skupno 
dobro. V to, da bi imela ne samo jaz, ampak tudi drugi 
čim lepšo in varno prihodnost.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Dan sprejetja sprememb ustave, ki sem ju koordinirala 
kot predsedujoča Ustavni komisiji. Uveljavitev 
fiskalnega pravila je v takratnih kriznih časih pomenila 
pomemben korak h konsolidaciji javnih financ. S 
spremembo ustave otežena možnost predlagati 
zakonodajne referendume pa je ključna za politično 
stabilnost države. Ponosna sem tudi na to, da sem leta 
2013 dala glas za prvo žensko predsednico vlade. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenijo vidim kot uspešno, čisto, moderno državo 
zadovoljnih ljudi. Želim si, da bi postali bolj pozitivni, 
da bi cenili to, kar nam ponuja naša socialna in 
večinoma urejena država. Ker pa so spremembe na 
boljše nujne in potrebne, si želim več poguma in manj 
kritizerstva. V hitro spreminjajočem se svetu si želim 
evolucije, ne revolucije, demokracije, ne anarhije in 
modrih politikov, ne populistov. 
 

VI. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
V letu 2014 smo bili v Sloveniji v izjemno težkem 
obdobju z ničelnim zaupanjem v delovanje države 
in v globoki gospodarski ter moralni krizi. V takšnih 
razmerah je bila odločitev za aktivno sodelovanje v 
politiki izziv, ki ni primerljiv z nobeno poslovno ali 
osebno izkušnjo v mojem življenju. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Zelo se me je dotaknila obravnava zahtevnega zakona 
s področja urejanja razmerij v avtorskih združenjih. 
V želji po ohranitvi svojih privilegiranih položajev 
so funkcionarji kolektivnih organizacij v Državni 
zbor pošiljali popularne osebe slovenske glasbene 
scene. Njihova aktivna udeležba ni pomagala rušiti 
zakona, mene pa je postopek dokončno prepričal o 
agresivnosti interesov v procesih demokratičnega 
odločanja.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Pestra različnost mnenj, spoštovanje svobode in 
dostojanstva vsakega posameznika ter široke možnosti 
za osebni razvoj so gradniki moje vizije prihodnosti. Z 
zavedanjem pomembnosti socialno-liberalnih vrednot 
in s krepitvijo kulture dialoga je veliko lažje sprejemati 
odločitve, ki lahko slovenskim državljankam in 
državljanom zagotovijo bolj kakovostno življenje v 
prijaznejši državi. 

PS PS
PS NP
PS ZAVEZNIŠTVO AB
predsednica Odbora za notranje zadeve 
predsednica Ustavne komisije

 

17. 7. 1972

univerzitetna diplomirana pravnica

Kulturno 
(so)delovanje me 
je zaznamovalo v 
tolikšni meri, da 
me spremlja tudi v 
politiki, zato je moj 
moto: Brez dobrega 
ni lepega, brez 
lepega pa življenje 
nima smisla.

Anita
Koleša

VII. MANDAT
PS SMC 
namestnica vodje PS SMC
podpredsednica Komisije za odnose s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu

13. 2. 1961

diplomirana ekonomistka
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V politiki se 
prevečkrat pozablja, 
da velika moč 
prinaša tudi veliko 
odgovornost.

 O svojem vstopu v politiko
V raznolikosti različnih pogledov in iskanju najboljših 
možnih poti se zrcali bistvo demokracije. Napredka 
ne bo, če bodo napredno misleči posamezniki sedeli 
križem rok in zgolj nemo opazovali. Prav zato sem 
zbrala pogum za vstop v politiko in s plemenitimi 
nameni bi si upala to še kdaj ponoviti. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Naš mandat je bil izjemno viharen in prepričana sem, 
da smo delovali odgovorno. A v politični kombinatoriki 
se lahko še tako dober namen hitro izgubi. V iskanju 
medijske pozornosti se, žal, pozablja žlahtno 
poslanstvo izvoljenih od ljudstva – izvoljenih za ljudi. 
Razmerje političnih moči znotraj parlamenta bi se 
moralo v želji po višjem skupnem cilju in poslanstvu 
umakniti v drugi plan.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Iz kritične točke današnjega časa si želim, da bo 
Slovenija čez 25 let država pravičnega in ekonomsko 
uravnoteženega družbenega sistema. Vidim jo kot 
ekološko ozaveščeno ter visoko tehnološko razvito in 
inovativno državo z izjemnimi posamezniki, ki tudi na 
globalni ravni premikajo meje v znanosti, podjetništvu, 
umetnosti in športu. Slovenija prihodnosti – država 
osebno in poklicno izpolnjenih ljudi.
 
 

 

Polonca
Komar

VI. MANDAT
PS DLGV
podpredsednica Državnega zbora

17. 12. 1967

univerzitetna diplomirana ekonomistka

Tina
Komel

VI. MANDAT
PS PS
podpredsednica Komisije za odnose s 
Slovenci v zamejstvu in po svetu
ministrica brez resorja za področje 
odnosov med Republiko Slovenijo 
in avtohtono slovensko narodno 
skupnostjo v sosednjih državah ter med 
Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

13. 4. 1980

diplomirana komercialistka

Citirala bom 
predsednika stranke 
Pozitivna Slovenija 
gospoda Jankoviča, 
ko pravi: »Kadar v 
nekaj verjamem, 
ko imam vizijo, 
uspešno ekipo, sem 
najboljši!«

 O svojem vstopu v politiko
Trdno verjamem, da smo vsi prebivalci in prebivalke 
Slovenije upravičeni do življenja brez izkoriščanja, ki 
naj temelji na rezultatih našega dela. Delo je naša 
vrednota. Vanj vlagamo svoja znanja, življenjske 
izkušnje, ustvarjalne razmisleke, ideje in čustva. 
Želela sem soodločati pri določanju pogojev dela in 
pravični delitvi ustvarjenega. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Celoten mandat mi je pustil veliko lepih spominov. 
Ponosna sem nase in na svoje sodelavce, ker smo vsi 
skupaj soustvarjali naš jutri. Večkulturno družbo sožitja 
in strpnost lahko uspešno razvijamo le popolnoma 
enakopravni, zato živimo skupaj in spoštujemo 
drugačnost. Moramo si srčno želeti aktiven dialog kot 
temeljni način skupnega iskanja najboljših rešitev. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Če želimo našo domovino bolj vpeti v svet, moramo 
državo narediti okretnejšo, deželo pa prijaznejšo. Z 
roko v roki in z učinkovitim ustvarjanjem skupnega 
bomo Slovenijo uspešno postavili na svetovni 
zemljevid! 
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Politiko ustvarjamo in 
živimo. Politika je nujna 
sestavina družbenega 
življenja, ki potrebuje 
jasno vizijo, temelječo na 
spoštovanju preteklosti 
in ustvarjanju pogojev 
za boljšo prihodnost. 
Politika je posel in je 
umetnost, zahteva veliko 
prilagajanja, sklepanja 
kompromisov, velikokrat 
tudi preseganja 
samega sebe. Je pestra, 
dinamična in zahtevna. 

 O svojem vstopu v politiko
Maribor so kljub odlični geostrateški legi zelo 
zaznamovali propad velikih podjetij, gospodarska 
stagnacija, pomanjkanje priložnosti, velika 
brezposelnost in posledično tudi velika socialna stiska 
ljudi tako v mestu kot širši regiji. S svojim znanjem in 
izkušnjami, ki sem si jih pridobila v glavnem z delom 
v gospodarstvu pa tudi z delavnostjo, vztrajnostjo in 
pozitivno naravnanostjo, želim ustvarjati pogoje za 
gospodarski preboj, priložnosti za delo, razvoj in boljše 
življenje ljudi.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Ob nastopu mandata sem sprožila razpravo o nujnosti 
nadaljevanja prostorskega urejanja področja med 
mestom Maribor in Letališčem Edvarda Rusjana 
Maribor, ki ima zaradi geostrateške lege in stičišča 
ceste, železnice in letališča izjemen gospodarsko-
razvojni potencial. Tovrstni potencial je prepoznala 
tudi država in to področje ponudila kot možno lokacijo 
tujemu investitorju za investicijo Magna Nukleus. 
Veliko izjemnih naporov na državni in lokalni ravni je 
bilo vloženih v realizacijo projekta in ponosna sem, da 
smo ga s skupnimi močmi uspeli realizirati. Skupaj z 
lokalnim gospodarstvom, institucijami podpornega 
okolja ter vztrajnimi, odločnimi posamezniki, 
posamezniki z vizijo, smo dokazali, da znamo 
sodelovati, se boriti za boljšo prihodnost mesta in 
regije ter ustvariti priložnosti za boljše življenje in delo 
ljudi.
Ponosna sem, da sem s svojim delom prispevala 
k realizaciji tako pomembne strateške investicije 
za Slovenijo, in hkrati vesela, da s tem tlakujemo 
pot nadaljnjim priložnostim za delo in razvoj v 
severovzhodnem delu Slovenije. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija je dežela priložnosti, srečnih in zadovoljnih 
ljudi; je družba medgeneracijske solidarnosti, 
strpnosti in sodelovanja. Slovenci živimo kakovostno 
in zadovoljno, spoštujemo naravo in njene vire ter 
smo do nje odgovorni. Živimo in delamo v zdravem 
in razumevajočem življenjskem okolju. Slovenija je 
inovativna, gospodarsko uspešna in je družba znanja. 
Je prepoznavna, privlačna, z bogato naravno in 
kulturno dediščino, edinstvenim jezikom in izjemnimi 
ljudmi. 

Ksenija
Korenjak Kramar 

VII. MANDAT
PS SMC
podpredsednica Odbora za pravosodje
vodja delegacije v PS SE

20. 1. 1975

magistrica ekonomskih in 
poslovnih ved

Saša 
Kos

Delaj dobro. S 
srcem za vse 
ljudi. Ko delaš 
za njih, delaš za 
sebe. In obratno.

VI. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Dolgo let sem delala na področju lokalne politike 
v Občini Domžale, kjer sem bila 8 let predsednica 
Odbora za kulturo in šport ter predsednica Odbora 
za občinska priznanja. Za kandidiranje na državni 
ravni sem se odločila na podlagi izkušenj, ki sem jih 
pridobila v lokalni skupnosti.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Delo v Državnem zboru je bilo vsekakor velik izziv. 
Lahko sem neposredno primerjala delo na lokalni 
in državni ravni, ki se je izkazalo za popolnoma 
drugačno. Je veliko širše, porabiš več energije, 
pomembna je medsebojna komunikacija, ker brez 
nje ne dosežeš ničesar. Prepričana sem, da smo bili 
poslanci izvoljeni zato, ker smo ljudje s pozitivno 
energijo, s katero lahko prispevamo k skupnemu 
dobru. V Občini Domžale, kjer sem bila izvoljena, sem 
dobila največ glasov v zgodovini. Sem nekonfliktna 
oseba in mislim, da je to zelo pomembno. Le na 
strpen, nekonflikten način lahko namreč rešujemo 
probleme.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Zelo imam rada Slovenijo, svojo državo. Zelo jo 
spoštujem. Sem ponosna, da sem Slovenka. Vidim, da 
bo napredovala. Stanje v družbi je sicer zadovoljivo, 
moramo pa stremeti k temu, da Slovenija nenehno 
napreduje. Vidim jo kot državo, ki bo v združenju 
evropskih držav in v svetovnem merilu uspela kljub 
svoji majhnosti.

PS PS
PS NP
predsednica Odbora za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino
podpredsednica Komisije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu

2. 5. 1953

profesorica zgodovine
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Marjana
Kotnik Poropat

Za. Proti. Vzdržan. 
V politiki je 
veliko pogovorov, 
dogovarjanj in 
usklajevanj. Le na 
podlagi argumentov 
za in proti lahko 
politika poišče 
najboljše rešitve za 
boljši jutri.

Politik bi naj bil 
človek, ki ima trdno 
hrbtenico.

 O svojem vstopu v politiko
S svojim delom sem želela prispevati k ustvarjanju in 
uresničevanju dobrih pogojev v korist vseh državljank 
in državljanov naše države. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V spominu seveda ostajajo številne razprave in 
usklajevanja glede dobrih zakonov, ki smo jih potrdili. 
Malo manj prijeten dogodek je zaznamoval ravno 
začetek mojega mandata, ko smo imeli v Državnem 
zboru razpravo o nedopustnosti trpinčenja žensk in 
sem se pri glasovanju zmotila. Razen mene so tako bili 
vsi ostali poslanci proti trpinčenju žensk.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Želim si, da bi bila naša država čez 25 let solidarna, 
strpna, pravična. Vse, kar bomo delali, bo usmerjeno v 
skupno dobro, kar pomeni le skupaj, z dobrimi odnosi 
in zaupanjem, z zavedanjem odgovornosti in brez 
lastnih interesov. Ponosni bomo na svojo identiteto 
in se zavedali lepot naše države. Na teh temeljih in 
zavedanju, da je vsak od nas udeležen v tem procesu, 
je vizija uspešne Slovenije v prihodnosti tudi izvedljiva.

VI. MANDAT

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Kandidaturo sem sprejela, ker sem menila, da bom 
kot poslanka DeSUS-a lahko prispevala k temu, da bo 
Državni zbor sprejemal zakonodajo, ki bo zagotavljala 
več socialne varnosti starejšim, mladim in delavcem, ki 
so bili zaradi slabe zakonodaje pahnjeni v izkoriščanje 
delodajalcev, ter dosledno spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin za vse državljane. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Kot zelo pomemben dosežek ocenjujem, da je po 
več nadaljevanjih na seji Ustavna komisija dosegla 
poenotenje (SMC, SD, DeSUS, Zavezništvo in 
Levica) o začetku postopka za dopolnitev 57. člena 
Ustave Republike Slovenije, ki določa financiranje 
osnovnošolskega izobraževanja iz javnih sredstev.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija je pravna in socialna država, je določeno v 
2. členu Ustave Republike Slovenije. Zato pričakujem, 
da bo v nadaljnjih letih to tudi udejanjeno s tem, da 
bodo delavci primerno nagrajeni za svoje delo, ne le 
z minimalno plačo, da bodo mladi dobili zaposlitev, 
da bodo starejšim zagotovljene dostojne pokojnine in 
dolgotrajna oskrba za tiste, ki ne zmorejo več sami. 
Sem tudi za univerzalni temeljni dohodek. 
 

PS DeSUS
podpredsednica Ustavne komisije

PS DeSUS
podpredsednica Odbora za kulturo
podpredsednica Ustavne komisije

 

Irena
Kotnik

VII. MANDAT
PS SMC 
podpredsednica Odbora za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino

1. 2. 1955

univerzitetna diplomirana 
pedagoginja

27. 1. 1944

univerzitetna diplomirana pravnica
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Mag. Lilijana 
Kozlovič

Verjamem, 
da je svet lep, 
če si človeški 
v odnosu do 
soljudi.

Politika bi morala 
biti skupno 
oblikovanje različnih 
politik za družbeno 
skupnost in ne boj za 
oblast.

 O svojem vstopu v politiko
Dolga leta sem uspešno opravljala delo ravnateljice, 
zato so me takoj po upokojitvi povabili k sodelovanju 
v Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev 
Velenje, kmalu zatem pa še v stranko DeSUS.
Odhod predsednika stranke na Ministrstvo za 
zunanje zadeve je botroval k temu, da sem zaradi 
močne podpore v volilnem okraju Velenje I prvič 
zasedla poslanski stolček. Zame je bilo to prijetno 
presenečenje, ki je predstavljalo velik izziv za novo 
aktivno poslanstvo.
Navajena korektnega in konstruktivnega timskega 
dela sem se morala soočiti s kritizersko komunikacijo 
opozicije. Vsi državljani Republike Slovenije bi se 
morali zavedati, da je država »naša domovina«, dom 
za vse, kjer naj bi vsi živeli v sožitju, spoštovanju in 
dostojanstvu. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Dosežki v zdravstvu, monetarni politiki in kulturi 
mi bodo ostali v prijetnem spominu. Po končanem 
mandatu pa se bodo pokazali rezultati, zaradi katerih 
se bom veselila pozitivnega napredka, ki bo dober 
za vse, zlasti za starejše, ki ne zmorejo več aktivno 
sodelovati na trgu dela, in za vse marginalne skupine. 
Želim si iskreno, pošteno, strpno in premišljeno 
politiko v sodelovanju s konstruktivno opozicijo.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
V zeleni, gospodarsko napredni, odprti in varni 
Sloveniji moramo skrbeti za svoj jezik in kulturo. Le 
tako bomo spoštovani tudi v evropski domovini.

Marija
Antonija Kovačič

VII. MANDAT VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Zaradi možnosti aktivnega sooblikovanja politik 
slovenske družbe.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Zapis vode kot ustavne pravice je v tem mandatu 
največji dosežek.
Kot negativno izkušnjo članov parlamenta pa ocenjujem 
nesprejetje omejitve pasivne volilne pravice za 
pravnomočno obsojene in nesprejetje kodeksa etike 
poslancev.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Ključne prednosti, ki jih mora Slovenija izkoristiti, so: 
ohranitev in zavarovanje naravnega okolja; smo na 
visoki stopnji kompetenc človeškega kapitala, ki pa 
temelji predvsem na znanju visoko izobražene starejše 
generacije, zato je treba mlajšo generacijo usposobiti 
s kompetencami za družbo prihodnosti; družba z večjo 
stopnjo zdravega prebivalstva tudi v starejših letih in 
razvoj dolgoročne oskrbe, ki bo to omogočala; enoten 
duh naroda, ki bo izražal ponos ljudstva, temelječ na 
odprtosti do drugih, ter zavedanje, da demokracija 
nosi v sebi predvsem visoko odgovornost vsakega 
posameznika do skupnosti. 

PS DeSUS
podpredsednica Odbora za kulturo

PS SMC
namestnica vodje PS SMC
predsednica Odbora za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupravo
generalna sekretarka Vlade

 

11. 3. 1946

profesorica defektologije

30. 10. 1962

magistrica pravnih znanosti
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Katarina
Kresal

V. MANDAT
PS PK LDS
predsednica Komisije za poslovnik
ministrica za notranje zadeve

Majda Ana 
Kregelj-Zbačnik

II. MANDAT
PS SDS
predsednica Odbora za zdravstvo, 
delo, družino in socialno politiko

11. 4. 1945

doktorica medicine, 
specialistka nevropediatrinja

28. 1. 1973

univerzitetna diplomirana pravnica

Čas je za spremembe; 
čas, da v naši 
družbi zmagajo 
poštenje, moralnost, 
pravičnost, 
solidarnost, prava 
demokracija.

V politiko se mora 
vrniti njena bit, to je, 
da kvalificirani ljudje 
upravljajo javne zadeve 
v splošno dobro po 
najvišjih profesionalnih 
standardih.

 O svojem vstopu v politiko
Kot žena, mati, pediatrinja sem se odločila za začasno 
delo v hramu slovenske demokracije, da bi s svojim 
znanjem in izkušnjami prispevala svoj delež k razvoju 
naše družbe, pomagala sooblikovati tako zakonodajo, 
ki bi omogočala zlasti mladim, da se lahko istočasno 
odločajo za družino in poklicno kariero. Moj slogan je: 
Le zdrava družina je pogoj za zdrav narod! Pred tem 
sem že aktivno sodelovala v civilni družbi (materinski 
domovi, zdravilišča, KARITAS, RK, Pediatrična klinika …). 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Na srečo mi je bil dodeljen Odbor za zdravstvo, delo, 
družino in socialno politiko, sicer ne bi zdržala do 
konca mandata. Kot zdravnici mi je bilo pogosto težko 
delovati v politiki parlamentarnega glasovalnega 
stroja, kjer pogosto zmaguje argument moči in ne moč 
argumenta. Nizka je tudi politična kultura. Kljub temu 
mi je v času mandata uspelo uresničiti nekaj dobrih 
amandmajev in zakonov (npr. OBMP). Po končanem 
mandatu pa sem se odločila, da se vrnem nazaj v 
zdravstvo in civilno družbo.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija tako kot Evropska unija potrebuje politike, ki 
bodo z visokimi etičnimi in moralnimi normami gradili 
boljšo in pravičnejšo prihodnost za vse, zlasti pa za 
najbolj ogrožene.
Kriza vrednot je prav gotovo eden glavnih razlogov 
za krizo v delovanju demokracije. Demokracija brez 
vrednostnih sistemov lahko kmalu postane maskirani 
totalitarizem.

 O svojem vstopu v politiko
Politika je bila pomemben del mojega zanimanja 
in vanjo sem vstopila, ko sem za seboj že imela 
uspešno pravniško kariero. Verjela sem, da se da delati 
drugače, zato sem brez pomislekov svoje znanje in 
izkušnje namenila temu, da bi pomagala spremeniti 
družbo in državo na bolje ter dvigniti profesionalne in 
etične standarde dela v politiki.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Trenutek, ko sem bila najbolj vesela in ponosna, 
da lahko stojim v Državnem zboru, je lahko samo 
eden. Bilo je takrat, ko je bila zavrnjena interpelacija, 
vložena zoper mene kot ministrico za notranje zadeve, 
zaradi izbrisanih. Ta akt obrambe človekovih pravic 
se bo za vedno s svetlimi črkami zapisal v zgodovino 
Državnega zbora.   

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Smo v obdobju, ko na mnogih področjih naši mladi 
dosegajo neslutene uspehe s startupi, z blockchainom 
in na športnem področju, in prednačijo v svetu. Ti 
mladi ljudje tvorijo naš »državni startup«, ki mu 
moramo dati podporo in zagon, da bo lahko Slovenija 
spet tista lepa dežela, kjer pridni in sposobni ljudje 
živijo v uspešni državi, dovolj bogati, da v njej ne bo 
socialnih stisk.
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Navidezna spokojnost 
žubori v znanju, delu, 
umetnosti in igri. 
Razvoj in nenehna pot 
v prihodnost zahtevata 
gibanje. Gibanje duha 
skupnosti.

Foto: Barbara Žejavac 
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Mojca
Kucler Dolinar

Ker sta za mnoge 
politike denar in 
moč prehuda izziva, 
jih moramo ves 
čas nadzorovati. 
Volivci, združimo 
se! Izboljšajmo javni 
nadzor nad delom 
politike! Od nas 
je odvisno, kakšne 
politike bomo imeli.

Politika ne sme biti 
mesto za zasebne 
interese in zaslužke. 
To mora biti prostor 
za pokončne, 
samostojne in 
osebnostno zrele 
ljudi, ki gledamo 
na demokracijo kot 
vrednoto in ne kot 
breme. 

 O svojem vstopu v politiko
V politiko me je potisnil strah pred ponovnim 
zlorabljanjem najhujših stisk žensk s strani Katoliške 
cerkve in izjemna zanemarjenost stroke socialne 
medicine v Sloveniji. Upala sem, da bom kot poslanka 
lažje pomagala mladim parom in da bom uspela 
premakniti kaj v glavah zdravstvenih politikov.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Ob bitki za sprejetje zakona o omejevanju kajenja sem 
dojela, da se politiki na položaju hitro spridijo, če je 
nadzor volivcev prešibek. Ozaveščenost in podpora 
prebivalstva je bila dovolj velika, da smo lahko v 
sodelovanju z nevladnimi organizacijami premagali 
tobačni lobi.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Čas je zelo negotov, od modrosti vodilnih svetovnih 
politikov je odvisno, kako bodo živeli naši potomci. A 
tudi pri nas lahko marsikaj naredimo. Slovenija je s 
seboj v demokracijo in samostojnost prinesla dobre 
podlage za hitrejši in skladnejši razvoj. Upam, da bo 
želja po miru in medsebojnem sožitju premagala 
pohlep, da bomo zmogli presekati korupcijo, odpraviti 
revščino, se spet naučili spoštovati delavce in naučili 
politike spoštovati svoje volivce.

IV. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Kandidatura je bila logično nadaljevanje mojega dela 
na lokalnem nivoju. Pri odločitvi so imele pomembno 
vlogo tudi službene izkušnje in s tem povezana želja 
po izboljšanju pravnega okvira na mnogih področjih. 
Ob tem me je spodbujalo dejstvo, ki ga mnogi nočejo 
priznati, da je Državni zbor tisti, ki kroji usodo našega 
vsakdanjika. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Povezan je z grenkim spoznanjem, do katerega brez 
vstopa v politiko ne bi prišla tako hitro, in sicer da je 
slovenski pravosodni sistem zelo problematičen in 
neučinkovit. Z vodenjem Odbora za notranjo politiko, 
javno upravo in pravosodje sem spodbujala ministrstvo 
in sodišče k aktivnostim za zmanjšanje sodnih 
zaostankov. Spopadli smo se z mnogimi problemi, ki 
so se do takrat pometali pod preprogo. Velik dosežek 
je bilo sprejetje Zakona o verski svobodi in Zakona o 
odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja ter dopolnitev 
Zakona o popravi krivic.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Ljudem je treba zagotoviti enake izhodiščne možnosti 
in zadovoljiv pravosodni sistem. Nič nam ne pomagajo 
lepo zapisani členi preštevilnih zakonov, če pa ljudje 
iz dneva v dan vidijo vrsto nenormalnosti. Pravna 
varnost, medijska in politična uravnoteženost ter 
sproščeno gospodarstvo bi morale biti naše prioritete. 
 

PS NSi
predsednica Odbora za notranjo 
politiko, javno upravo in pravosodje
ministrica za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo

 

Dr. Mateja
Kožuh-Novak

I. MANDAT
PS ZL
podpredsednica Odbora za zdravstvo,  
delo, družino in socialno politiko

26. 3. 1943

doktorica medicinskih znanosti

26. 8. 1972

univerzitetna diplomirana pravnica



POSLANKE DRŽAVNEGA ZBORA URADNO IN OSEBNO OD PRVEGA DO SEDMEGA MANDATA (1992–2017) POSLANKE DRŽAVNEGA ZBORA URADNO IN OSEBNO OD PRVEGA DO SEDMEGA MANDATA (1992–2017) 6160

 O svojem vstopu v politiko
Odhoda v politiko nikoli nisem načrtovala ali si ga 
želela, zgodil se je napol spontano, napol pa kot 
logičen rezultat nadaljevanja dela, ki smo ga zastavili 
skupaj s kolegi v civilni pobudi. Od tam dalje pa so 
odločili volivci. In verjamem, da malo tudi usoda.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Ne želim izpostavljati zgolj enega samega, ne bi bilo 
pošteno do ostalih sto in več drugih. Za vedno mi bo v 
spominu ostal prvi vstop v dvorano Državnega zbora, 
prežet z intenzivnimi občutki strahospoštovanja, 
ponosa, predvsem pa teže ogromne odgovornosti pred 
delom, ki so nam ga zaupali naši ljudje. Do konca 
življenja mi bo vsekakor velik pečat pustilo vodenje 
koalicije v Državnem zboru ter poslanske skupine  
35 izjemnih posameznic in posameznikov. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija je kot droben biser, ki ga je treba stalno 
negovati, če želimo ohraniti njegovo večno lepoto in 
bogastvo. Skrb za zdravo miselno in bivanjsko okolje v 
najširšem možnem pogledu mora biti prva in osrednja 
naloga države. Vsi ljudje, ne glede na razlike med 
njimi, morajo dobiti enako priložnost, da pridobijo 
kakovostno znanje in da s svojim kasnejšim delom 
sebe in družbo delajo boljšo in usmerjeno v napredek. 
Graditi moramo družbo, ki spoštuje svoje tradicionalne 
vrednote in hkrati prepoznava potrebe sodobnosti kot 
sestavni del sebe. Družbo, ki je odprta in strpna do 
drugačnosti. Družbo, ki razume, da nas razlike med 
nami bogatijo, nam širijo obzorja in preganjajo votle 
strahove. 

Prof. dr. Simona 
Kustec Lipicer 

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Odločitev je bila zelo lahka. Bili smo ekipa enako 
mislečih ljudi, ki smo s svojimi rezultati na različnih 
področjih že dokazali sposobnosti in znanja. To smo 
skušali prenesti v politiko. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Vsak dogodek, dosežek, vsaka dejavnost v Državnem 
zboru pusti svoj pečat, je ena velika življenjska 
izkušnja. In ne samo dogodki, tudi ljudje, sodelavci v 
parlamentu, s katerimi deliš te izkušnje in dosežke, 
se vtisnejo kot lep spomin. Glede na to, da sem v 
parlament vstopila kasneje, po odstopu kolega, bi 
mogoče izpostavila sprejem v Državni zbor, ki je bil res 
posebno doživetje.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Dokler bo prevladovala pri posameznikih zgolj želja 
po oblasti in uveljavljanju svoje volje ne glede na 
posledice, se nam ne obeta nič dobrega. S tem 
početjem so posamezniki v očeh ljudstva popolnoma 
razvrednotili delo politikov, jim odvzeli spoštovanje 
in zaupanje v njihovo delo ter zamajali zaupanje v 
državo. Potrebujemo voditelje, politike, ki nas bodo kot 
narod povezovali in bodo delali za nas. 

PS SMC
vodja PS SMC
predsednica Kluba parlamentark

Politik se pri svojem delu 
vsakodnevno razgalja 
sam pred seboj in pred 
drugimi – v svojem 
razumu in modrosti, 
pogumu in odločnosti, 
stiskah in strahovih. 
Biti politik je 
neprecenljiva izkušnja in 
čast!

19. 6. 1976

doktorica politologije

Alenka
Lampe

VI. MANDAT
PS PS
podpredsednica Komisije za poslovnik

27. 9. 1975

diplomirana organizatorka turizma

Politiki naj bi v 
prvi vrsti zastopali 
potrebe, voljo, 
želje državljank 
in državljanov, saj 
so bili v ta namen 
tudi izvoljeni. Tako 
sem to delo z veliko 
mero odgovornosti 
sprejela tudi jaz.
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Darja
Lavtižar Bebler

II. MANDAT

IV. MANDAT

V. MANDAT

III. MANDAT

PS LDS
predsednica Odbora za notranjo politiko in 
pravosodje
predsednica slovenskega dela Pridružitvenega 
parlamentarnega odbora

PS PK LDS
PS SD
podpredsednica Odbora za notranjo politiko, 
javno upravo in pravosodje
vodja delegacije v PS SE

PS SD
predsednica Odbora za zadeve Evropske unije
vodja delegacije v PS SE

PS PK LDS

10. 10. 1950

univerzitetna diplomirana 
pravnica

Suzana 
Lep Šimenko

Zgolj od ljudi, ki delajo v 
politiki, je odvisno, ali je 
konkretna politika dobra ali 
slaba, ali uživa ugled ali ne.

Odtujenost 
poslancev kot 
predstavnikov 
ljudstva od 
ljudi prinaša 
odtujenost od 
pravih in realnih 
problemov v 
državi.

 O svojem vstopu v politiko
Želela sem si aktivno prispevati k urejanju splošnih 
družbenih zadev v Sloveniji v smeri krepitve 
demokracije, spoštovanja vladavine prava in 
vzpostavljanja varstva ter spoštovanja človekovih 
pravic na najbolj učinkovit in dosleden način. Na 
volitvah v Državni zbor sem sodelovala, ker sem 
parlament štela za mesto, kjer se v demokratični 
izmenjavi mnenj lahko najbolj približamo optimalnim 
rešitvam pri upravljanju države in družbe, tako z 
vidika političnih preferenc in ambicij posameznih 
poslanskih skupin kakor tudi z vidika zastopanja in 
predstavljanja zahtev in želja volivcev v širšem smislu. 
Kandidiranje na volitvah je bilo vedno priložnost za 
preverjanje svojih lastnih stališč, za konfrontacijo s 
stališči volilnega telesa ter za preverjanje, ali ti volivci 
še zaupajo, ali te slišijo in razumejo, pa tudi, ali si se 
sam sposoben poistovetiti z njihovimi zahtevami in 
pričakovanji.  

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Zelo sem ponosna, da sem aktivno prispevala k 
osamosvojitvi Slovenije. Socialisti smo republiški 
skupščini prvi formalno predlagali plebiscit (4. 10. 1990). 
Bila sem edina ženska članica Ustavne komisije, ki je 
pripravljala in v sprejetje predlagala novo Ustavo RS. 
Bila sem med prvimi pisci osnutka zakona o plebiscitu. 
V Ustavni komisiji sem bila vodja delovne skupine, ki je 
pripravila poglavje o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah. Razumljivo je, da so se mi najbolj vtisnili 
v spomin razglasitev rezultatov plebiscita, sprejetje in 
razglasitev Ustave RS in razglasitev samostojnosti in 
neodvisnosti, pri katerih sem neposredno in aktivno 
sodelovala.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Moja vizija je enaka, kot je bila pred 25 leti. Želim si 
predvsem, da bi bila Slovenija moderna, demokratična 
država, kjer bi slehernik lahko polno užival človekove 
pravice in temeljne svoboščine, da bi ga država zavzeto 
in polno zaščitila pred potencialnimi zlorabami. 
Slovenija naj čimprej postane pametna država, ki 
bo ustvarjala pogoje za to, da posamezni državljani 
ne bodo odhajali v tujino iskat boljše priložnosti za 
svojo izpolnitev, pač pa jim bo vse to dosegljivo doma. 
Slovenija naj bo država, ki bo s pozitivnimi spodbudami 
nagrajevala kreativnosti in talente svojih državljanov, 
in naj bo država, ki se bo učinkovito odmaknila od 
prepričanja, da je mogoče najhitreje in najbolje 
dosegati pozitivne cilje in napredek z represivnim 
pristopom in prenormiranostjo državne in družbene 
ureditve. Le tako bo tudi vse manj državljanov, ki ne 
bi mogli shajati brez ustreznih socialnih politik, ki pa 
bodo tudi v bistveno bolj pozitivnem socialnem okolju 
še vedno »sine qua non«.

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Prvi razlog je spoznanje, da vsaka država za svoj 
obstoj in razvoj potrebuje tudi uspešno politiko. Prav 
je, da se zanjo odločamo tudi mlajši, saj je naš pogled 
drugačen, neobremenjen s preteklostjo in v veliki 
zaskrbljenosti ter odgovornosti za prihodnost. Drugi 
razlog je usmerjen v moje ocene o stanju slovenskega 
gospodarstva. Vez med politiko in gospodarstvom je 
preveč šibka. Ker sem večino svojih delovnih izkušenj 
pridobila v gospodarstvu, potrebe gospodarstva 
razumem in jih lahko veliko bolje zastopam kot tisti, ki 
tovrstne izkušnje nimajo.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Sem glasna zagovornica ustvarjanja boljših pogojev 
za razvoj gospodarstva, davčno razbremenitev in 
odpravo administrativnih ovir na vseh področjih. 
Izpostavljam problematiko vse večje centralizacije 
države, neenakomernega regionalnega razvoja ter 
problematiko neposeljenosti in vse večje zaraščenosti 
območja, s katerega prihajam, območja Haloz, ki 
predstavljajo skriti biser in številne neizkoriščene 
razvojne priložnosti.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija mora postati država, kjer lahko vsak 
posameznik razvije potenciale, ki jih nosi v sebi. 
Država, v kateri bodo mladi videli prihodnost in 
možnost svojega razvoja. Slovenija mora nuditi visoko 
kakovost življenja tako mladim družinam z otroki 
kot starejši generaciji. Slovenija mora postati država, 
kjer bo vsak podjetnik lahko razvijal in realiziral svoje 
ideje, in država, ki bo uspešen in učinkovit servis 
gospodarstvu in državljanom. 

PS SDS
podpredsednica Odbora za gospodarstvo

 

30. 10. 1979

univerzitetna diplomirana ekonomistka
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Teja
Ljubič

Globoko sem 
prepričana v večno 
aktualne besede Ivana 
Cankarja »Narod si 
bo pisal sodbo sam« 
in pregovor Kot si boš 
postlal, tako boš ležal.

»Slabo je, če moč nima 
pameti in če je pamet 
brez moči.«
(Ruska modrost)

 O svojem vstopu v politiko
Povsem nepričakovano sem dobila povabilo stranke 
DeSUS za kandidiranje za poslanko v Kočevju. Ker sem 
imela dovolj časa pa tudi željo in voljo, da bi počela 
še kaj družbeno koristnega, kajti ravnokar sem se 
upokojila, sem brez oklevanja sprejela izziv. Predvsem 
sem želela delati v korist starejšim ljudem, ker sem 
njihove potrebe in probleme dobro poznala kot 
dolgoletna odgovorna urednica specializirane revije za 
starejše.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Vesela sem, da smo v PS DeSUS dokaj homogena 
skupina ljudi, z enotnimi pogledi na bistvena družbena 
vprašanja in izzive, o katerih smo odločali. Včasih pa 
je bilo tudi malo drugače. Zato mi je najbolj ostalo 
v spominu glasovanje o t. i. izjemnih pokojninah 
za vrhunske športnike, ko sem na ekranu ob izidu 
glasovanja videla, da je bil zakon sprejet, mislim, da s 
77 glasovi za in enim proti. In ta edini glas proti je bil 
moj. Pa mi ni bilo žal, da sem bila drugačnega mnenja 
kot vsi ostali poslanci, saj sem glasovala po svojem 
prepričanju, ki sem ga že prej povedala tudi v naši 
poslanski skupini.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenci bodo zaradi demografskih sprememb, ki se 
jim ne prilagajamo z ustreznimi politikami in ukrepi, 
izrazito star narod. Med temi starčki bom tudi sama, 
če bom še živa, in bojim se, da bomo zavoljo tega imeli 
velike težave tako stari kot mladi.

VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Mladi se v veliki meri ne vključujejo v politiko, ne 
zaupajo politikom in političnim institucijam ter se 
ne udeležujejo volitev. Vse to so razlogi, da sem 
se odločila za kandidaturo, saj si želim s svojim 
delovanjem spremeniti negativen odnos mladih do 
politike ter jih prepričati, da je njihova udeležba v 
politiki nujna in potrebna, če želijo spremembe. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Politika mora temeljiti na argumentiranih razpravah in 
pristnih odnosih. Le tako lahko politika ustvari dobre 
rešitve za ljudi.
Izpostavila bi lahko več dosežkov. Med njimi zame 
osebno izstopa sprejetje Zakona o kolektivnih tožbah, 
ki je omogočil lažje uresničevanje pravic v primerih 
množičnih oškodovanj. Zakon zame pomeni glas 
razuma ter zaščito oziroma skrb za oškodovance kot 
tiste, ki predstavljajo šibkejše stranke v postopkih.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija je država z neštetimi možnostmi in 
potenciali. Zato si želim, da bi vse te možnosti in 
potenciale udejanjili in vzpostavili razvojno Slovenijo, 
usmerjeno v mlade. Ravno mladi so tisti, ki pomenijo 
prihodnost Slovenije in lahko ogromno prispevajo k 
njenemu razvoju in napredku. 

PS SMC

 

Marinka
Levičar

VII. MANDAT
PS DeSUS
podpredsednica Odbora 
za zadeve Evropske unije

5. 7. 1951

univerzitetna diplomirana sociologinja

31. 12. 1987

magistrica prava



POSLANKE DRŽAVNEGA ZBORA URADNO IN OSEBNO OD PRVEGA DO SEDMEGA MANDATA (1992–2017) POSLANKE DRŽAVNEGA ZBORA URADNO IN OSEBNO OD PRVEGA DO SEDMEGA MANDATA (1992–2017) 6766

 O svojem vstopu v politiko
Splet okoliščin in osebna želja po prispevanju k 
vzpostavitvi stabilnega, razvojno naravnanega okolja 
so botrovali moji kandidaturi, ki ni bila vnaprej 
načrtovana. Zaupala sem izredni energiji, entuziazmu 
ljudi v novo ustanovljeni politični stranki SMC, ki mi je 
bila v svojih idejah, prizadevanjih najbliže.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Bilo je izjemno veliko pomembnih in neponovljivih 
trenutkov, ki so mi kljub vsem oviram in gospodarski 
krizi dali občutek, da je mogoče pozitivno vplivati na 
spremembe in prispevati našim ljudem in našemu 
sistemu. Zaradi tega je bilo vredno stopiti na politično 
pot, kljub izredni teži tega poslanstva in dela. 
Velikokrat smo bili posamezniki v težkih situacijah, 
ko se je pozabilo na našo osebnost in smo morali 
zastopati širši interes, interes družbe kot celote. 
Osebno najbolj spoštujem našo soglasnost ob 
sprejetju pomembnih, strateških zakonov, ki so nas 
dejansko pripeljali iz gospodarske krize do trenutka, ko 
ponovno z optimizmom zremo v prihodnost.
Nikakor ne morem pozabiti prvih dni v Državnem 
zboru, kjer smo bili prav vsi člani naše poslanske 
skupine v primerjavi z drugimi pravi pionirji. Vodila nas 
je odgovornost do ljudi, ki so nas izvolili, spoštovanje 
do celotnega sistema in izreden entuziazem. Prav 
vsem se je življenje ob vstopu v politični prostor 
izredno spremenilo, marsikomu celo postavilo na 
glavo. Ta izkušnja nas je utrdila, naredila močnejše in 
prinesla nove začetke.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Verjamem v odlično prihodnost naše majhne države. 
Prepričana sem, da bomo znali skozi povezovanje in 
razum utrditi temelje stabilne države, ki bo prijazna 
ljudem in okolju. Države, ki bo sposobna gledati širše 
in se še bolj povezovati na mednarodnem področju. 
Trenutno delam v turizmu, panogi, ki je zelo težka, a 
prežeta z optimizmom in razvojno naravnanostjo, ki 
pa mi hkrati omogoča, da  prispevam k ohranjanju 
naravne in kulturne dediščine. Želim, da vzpostavimo 
okolje, ki je prijazno do človeka in temelji na 
vrednotah, kot so znanje, spoštovanje, strpnost, 
odprtost. Okolje, kjer šteje človek.

Politika je izkušnja, ki dela 
s svojimi koraki globoke 
brazde v naša življenja. Iz 
nekaterih zrastejo nove 
rastline, druge so polne 
kamenja.

Višji položaj v družbi ali 
politiki pomeni večjo 
odgovornost in nikakor 
ne večjih pravic.

 O svojem vstopu v politiko
Na prvih volitvah sem kandidirala na listi Demosa oz. 
Kmečke zveze. Bil je pravi čas za spremembe in bili 
smo pripravljeni, da to tudi izvedemo. Moj program 
je bil vseskozi vezan na boljše pogoje in večje pravice 
kmečkega prebivalstva in žensk splošno.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V prvih dveh mandatih je bilo kar nekaj zgodovinskih 
dogodkov, ki so postavili temelje naše države, in vsak 
od njih je seveda ostal v spominu. Na vsak način pa 
je razglasitev naše samostojnosti in neodvisnosti še 
vedno tisti največji dogodek.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Moja vizije Slovenije je, da Slovenija postane 
samozavestna, odločna država, ki se upa kdaj postaviti 
tudi za ideje in cilje, ki niso čisto taki, kot nam jih 
narekuje EU. Prevladati mora medsebojno spoštovanje 
in priznavanje različnosti. Medsebojni vsakodnevni 
odnosi in sodelovanje so temelj za spremembe v 
družbi in državi.

Mihaela 
Logar

I. MANDAT
PS SLS
predsednica Odbora za mednarodne odnose

 

6. 1. 1953

profesorica biologije

Klavdija
Markež

VII. MANDAT
PS SMC
ministrica za izobraževanje, znanost in šport

7. 1. 1976

diplomirana ekonomistka
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Hkratna zazrtost 
v preteklost in 
prihodnost oblikuje 
polno sedanjost. Ta ječi 
pod težo vsakdanjika 
posameznika, a tudi 
navdihuje nacijo v 
ponosu doseženega.

Foto: Barbara Žejavac 
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Dr. Jasna
Murgel

Politika je visoko kreativen 
poklic. Upam, da se končuje 
obdobje puhloglavih 
gobezdačev in palčkov 
razkazovalčkov, ki s 
pomočjo naivnih medijev 
pridobivajo volivce. Biti 
politik je najodgovornejša 
funkcija, v kateri bi morali 
biti le najboljši. Države 
in družbe so gradili 
najodličnejši ljudje, pogubili 
pa so jih ambiciozneži brez 
razuma in srca. 

Delo v politiki je 
zame poslanstvo, 
ki mi omogoča, 
da pomagam 
najšibkejšim v 
družbi.

 O svojem vstopu v politiko
Ko so nekateri iz moje generacije koristoljubno drveli 
v stranko, se je meni to zdelo neprimerno. Ko pa so 
se nam ob spremembi sistema zgodili napadi na 
vrednote boja proti fašizmu in nacizmu, sem uglasbila 
številne dragocene pesmi o želji za svobodo. Ljudje 
so jih množično in z ganjenostjo poslušali. Takrat me 
je v Ženski forum stranke SD povabila izjemna Sonja 
Lokar. Kmalu so me zaprosili, da bi šla na volitve. 
Odločila sem se pomagati. To je bilo vse. A ušteli smo 
se. Ljudi, ki so glasovali zame, je bilo preveč. Tako 
sem nenačrtovano prišla v parlament. Zapustila sem 
poklic, ki sem ga obvladovala z znanjem, delavnostjo 
ter veliko ljubeznijo in v katerem sem bila večkrat 
visoko nagrajena. Ko sem prišla med nove sodelavce, 
nisem razumela njihovega izražanja. Govorili so 
posušen in olupljen, destiliran politični jezik. Jaz pa 
sem poznala pesniško in literarno govorico, ki se je 
plemenitila vso zgodovino. Huda izkušnja! V mojem 
obdobju v parlamentu razen zelo redkih izjem ni bilo 
razmišljujočih izobražencev, niti strokovnjakov.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Ljudem v gorskih vaseh na Koroškem tik ob meji 
sem povrnila osnovne šole, ki so jih v tistem obdobju 
zaradi skromnega števila otrok ukinjali! V Državnem 
zboru sem uspela med slaboumnim in primitivnim 
čvekanjem povedati kakšno vsebinsko primerno 
umetniško pesem. Nekateri so se zgražali, ker 
niso razumeli, nekateri so razumeli in mi čestitali. 
»Nič skrivnostnejšega ni od jasne govorice in nič 
resničnejšega od pesmi, ki je razum ne more 
zapopasti!« (Kocbek – Lipicanci) Na naslednjih volitvah 
sem želela kandidirati v moji ljubi koroški pokrajini, 
za kar sem se čutila dožno in sem imela tudi vso 
pravico. Niso mi dovolili. Zelo dolgo sem razmišljala, 
zakaj takšna nerazumnost. Končno sem ugotovila, da 
nam vladajo vulgarno požrešni finančni lobiji puhlih 
ambicioznežev, ki žal dobro obvladujejo politiko. 
Spoznala sem grozljivi način, da se najvidnejši člani 
strank ukvarjajo zgolj s tem, kako bi onemogočili 
konkurenčno stranko. »Ves svet je oder …« 
(Shakespeare) A na tem odru smo vsi igralci soodvisni. 
Če kdo trdi, da smo ženske v politiki enakopravne, 
je ali nerazumen ali pa namerno laže. Najprej je v 
politiki interes in denar. To so strici iz ozadja. Poznam 
jih kar nekaj! Za njimi capljajo njihovi politični 
razkazovalčki! Šele potem pridejo na vrsto ženske, ki 
so zelo uporabno orodje ali pa slepe uradnice. Ženske 
s svojo pametjo, ki niso pripravljene prodati ne svojega 
telesa in ne svoje duše, so v devetem krogu političnega 
pekla. Zanje ni milosti. A v zgodovini so bile in tudi 
bodo izjeme, ki potrjujejo to pravilo. 

Jerica
Mrzel

III. MANDAT
VII. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Moja iskrena želja, ki me je vodila na volitvah, je bila, 
da s svojim delom in energijo pomagam pri krepitvi 
vseh potencialov Slovenije.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V spomin se mi je najbolj vtisnilo sprejetje Zakona 
o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 
posebnimi potrebami, za katerega sem se ob veliki 
podpori ter sodelovanju invalidskih organizacij in 
strokovnjakov ves čas zavzemala. Zakon bo otrokom s 
posebnimi potrebami in njihovim družinam pomagal, 
da se v začetni fazi svojega življenja, ki za vse 
predstavlja težko preizkušnjo, lažje postavijo na noge 
in zaživijo polno življenje.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenijo vidim kot državo, ki bo znala poskrbeti tudi 
za tiste, ki ne morejo skrbeti zase, kot so starejši 
ali osebe s posebnimi potrebami. Imamo tudi velik 
potencial, da postanemo družba znanja in priložnosti 
za ustvarjalne in visoko kvalificirane ljudi. 

PS ZLSD
PS SMC
podpredsednica Komisije za poslovnik
podpredsednica Odbora za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide
vodja delegacije v PS NATO

 

11. 4. 1945

univerzitetna diplomirana 
igralka

22. 6. 1970

doktorica pravnih znanosti
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 O svojem vstopu v politiko
Kandidiram, ker hočem ljudem povrniti zaupanje v 
državo in povezati Slovenijo. Vem, da ljudje močno 
pogrešajo več pravičnosti, zato si za to še posebej 
prizadevam. Kandidiram tudi zato, ker verjamem, da 
lahko s skupnimi močmi uresničimo svoje številne 
potenciale. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Največji dosežek se mi zdi vrnitev NSi v parlament in 
sprejetje našega Zakona o prikritih vojnih grobiščih in 
pokopu žrtev. To je zgodovinski korak k spravi v našem 
narodu. Zelo pa se mi je vtisnilo v spomin dogajanje po 
volitvah 2011, ko sem takratnega zmagovalca volitev 
in mandatarja za sestavo vlade poučila o štetju in 
računanju v demokraciji. Zaradi pomanjkanja čuta za 
demokracijo mu ni uspelo sestaviti vlade.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija bo uvrščena med 15 najbolj uspešnih držav 
na svetu, če bomo presegli delitve in vsi težili k istemu 
cilju, to je uspešna Slovenija. Mladi s svežim znanjem 
in kompetencami morajo dobiti več možnosti za 
zaposlovanje doma. Državljanom moramo povrniti 
zaupanje v delovanje pravne države in njenih institucij. 
Slovenija mora postati pravična domovina za vse 
državljanke in državljane. S pravo družinsko politiko 
in pozitivnim odnosom do mladih bomo spodbujali 
veselje do življenja, kar se bo izražalo v večjem  
številu otrok.

Politika mora biti 
poslanstvo izključno v 
službi ljudi!

 O svojem vstopu v politiko
Nenehno iskanje boljših rešitev in pozivanje ljudi, da 
s svojim znanjem in izkušnjami na področju lokalne 
samouprave, socialnega varstva, zdravstva, kulture in 
infrastrukture pomagam pri reševanju težav v Sloveniji, 
predvsem odročnejših krajev, so bili moji razlogi za 
kandidiranje na volitvah.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Ponosna sem, da smo v Ustavo Republike Slovenije 
zapisali neodtujljivo pravico do pitne vode. Kot 
socialdemokratka posvečam veliko skrb krepitvi 
javnega zdravja, ki ne sme biti privilegij, temveč 
vrednota, predvsem pa odgovornost politike ljudem. 
Temu žal ni tako, ko je zdravstvena blagajna 
rezervirana za povsem druge interese, za zdravje 
ljudi pa se iz blagajne postrgajo zgolj drobtinice. Na 
siromašenje javnega v prid krepitve zasebnega iz 
javnih sredstev ne bom nikoli pristala. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija bo prijazna zelena dežela, v kateri bomo 
živeli v miru, kakovostno, zdravo, v zaupanju in 
medsebojnem spoštovanju. Ljudje vseh generacij bodo 
deležni pogojev za dostojno življenje, gospodarstvo se 
bo okrepilo in postavili se bomo ob bok najrazvitejšim 
državam. Inovativnost in dobri pogoji bivanja bodo 
mlade obdržali v Sloveniji. 

 

Mag. Bojana 
Muršič

VII. MANDAT
PS SD
podpredsednica Državnega zbora
predsednica Odbora za pravosodje
podpredsednica Odbora za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupravo

20. 9. 1971

magistrica državnih in evropskih študij

Ljudmila
Novak

VI. MANDAT

VII. MANDAT

PS NSi
podpredsednica Državnega zbora
podpredsednica Odbora za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino 
podpredsednica Odbora za zdravstvo
ministrica brez resorja za področje odnosov 
med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko 
narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med 
Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

PS NSi
namestnica vodje PS NSi
podpredsednica Odbora za kulturo

1. 8. 1959

profesorica slovenskega in 
nemškega jezika

Delovanje 
v politiki je 
zame delo za 
skupno dobro 
ter služenje 
domovini in 
ljudem.
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Mag. Eda 
Okretič Salmič

II. MANDAT
PS DeSUS
samostojna poslanka 
podpredsednica Državnega zbora
predsednica Komisije za peticije

19. 5. 1951

magistrica fizike

Politik ustvarja 
zgodovino v danem 
trenutku in času, 
njegova mnenja 
in odločitve 
pa pomembno 
vplivajo na razvoj 
družbe.

 O svojem vstopu v politiko
Program stranke DeSUS je sovpadal z mojo 
zunajšolsko aktivnostjo: poznala sem težave starejših, 
posameznikov in družin, mladih pri učenju, odnosov 
med njimi in odnosov med mladimi in starejšimi. 
Program se je zavzemal za pravice, interese in cilje 
upokojencev, delavcev, mladih, brezposelnih, kmetov, 
socialno ogroženih itd.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Celotno štiriletno obdobje je bilo prav posebno 
bogastvo, saj mi je sodelovanje pri ustvarjanju skupne 
prihodnosti dalo enkratne izkušnje v poslanstvu, ki 
mi je bilo zaupano. Poseben dosežek je bilo sprejetje 
pokojninsko-invalidskega zakona. Celotno mandatno 
obdobje sem aktivno promovirala ustanovitev Univerze 
na Primorskem, ki je bila leta 2003 tudi uresničena. 
Naš mandat pa je zaznamoval še visoki obisk 
ameriškega predsednika Billa Clintona.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Nadaljevanje razvoja parlamentarne demokracije; 
ustvarjanje pogojev za nadaljnji razvoj gospodarstva, 
ekonomije, izobraževanja in zaposlovanja mladih; 
prizadevanje za boljšo socialno-zdravstveno oskrbo, 
stanovanjsko politiko; vlaganje v raziskave in razvoj, 
znanost in znanje. Glede na to, da se naša družba 
stara, vzpostaviti sistem, ki bo starostnikom zagotavljal 
ustrezno varnost in dostojno življenje.

 O svojem vstopu v politiko
Nekaj časa pred, med in po osamosvojitvi sem kot 
novinarka delala na Radiu Kranj. Spremljala sem 
zgodovinske dogodke in vse skupaj, vsa dogajanja, 
proces, radost, vznesenost, pričakovanja … Vse to se 
me je dotaknilo. Povabljena sem bila k sodelovanju in 
bila sem počaščena. Sprejela sem.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Težko bi izbrala dogodek, ki se mi je najbolj vtisnil v 
spomin. Zame je bilo to res posebno obdobje. Bila sem 
zelo mlada, v politiki popolna novinka, brez izkušenj. 
V začetku mandata sem postala mama. Bila sem 
ponosna sama nase vsakič, ko sem glasovala po svoji 
vesti. Ko sem doprinesla k rešitvi velikih problemov za 
malega posameznika. Ko sem se prvič rokovala z  
dr. Drnovškom. Biti poslanka je bila zame čast.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Verjamem, da bo današnja in prihodnja politika, 
skupaj z gospodarstveniki, ekologi, kulturniki in 
uporniki zmogla dokončati pred osamosvojitvijo 
začrtane sanje. Verjamem v blagostanje v svoji deželi, 
v pravičnost in razcvet. Vidim jo zeleno, bistro in 
dišečo. Verjamem v posameznika in družbo. Želim si, 
da bi kot civilna družba večkrat stopili skupaj in sejali 
optimizem. Čez 25 let se, verjamem, politika ne bo več 
ukvarjala z našimi in vašimi. Takrat bo v službi novih, 
danes še nerojenih cicibanov. 

 

Danes, 25 let pozneje, 
vidim delo v politiki 
kot čast, odgovornost, 
modrost, izziv, 
poštenost in znanje. 
Koktajl vsega tega, 
menim, naredi 
dobrega politika, 
človeka. 

Irena
Oman 

I. MANDAT
PS SNS
Samostojna poslanska skupina
PS SLS
vodja Samostojne poslanske skupine
predsednica Komisije za peticije

7. 9. 1967

zdravstvena tehnica
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Jasmina
Opec Vöröš

Politika je umetnost 
odprtosti za 
znanstvena dognanja 
in konstruktiven 
dialog, kjer na podlagi 
razumevanja družbe 
in ljudi, njihovih 
potreb ter sanj ustvarja 
pogoje za dostojno 
življenje slehernega 
posameznika.

 O svojem vstopu v politiko
Že od otroških let z zanimanjem opazujem svet 
okrog sebe. A ne zgolj kot statist – kot aktivni igralec 
sem ga vedno želela tudi sooblikovati. Dolgoletnim 
aktivnostim v lokalnem okolju in uspešnim družbenim 
projektom je sledil vstop v politiko s ciljem, da sem 
glas tistih, ki v naši družbi resnično potrebujejo pomoč. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Zagotovo se mi je v srce najbolj vtisnil dan, ko so me 
Pomurke in Pomurci zaradi mojega dela v Državnem 
zboru izbrali za Pomurko leta 2013. Podelitev tega 
naziva je pomenila izjemno priznanje mojemu delu, 
mojemu prizadevanju za enakomeren razvoj celotne 
Slovenije in ustvarjanje enakih pogojev za dostojno 
življenje slehernega prebivalca Slovenije ne glede na 
to, ali živi na Hodošu, v Osilnici ali v Ljubljani.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija je prečudovita država z odlično geostrateško 
lego in sposobnimi ljudmi. Odmisliti moramo 
komplekse o majhnosti in poskrbeti, da bo vsak del 
naše prečudovite države enakomerno razvit. Ljudem 
mora biti omogočeno, da razvijajo svoje potenciale, 
svoje podjetniške ideje, svoje zamisli. Če bodo 
zadovoljni posamezniki, bomo zadovoljni tudi kot 
družba v celoti. Pri vsem pa nas mora voditi cilj, da je v 
naši državi vsakemu omogočeno dostojno življenje.

VI. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
Za kandidaturo na volitvah sem se odločila, ker 
sem zaupala v program Pozitivne Slovenije. Verjela 
sem, da lahko kot uspešna podjetnica z vsem svojim 
znanjem in trudom tudi v politiki tako na lokalnem 
kot tudi državnem nivoju zastopam interese Kočevske 
in Slovenije, saj sem si želela in si želim, da Slovenija 
postane uspešna, pozitivna država, ki bo nam in našim 
otrokom omogočala uspešno življenje s pozitivno vizijo 
v prihodnost.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Ves čas poslanskega mandata sem se zavzemala za 
nadaljevanje infrastrukturnih projektov na Kočevskem, 
med njimi sta najpomembnejša cestna in železniška 
povezava. Po uspešni umestitvi posodobitve železniške 
proge do Kočevja v državni proračun za leto 2015 sem 
se zavzela tudi za izboljšavo cestne infrastrukture, 
tako je bila obnova 3a razvojne osi na mojo pobudo 
prvič omenjena med prioritetnimi projekti vlade. 3a 
razvojna os oziroma cestni odsek od Ljubljane prek 
Kočevja do meje s Hrvaško, natančneje Petrine, je 
regionalnega in neposredno mednarodnega pomena, 
saj je glavna povezava meje z republiko Hrvaško, 
Ribniško-kočevskega območja in Ljubljane. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija mora okrepiti pogoje za nadaljnji uspešen 
gospodarski razvoj, saj bo ta omogočal nova delovna 
mesta, ki zagotavljajo eksistenčne in razvojne pogoje 
družbe kot celote. Z zavedanjem, da imamo znanje, 
izkušnje, pozitivno vizijo, krepimo naš nacionalni 
interes. Slovenija mora ostati država, ki sama odloča 
o sebi, ki je pravična država, ki temelji na načelih 
svobode in enakih možnosti. Imamo sposobne, 
mlade ljudi, naj jim bo omogočeno, da ostanejo v naši 
Sloveniji, si tu ustvarijo eksistenco in družino.

PS SLS
podpredsednica Odbora za notranje 
zadeve
podpredsednica Odbora za pravosodje

 

2. 8. 1985

univerzitetna diplomirana pravnica

Zavedati se 
moramo, da je le 
s sodelovanjem, 
povezovanjem in 
konstruktivnim 
dogovorom mogoče 
uresničevati cilje, ki 
smo si jih zadali tako 
na lokalnem področju 
kot tudi globalno. 
Tudi v politiki velja 
načelo »misli lokalno, 
deluj globalno«. 

Aleksandra
Osterman

VI. MANDAT
PS PS
podpredsednica Odbora za zadeve 
Evropske unije

18. 3. 1972

ekonomistka
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Alenka
Pavlič

Uspešen v politiki 
pomeni biti velik 
umetnik, kajti »Kar velja 
enemu za resnico, je 
lahko za drugega zmota.« 
(Mahatma Gandhi)

 O svojem vstopu v politiko
Kot popolna začetnica v politiki sem si želela, da dobi 
tudi »običajen človek z ulice« možnost sodelovanja in 
odločanja v zakonodajnem postopku. Dodatno k temu 
me je spodbudilo tudi dejstvo, da morajo dobiti ženske 
več priložnosti v politiki. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Najbolj sem si zapomnila sejo v Državnem zboru, ki ni 
potekala po običajnem postopku. Po kopici neplodnih 
opozicijskih razprav je trajala cel dan in noč do jutra, 
ko smo ob 6.30 uri zjutraj glasovali o proračunu za leto 
2014 in o nepremičninskem davku.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenijo vidim kot zeleno deželo s čim manjšim 
ogljičnim odtisom, z razvito logistično infrastrukturo, 
ker Slovenija leži na pomembnih koridorjih. Dobre 
logistične poti pomagajo pri razvoju našega 
gospodarstva. Pričakujem zaključek tajkunskih 
in korupcijskih zgodb ter odvzem nezakonito 
pridobljenega premoženja. Sociala, brezplačno javno 
šolstvo, urejen zdravstveni sistem, enakost spolov 
in človekove pravice so moje želje in nekaj, za kar se 
borim ves čas.

VI. MANDAT

 O svojem vstopu v politiko
V politiko sem vstopila z jasnimi idejami in ideali. 
Ljudem sem obljubila, da bom kot njihova poslanka 
trdna vez Korošcev z Ljubljano, da bom zagovarjala 
jasne in družbeno uravnotežene zakonodajne 
rešitve in da bom svojo lepo državo v svetu dostojno 
predstavljala. Moja prizadevanja za uresničitev 
zastavljenih ciljev so bila ves mandat borbena in 
iskrena. Skupaj z župani koroških občin smo dosegli 
državno podporo investicijam, projektom in razvojnim 
vizijam, pomembnim za razvoj naših krajev in za 
boljše življenje naših ljudi, zato na svoje delo v politiki 
gledam s ponosom.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Dogodek, ki se me je dotaknil, nam kot predstavnikom 
vsega naroda ni bil v čast. Politična preračunljivost 
je prevladala nad človečnostjo in pravno državo. 
Sistemske zakonodaje za ureditev položaja izbrisanih 
poslanci nismo bili sposobni sprejeti. Osebno sem 
verjela in si prizadevala, da bi politična večina ta 
napor zmogla, pa mi ni uspelo. Opozorila nekaterih 
strankarskih sopotnikov, da sebi in stranki povzročam 
s svojimi parlamentarnimi nastopi v »korist izbrisanih« 
veliko politično škodo, so v mojem spominu še danes. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenija je del politično nestabilnega in nemirnega 
sveta. Usode si ne krojimo povsem sami, jo pa lahko 
z vzorom, dejanji in odločnimi besedami v korist miru 
in za dobrobit vseh ljudi sooblikujemo. Čez 25 let 
bomo Slovenci živeli v miru in socialno pravični družbi 
le, če jo bomo gradili najprej sami in Evropo ter svet 
opozarjali na nedopustne poti, ki bi lahko povzročile 
razmere, ki se jih ljudje vsega sveta bojimo in za katere 
od politikov pričakujemo, da po njih ne hodijo. To so 
poti prevelikih socialnih razlik, diskriminacije in vojn. 

PS PS
PS NP
PS ZAVEZNIŠTVO AB
predsednica Odbora za gospodarstvo

 

18. 5. 1962

univerzitetna diplomirana ekonomistka

Ostala sem zvesta 
svojim vrednotam 
in idealom.

Irma
Pavlinič Krebs

III. MANDAT
PS PK LDS
podpredsednica Državnega zbora

3. 4. 1963

univerzitetna diplomirana 
pravnica
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Sadovi dela preteklih 
generacij so zaveza 
vsem, ki sooblikujejo 
nove poti uspeha. 
Izostrenost pričakovanj 
ljudi je generator 
zagona odločevalcev.

Foto: Barbara Žejavac 
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Breda
Pečan

Delo v politiki 
sem vedno štela za 
delovanje v korist 
splošne blaginje, 
spoštovanja 
človekovih pravic 
in človekovega 
dostojanstva.

 O svojem vstopu v politiko
Vedno sem čutila, da je naloga vsakogar v družbi, in 
s tem tudi mene same, da po svojih močeh prispeva 
k izboljšanju možnosti za vse ljudi. Zato sem ob prvih 
volitvah sprejela predlog svoje stranke, da kandidiram 
za poslanko in poskusim uresničiti svoj življenjski 
moto.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Naj omenim svoj in skupni dosežek poslanske skupine, 
to je sprejetje Zakona o prepovedi proizvodnje 
in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno. Skupaj s sodelavci smo dosegli, da so se 
oboleli delavci lahko upokojili pod posebnimi pogoji, 
Salonit Anhovo se je uspešno prestrukturiral in v 
Sloveniji v nobeni proizvodnji ne uporabljajo azbesta.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Kakšno Slovenijo si želim? Domovino, v kateri ljudje ne 
bodo več »naši« in »vaši«, v kateri ne bo razlikovanja 
med ljudmi zaradi osebnih lastnosti, v kateri ne bo 
treba zbirati dobrodelnih prispevkov za revne otroke, 
v kateri bodo njihovi starši dobili za pošteno delo 
pošteno plačilo, v kateri se bo lahko vsakdo šolal 
v javnih šolah, zdravil v javnem zdravstvu, najel 
primerno stanovanje in užival varno starost.

I. MANDAT

V. MANDAT

IV. MANDAT

III. MANDAT

PS ZL
predsednica Komisije za lokalno samoupravo

PS SD
predsednica Odbora za okolje in prostor

PS ZLSD
podpredsednica Komisije za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ

PS ZLSD

 

2. 10. 1946

profesorica biologije

Mag. Damjana 
Petavar Dobovšek

VI. MANDAT
PS SDS
predsednica Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju zlorab v slovenskem 
bančnem sistemu

28. 5. 1966

magistrica upravnih ved

Čas bo pokazal, ali smo 
sposobni pri ključnih 
vprašanjih, ki so pomembna 
za razvoj države, stopiti 
skupaj in dokazati, da smo 
končno spregledali in da 
smo na nivoju, ko smo 
sposobni eliminirati politični 
prestiž in konsolidirati 
naše razmišljanje v dobro 
Slovenije, kar smo dolžni 
naslednji generaciji, 
ki pa bi se morala bolj 
zavedati pojma aktivnega 
državljanstva. Zaenkrat pa 
so interesi politike daleč od 
potreb državljanov Slovenije.

 O svojem vstopu v politiko
Za vstop v politiko me je gnala želja, da s svojo 
aktivno udeležbo in s svojim znanjem prispevam k 
napredku države in posledično k boljšim pogojem za 
življenje v naši domovini. Res srčno sem se zavzela 
in uspela, da sem prišla v parlament, kjer pa sem kaj 
kmalu spoznala, da politika ni za poštene, delovne in 
strokovne ljudi in da so interesi politike daleč stran od 
potreb ljudi, ki pa so od nje odvisni.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Slovenija temelji na izjemnih zgodovinskih odločitvah 
in skupnih dosežkih ter načrtih, ki pa so se na 
določenih točkah zaradi strankarskih apetitov začeli 
razdvajati in ločevati po »dveh tirih«. To je strateška 
napaka, ki je mlado naivno demokracijo zavrla v 
začetnem katapultu v sam vrh evropskih držav, in 
nesporno dejstvo, vmes so samo izgovori in prenašanje 
krivde na takšne in drugačne notranje in zunanje 
dejavnike.   

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Želim, da bi v parlamentu zmogli konstruktivno 
sodelovati pri iskanju strokovnih rešitev, ki bi Slovenijo 
popeljale nazaj na pot najrazvitejših držav, da bi 
želja za dobro države prevladala nad strankarskimi 
apetiti in da bi s skupnimi močmi naredili za Slovenijo 
takšne pogoje, da bi vsi lahko imeli enake izhodiščne 
možnosti za delo, za boljše plače, za varne in dostojne 
pokojnine, za pridobitev varnih stanovanj za starejše in 
stanovanj za mlade družine, za enakost pred zakonom. 
To je tudi moja vizija za naslednjih 25 let.
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 O svojem vstopu v politiko
Predlog stranke DeSUS in spodbuda širokega kroga 
volivcev, ki me je predlagala in podprla.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Moje nasprotovanje sprejetju Zakona o davku na 
nepremičnine, ki bi bil izjemno krivičen, še posebej za 
upokojence, ki so si z odrekanjem zgradili lasten dom. 
Vesela sem bila, da je bil zavrnjen. Žal pa ne z voljo 
poslancev, ampak po sodni poti. Bila pa sem precej 
zaskrbljena ob vsakokratnih shodih in protestih pred 
poslopjem Državnega zbora. Verjamem, da so bili 
upravičeni, saj te stiska v zadnji fazi pripelje tudi na 
ulico.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Izkoreniniti izkoriščanje delavcev, ki smo mu 
priča zdaj. Politika bo morala poskrbeti za svoje 
državljane, da bodo čutili pripadnost svoji državi 
Sloveniji, saj smo ljudje tvorci te države. V prihodnje 
morajo politiko voditi tisti, ki do zdaj z njo niso bili 
obremenjeni (nimajo nahrbtnika), torej povsem nova 
generacija. Današnja politika je samo merjenje moči, 
ki prebivalstvu ne prinaša blagostanja in osebnega 
zadovoljstva.

 O svojem vstopu v politiko
Vso svojo delovno dobo zdravnice sem se srečevala 
z vse večjimi potrebami bolnih, ki jim zdravstveni 
sistem ni bil kos. V drugačni politiki, ohranitvi javnega 
zdravstva enakih možnosti, dostopu do kakovostnih in 
strokovnih zdravstvenih storitev sem videla možnost 
in svoj prispevek k zakonskim spremembam v dobro 
vsem.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Aktivno sem sodelovala pri noveliranju in sprejetju 
zdravstvene zakonodaje, s katero se po 25 letih 
zagotavlja vzdržnost sistema in kvaliteto storitev za 
vse večje potrebe prebivalstva.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Želim si Slovenijo, ki bo stabilna, napredna, varna, 
odprta država, v kateri bo dostojno živel mali človek, 
moji otroci in vnuki.

 

Politika je poligon, kjer 
ne bi smelo priti do trka. 
Žal pa je do tega še dolga 
pot. Politika je za ljudi s 
karakterjem, ki delujejo 
odgovorno in stojijo za 
svojimi izjavami. Delo 
v politiki je odgovorno, 
če to odgovornost 
čutiš – čutiš do volivcev 
in državljanov, v 
nasprotnem je bolje, da 
te tam ni. 

Marija
Plevčak

VI. MANDAT
PS DeSUS 
podpredsednica Odbora za infrastrukturo in 
prostor
podpredsednica Odbora za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino

25. 1. 1945

ekonomska tehnica

Vlasta
Počkaj

Kot zdravnica 
sem vse življenje 
delala z ljudmi 
in za ljudi, in s 
tem nameravam 
nadaljevati tako 
v politiki kot 
izven nje.

VII. MANDAT
PS SMC

6. 12. 1950

specialistka splošne medicine
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 O svojem vstopu v politiko
Leta 2014 je bila Slovenija na točki preloma. Državi 
so se zgodile predčasne volitve, grozila nam je trojka, 
imeli smo rekordno število brezposelnih. Ljudje 
smo res izgubili upanje v državo. Ko me je v stranko 
povabil dr. Cerar, sem zapustila svojo službo, kjer sem 
uspešno napredovala v vodjo, in se podala v politiko. 
Da je bila odločitev pravilna, potrjujejo tudi rezultati. 
V zadnjih treh letih je naša vlada docela spremenila 
državo. Imamo najmanj brezposelnih od leta 2009. V 
državo se vračajo nove, tudi tuje investicije. Predlagana 
proračuna za leti 2018 in 2019 prvič po letu 1995 (kar  
22 let) predvidevata proračunski presežek. Ponosna 
sem na doseženo.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Kot predsednica Odbora za gospodarstvo zelo od 
blizu spremljam prihod kanadskega velikana Magne 
v Slovenijo. Vem, kako zelo si je vlada za to investicijo 
prizadevala, vem, kako smo poslanci na odboru hiteli s 
spreminjanjem zakonodaje, da bi jim omogočili prihod 
v Slovenijo. Zavedam se, kako zelo Slovenija potrebuje 
nova delovna mesta. Kljub vsemu so bili nekateri proti 
s precej »zanimivimi« argumenti. Res ne poznam 
države, kjer bi ljudje protestirali proti novim delovnim 
mestom in proti razvoju. Ko bom svojim vnukom 
razlagala o svojem političnem udejstvovanju, jim bom 
gotovo izpostavila to politiko nagajanja, ki smo ji vsak 
dan priča v slovenskem prostoru.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Sem realna optimistka, svoj pogled usmerjam v 
prihodnost z zrelim optimizmom. Prepričana sem, 
da bo Slovenija čez 25 let moderna država. Da bo 
zelena država, kjer bo električna energija rezultat 
hidroelektrarn, vetrnic in ne premoga. Da bomo tako 
kot danes najbolj prijazna država otrokom. Vem, 
da bo Slovenija sinonim za razvoj, rast, za odlično 
gospodarstvo. V to sem prepričana, saj imamo 
Slovenci prepotrebno znanje in željo, da to dosežemo. 
A moramo si prenehati nagajati in vsi skupaj začeti 
delati za dobrobit Slovenije.

 O svojem vstopu v politiko
Dotedanja aktivna politična angažiranost v  
Zveznem zboru Skupščine SFRJ in angažiranost pri 
vseh dogodkih osamosvojitve sta me vodili pri ponovni 
odločitvi, da kandidiram v prvi mandat Državnega 
zbora. Vizija, znanje, dotedanje izkušnje so bili 
motivi in želja, da sooblikujem napredno, razvojno 
naravnano, človekovim pravicam spoštljivo in  
odprto družbo.  

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Vsebine in delo, ki sem ju zagovarjala v Zveznem 
zboru sta sprožila velika politična razhajanja v 
jugoslovanskem prostoru, sem nadaljevala in 
zagovarjala pri oblikovanju številnih zakonskih aktov, 
ki so bili sprejeti v tem mandatu. Človekove pravice, 
socialno varstvo, javno šolstvo, javno zdravstvo, odprt 
kulturni prostor, mirovna politika, večja participacija 
žensk v političnem in gospodarskem prostoru, nadzor 
nad porabo javnih financ ter večja mednarodna 
dejavnost so tista področja, kjer sem dodajala svoje 
predloge in rešitve. Kljub zelo pestremu političnemu 
dogajanju in številnim političnim in ideološkim 
razhajanjem med strankami so bili v tem mandatu 
sprejeti številni akti, ki so postavili temelje pravne 
države, izhajajoč iz že sprejete ustave. Prve afere, kot 
so trgovanje z orožjem ter divje privatizacije, so dale 
veliko dela preiskovalnim komisijam, a na žalost brez 
epilogov. Dogodek v Depali vasi je bil ključen tudi za 
razrešitev ministra. To je bil čas, ko je bilo med ljudmi 
še vedno veliko upanja in zaupanja v politiko in razvoj 
demokracije.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Lep slovenski jezik, pestra kulturna dediščina in 
kultura v najširšem smislu naj bosta vodilo pri 
oblikovanju humane, sodobno in trajnostno razvojno 
naravnane dežele, ki s svojimi izjemnimi človeškimi, 
znanstvenimi in naravnimi potenciali razvija in 
soustvarja evropski ter mednarodni prostor.

Slovenska politika je 
počasna, razdiralna, 
polna umetnih 
delitev. Trudim se, da 
to spremenim. 

Andreja 
Potočnik

VII. MANDAT
PS SMC
predsednica Odbora  
za gospodarstvo

10. 2. 1982

diplomirana varstvoslovka

Viktorija
Potočnik

Albert Einstein 
me s svojo mislijo 
»Kdor nikoli ni 
naredil napake, 
ni nikoli poskusil 
nečesa novega« 
opogumlja pri 
mojih odločitvah 
in dejanjih. 

I. MANDAT
PS LDS
predsednica Komisije za žensko politiko

3. 1. 1957

diplomirana pedagoginja
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 O svojem vstopu v politiko
Kot zagovornica paritetne demokracije nisem 
mogla samo gledati vsesplošnega izrinjanja žensk 
iz odločanja na vseh ravneh. Politične izkušnje sem 
si nabirala najprej v stranki, nato v mariborskem 
mestnem svetu. Javno nastopanje ter delo z ljudmi in 
za ljudi pa je bistveno tudi za učiteljski poklic. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Sprejemanje zakonodaje, povezane s prevzemanjem 
evropskega pravnega reda, in vstop v EU sta zagotovo 
za državo bistvenega pomena, za demokracijo in zame 
pa sprememba 43. člena Ustave in s tem odpiranje 
prostora za kandidiranje žensk na volitvah, Zakon 
o javni rabi slovenščine, ki je predpisal sprejetje 
nacionalnega programa za jezikovno politiko, ter vsaj 
delna poprava krivice, storjene izbrisanim.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Prihodnost Slovenije je v veliki meri odvisna od EU 
in njenega ukrepanja ob priseljevanju, staranju 
prebivalstva, pojavu neonacizma ter terorizma. 
Podpisali bomo mednarodno prepoved jedrskega 
orožja, odpravili demokratični primanjkljaj in našli 
alternativo neoliberalizmu, z ukrepi varnostne politike 
pa ne bomo krnili človekovih pravic. Le solidarna, 
pravična, strpna in povezana družba, ki posamezniku 
zagotavlja razvoj, dostojanstvo in svobodno izbiro, 
jamči napredek.

 

Delo v politiki 
razumem kot 
odgovorno urejanje 
javnih zadev. To je 
resno in vztrajno 
delo za ljudi in 
za javno dobro z 
nenehno mislijo na 
prihodnost.

Mag. Majda 
Potrata

III. MANDAT

IV. MANDAT

V. MANDAT

VI. MANDAT

PS ZLSD
podpredsednica Odbora za notranjo politiko

PS ZLSD
predsednica Komisije za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti

PS SD
predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport 
in mladino

PS SD
namestnica vodje PS SD
predsednica Odbora za kulturo
predsednica Skupnega odbora

30. 5. 1948

magistrica slovenske književnosti

 O svojem vstopu v politiko
Odločitev za kandidaturo ni bila lahka. Slovenijo 
je v letu 2011 pestila huda gospodarska, finančna 
in socialna kriza in prav to me je spodbudilo, da s 
svojimi znanji in sposobnostmi, s svojim vrednostnim 
sistemom in pozitivno naravnanostjo pripomorem k 
iskanju in sprejemanju pravih odločitev.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Ponosna sem, da je bilo moje poslansko delo vseskozi 
usmerjeno k zagotavljanju pravične in pravne države, 
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
kulturi dialoga ter opozarjanju na neustrezna ravnanja 
nekaterih organov nadzora, preiskovanja, pregona 
in sodstva, še zlasti tedaj, ko sem na posamezna 
neustrezna ravnanja opozorila na podlagi prijav 
državljank in državljanov.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
V naslednjih letih bo vsekakor treba preiti od besed k 
dejanjem, da bo Slovenija postala pravna in pravična 
država, kot smo zapisali v našo ustavo. Na politiki je 
odgovornost, da bo čez 25 let naša družba resnično 
strpna, solidarna; da bo zagotovljena pravica do 
svobode izražanja misli, govora in javnega nastopanja; 
pravica do zdravega življenjskega okolja; družba 
medgeneracijske solidarnosti. 

Sonja
Ramšak

Želim si politiko 
»Brez izgovora!« 
(J. Rifenbary); 
prevzemanja 
odgovornosti in 
spoštljivega odnosa 
med političnimi 
nasprotniki 
(ne sovražniki).

VI. MANDAT
PS SDS
predsednica Mandatno-volilne komisije

24. 6. 1958

diplomirana upravna organizatorka
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 O svojem vstopu v politiko
Bila sem podpredsednica stranke SD in kandidatura je 
bila neizbežna.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Sprejetje Priporočila št. 1984 (2011) v Parlamentarni 
skupščini Sveta Evrope: The protection of privacy 
and personal data on Internet and other online 
media, avtorica mag. Andreja Rihter. To je tema, ki 
postaja aktualna šele v zadnjem času in se bodo z 
njo generacije mladih soočale tekom celega življenja. 
Vplivnost in sledenje podatkov, ki jih zaupamo novim 
tehnologijam, pustijo pečat za vse življenje.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Za vizijo je treba najprej odgovoriti na vprašanje, 
kaj želimo in za koga si želimo prihodnost. Samo 
besedičenje politike ne zadostuje. Samo preverimo 
obljube politikov, ki so nam jih dali na volitvah, in vse 
naše vizije izpuhtijo.

 

Delo v politiki je 
preizkušnja sebe 
samega. Postavlja 
ti ogledalo kot 
individuumu, kot 
glasniku ljudstva 
in kot predstavniku 
celotne družbe. 

Dr. Andreja 
Rihter

V. MANDAT
PS SD
podpredsednica Odbora za zdravstvo

25. 8. 1957

doktorica zgodovinskih znanosti 

 O svojem vstopu v politiko
Želela sem sodelovati pri ustvarjanju nove države 
in demokracije ter pripomoči k popravi krivic iz 
preteklosti. Pri tem sem izhajala iz prepričanja, 
da je pot do boljše prihodnosti mladih v evropskih 
povezavah.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Med največje dosežke svojega mandata štejem, 
da sem bila predlagateljica sprememb ustave za 
ustanovitev občin v novi državi, predlagateljica zakona 
in dopolnil za uvedbo daljše porodniške, olajšav 
za starše, različne oblike in možnosti starševskega 
dopusta ter uvedbo 15 dni očetovskega dopusta, 
pobudnica boljše družinske politike, pobudnica uvedbe 
duhovne oskrbe v vojski, pobudnica 40-odstotne 
olajšave za študentsko delo, v sodelovanju z ženskim 
gibanjem pobudnica obveznega cepljenja mladih 
žensk proti raku materničnega vratu in pobudnica 
sprememb ustave za uvedbo kvot na volitvah za enake 
možnosti žensk.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
V notranji politiki je treba doseči spoštovanje pravnega 
reda in povrniti državljanom zaupanje v državo, 
predvsem pa poskrbeti za boljši standard državljanov, 
boljšo dostopnost do zdravstvenih in drugih storitev, 
stabilen pokojninski in socialni sistem ter dobro 
družinsko in demografsko politiko. V zunanji politiki 
bi morala Slovenija delovati bolj samozavestno in 
modro ter si zagotoviti boljši položaj na evropski in 
mednarodni ravni. To se mora zgoditi v dobro vseh 
državljanov. 

»Pošteno živeti, 
nikomur škodovati, 
vsakemu priznati 
tisto, kar mu gre!« 
(Ulpijan) 

Nada
Skuk 

I. MANDAT

II. MANDAT

PS SKD
predsednica Mandatno-imunitetne 
komisije

PS SKD

22. 5. 1955

ekonomska tehnica
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Srčnost in skromnost 
ob doseženem sta 
navdih mladostnega 
upora, ki tli v ljubezni 
do domovine. 
Preizkušenost 
v odnosih vliva 
optimizem.

Foto: Barbara Žejavac 
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Janja
Sluga

 O svojem vstopu v politiko
Vsak od nas ima možnost, da kritiko nadomesti z 
aktivnostjo in s svojim delom prispeva k skupni boljši 
prihodnosti. To je bilo tudi moje vodilo pri odločitvi, da 
vstopim v svet politike. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V spominu bo ostalo veliko sprejetih politik in ukrepov, 
ki se dotikajo najbolj ranljivih skupin v naši družbi. 
Posebej bi izpostavila ukrepe na področju socialne 
politike, preprečevanja ter odpravljanja diskriminacije 
in družinske zakonodaje.   

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenijo v prihodnosti vidim kot državo, ki jo oblikuje 
solidarna in strpna družba. Družba, ki bo cenila in 
ščitila bogato naravno in kulturno dediščino Slovenije 
ter udejanjala inovativne in razvojne ideje, ki prinašajo 
napredek. 

VII. MANDAT
PS SMC
podpredsednica Odbora za notranje 
zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo

15. 5. 1974

diplomantka poslovne administracije

Delo v politiki ima 
svojevrstno dinamiko. 
Za dosego dokončnega 
sprejetja najboljših rešitev 
za ljudi je potrebno 
predvsem veliko 
strpnosti, preudarnosti 
in zdravorazumske 
razsodnosti.  
 
»Sreča je takrat, kadar je v 
sozvočju tisto, kar misliš, 
kar govoriš in kar narediš.«
(Mahatma Gandhi)

Jana
Sommeregger Primožič

I. MANDAT
PS SKD
predsednica Komisije po zakonu o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo

5. 3. 1963

univerzitetna diplomirana ekonomistka

Politika je, in 
zame vedno bo, 
»delo za dobro 
ljudi«.

 O svojem vstopu v politiko
V študentskih skupinah Novega občestva in Mladike 
sem rada debatirala o družbenih temah. Ob srečanjih 
z zamejskimi Slovenci sem se v želji »delati za dobro 
ljudi« odločila za vključitev v politiko. V času slovenske 
pomladi sem vodila občinski odbor Slovenskih 
krščanskih demokratov v Tržiču, še ne 30-letna pa sem 
vstopila v Državni zbor.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V stranki SKD in Državnem zboru sem bila zadolžena 
za ustanavljanje novih občin. Na posvetovalnem 
referendumu leta 1994 je bilo navdušenje nad 
samoupravo tolikšno, da je bilo izglasovanih kar 350 
občin. Na dolgi nočni seji, kjer smo poslanci potrjevali 
nove občine, pa nam je v SKD, kot glavni zagovornici 
le-teh, uspela ustanovitev 150 občin. Poslanski kolega 
me je takrat poimenoval »mati slovenskih občin«, na 
kar sem zelo ponosna.   

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Čas prvih poslancev (1992–1996) je bil čas graditve 
države in vzpostavljanja demokracije. 25 let pozneje 
spoznavamo, da bo potrebnih še nekaj generacij, da 
bomo znali demokratično upravljati lastno državo. Čez 
25 let bosta moja sinova v zrelih letih, samozavestna 
Slovenca in Evropejca, tolerantna do drugih in 
drugačnih – takšna, kot država Slovenija.
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 O svojem vstopu v politiko
Kot kandidatko za poslanko v Državni zbor me je 
predlagala stranka LDS, na listi katere sem bila tudi 
izvoljena. To je bil zame nov izziv in želja, da s svojim 
glasom, poslanskimi vprašanji in pobudami odločam 
za dobro ljudi Republike Slovenije, še posebej pa za 
vse občane iz Domžal, Lukovice in Moravč. Volivci  
4. volilne enote so me po mojem preteklem delu dobro 
poznali. In delo v politiki mi ni bilo tuje. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Moja skrajšana mandata dela v Državnem zboru 
sta bila močno povezana s sprejemanjem zakonov, 
pomembnih za vstop v Evropsko unijo.
Poznavanje področja izobraževanja in sociale mi je 
omogočalo tvorno sodelovanje na tem področju. 
Dejstvo je, da je vsaka prenova programov možna le 
ob trajnem in načrtnem zagotavljanju proračunskih 
sredstev in dodatnih virov. To pa je takrat zagotavljal 
t. i. zakon o šolskem tolarju in zakon o razvojnih 
programih v vzgoji in izobraževanju, ki je omogočal 
nadaljevanje projekta Šolski tolar ter ga razširil v Tolar 
za znanje.
Pomemben dogodek je bila tudi gradnja avtocestnih 
odsekov Vransko–Blagovica in Blagovica–Šentjakob. 
Krajani Črnega grabna so se dnevno srečevali z novimi 
problemi. Močne so bile zahteve po ureditvi razmer 
na magistralni cesti G I-10, ki je zaradi povečanih 
prevozov kamnitega materiala ogrožala življenja ljudi. 
Koliko pogovorov, dogovorov, usklajevanj in strpnosti!

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Optimistično sprejemam vsak nov dan, prav tako vizijo 
Slovenije za nadaljnjih 25 let. A le znanje je pot do 
uspeha. Verjamem, da bo vsak problem ali konflikt 
pot k dvigu kvalitete življenja na gospodarskem, 
kulturnem, izobraževalnem, političnem in osebnem 
področju. Želim, da Slovenijo v EU in svetu poznajo 
kot deželo, kjer mladi lahko najdejo zaposlitev. Da 
svobodno neodvisni zadihajo, delajo in z zasluženim 
plačilom brez strahu kujejo svojo prihodnost. Slovenija 
mora ostati dežela, ki pomaga socialno najšibkejšim, 
starejšim …, da pridejo do cilja. Marsikaj pa moramo 
storiti tudi sami.

 O svojem vstopu v politiko
Kot aktivna državljanka sem politiko v državi vseskozi 
spremljala. Ko se je ponudila priložnost, sem pred 
tremi leti vanjo tudi vstopila.  

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Sprejeti Zakon o izgradnji, upravljanju in 
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge 
Divača–Koper, kjer je bil prvič uporabljen nov model 
učinkovitega financiranja izgradnje drugega tira, ki 
pregledno ureja pridobivanje in črpanje evropske 
finančne pomoči, meddržavno financiranje in v manjši 
meri obremenjuje davkoplačevalce. Na to temo je bil 
razpisan zakonodajni referendum, ki ni bil uspešen, 
zato se priprave na gradnjo drugega tira uspešno 
nadaljujejo.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Razvoj Slovenije v smeri trajnostnega razvoja, 
digitalnega gospodarstva, zelenega turizma. Sem 
za kreativno Slovenijo, kjer bo kakovostno življenje 
dosegljivo za vse ljudi.

 

S sprejemanjem 
različnih interesov in 
potreb, s strpnostjo in 
priznavanjem drugačnosti 
vsakega posameznika 
lahko živimo v sožitju 
drug z drugim in z 
naravo. Brez sebičnosti 
prisluhnimo mladim, 
novim glasovom, ki 
jih lahko obogatimo z 
modrostjo starejših.

Stanislava
Stopar

II. MANDAT

III. MANDAT

PS LDS

PS PK LDS

11. 11. 1943

učiteljica razrednega pouka

Vojka
Šergan

VII. MANDAT
PS SMC
podpredsednica Odbora za finance in 
monetarno politiko

6. 3. 1957

upravno administrativna tehnica

Kako gledam na 
delo v politiki? Biti 
politik pomeni biti 
v službi ljudi, je 
velik izziv in nikoli 
končano delo.
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 O svojem vstopu v politiko
Zaupanje v moč političnih odločitev, ki so v korist 
družbi, njenemu razvoju in zadovoljstvu ljudi. Kot 
novinarka, urednica in kritičarka na širšem področju 
kulture sem sicer pred tem posredno lahko opozarjala 
na družbene razmere, ki niso bile v skladu z želenim 
napredkom, a možnost udejanjanja je znotraj 
političnih institucij večja.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Bili so dobri in tudi temni trenutki. Nezadovoljna 
sem bila takrat, ko so razprave potekale v prazno, 
ne vsebinsko, površno, črno-belo in mimo predmeta 
obravnave. Pa tudi takrat, ko so jih poganjale 
nestrpnosti ali celo odkrit sovražni govor. Povsem 
drugače je bilo ob dobro izpeljanih rešitvah. Tako 
rekoč prvi dan, ko sem prišla v parlament, sem 
vložila predlog za popravek zakona, s katerim so 
se odprle možnosti bolj enakopravne (jezikovne) 
obravnave spolov. Ta prvi korak se je čez nekaj let 
tudi z mojim kontinuiranim angažmajem končal s 
spremembo ustave, ki je omogočila enake možnosti 
žensk in moških na volitvah v Državni zbor. Danes 
je zastopanost žensk v javnem življenju bistveno 
boljša kot takrat. Taki in številni drugi projekti so 
bili uspešni predvsem zaradi dobrega dialoga in 
povezovanja v Državnem zboru in zunaj njega. Če nam 
je uspelo izboljšati kakšno zakonsko, torej življenjsko 
nepravičnost – sploh na področju sociale, zdravstva in 
človekovih pravic, zvišati sredstva in odnos do kulture 
ter postaviti pod vprašaj nevednost, je bilo delo v 
parlamentu zadovoljujoče. Je pa res, da so bila moja 
pričakovanja na začetku večja. Zdelo se mi je, da je 
to nekakšna življenjska univerza, najvišji procesor 
vzpostavljanja za človeka koristnih rešitev, da je to 
forum odprtih miselnih prostorov in vizij. Realnost ni 
povsem taka, kar je še posebej očitno v zadnjem času, 
ko vse bolj izginja načelo profesionalnosti, ko je »jaz« 
pred »mi« in ko je Državni zbor vse prevečkrat vnaprej 
programiran stroj. 

 O svojem vstopu v politiko
Za kandidiranje na volitvah sem se odločila zaradi 
slabega gospodarskega stanja in stanja duha v naši 
državi, kar sem tudi sama v svojem delu kot podjetnica 
zelo občutila. Namesto kritiziranja sem želela po 
svojih močeh pomagati pri spremembah na bolje. Te 
so z vstopom Stranke modernega centra v politiko in s 
prevzemom vlade tudi nastopile.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Prehod iz nekdanje skupne države je bil na trgu, 
lačnem vsega, za mnoge zelo uspešen. Dolgo časa je 
šlo vse samo navzgor, tako obseg dela kot dobički. S 
prihodom krize so se stvari spremenile, podjetja so se 
morala preoblikovati in prestrukturirati. Tista, ki jim 
to ni uspelo, so propadla, spet druga, ki so ta proces 
uspešno izvedla, so danes izjemno uspešna tudi v 
svetovnem merilu. So temelj našega gospodarstva 
in nanje smo upravičeno ponosni. V času našega 
mandata so mnoga podjetja iz krize izšla močnejša, 
uspešnejša in pripravljena na nove izzive. Z določenimi 
zakoni smo kot Stranka modernega centra k temu 
zagotovo pripomogli, ravno tako smo dosegli politično 
stabilnost, ki je ključna za državo in njen razvoj.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Želim si živeti v moderni državi, ki se sooča z izzivi 
prihodnosti in ne s preteklostjo. Naša vlada je 
pripeljala pomembne tuje investicije in želim si, da 
bi se ta pozitivni trend nadaljeval. Nove investicije so 
prišle, ker je država zagotovila politično stabilnost in 
stabilno ter predvidljivo gospodarsko okolje. Želim si, 
da se ta trend nadaljuje, saj je to predpogoj, da k nam 
pridejo investitorji, ki bodo ustvarjali nova delovna 
mesta z visoko dodano vrednostjo. Le tako lahko 
dvignemo kvaliteto življenja naših državljanov. 

 

Politika je izjemno zahtevna 
in odgovorna umetnost 
upravljanja javnih zadev. 
Treba jo je jemati zares, 
dobesedno kot res publica, 
ki izhaja iz vednosti, 
odprtosti, drznosti in 
spoštovanja. Tu ni mesta 
za egoizme, plašnice in 
nerazgledanost.

Majda
Širca Ravnikar

III. MANDAT

V. MANDAT

IV. MANDAT

PS PK LDS

PS ZARES
podpredsednica Odbora za kulturo, 
šolstvo, šport in mladino
ministrica za kulturo

PS PK LDS
PS NP
PS ZARES
namestnica vodje PS PK LDS
namestnica vodje PS NP
namestnica vodje PS ZARES
podpredsednica Komisije za peticije ter  
za človekove pravice in enake možnosti

20. 4. 1953

univerzitetna diplomirana 
umetnostna zgodovinarka

Maruša
Škopac

Politika in delo politikov 
sta v javnosti povsem 
narobe predstavljena, kar ni 
posebnost naše države, to 
se dogaja povsod po svetu. 
Tudi sama pred vstopom v 
politiko dela v politiki nisem 
razumela in nanj nisem 
gledala tako kot danes.

VII. MANDAT
PS SMC
podpredsednica Preiskovalne komisije 
za ugotavljanje politične odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 
Termoelektrarne Šoštanj

30. 11. 1971

univerzitetna diplomirana ekonomistka
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 O svojem vstopu v politiko
Glede na izkušnje v lokalni politiki in poznavanje 
zakonodaje na svojem delovnem področju sem se 
skupaj s prijatelji v občinskem odboru svoje stranke 
odločila, da kandidiram in s tem po svojih močeh 
prispevam k pripravi in sprejemanju boljših rešitev.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V spomin se mi je najbolj vtisnilo sprejemanje Zakona 
o uravnoteženju javnih financ, ki je bil sicer zelo 
obsežen, vendar za tisti trenutek še kako potreben. 
Kljub mnogim kritikam je bil učinkovit, in kot vidimo, je 
še vedno veljaven.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Zelo upam, da bo demokracija v naslednjih 25 letih 
tudi v Sloveniji dozorela, da se bodo politiki med sabo 
poslušali, se spoštovali ter da bodo v ključnih zadevah 
za dobro države in njenih prebivalcev sodelovali. Samo 
v tem primeru nas čakajo svetlejši časi.

 O svojem vstopu v politiko
K članstvu v Slovenski demokratski stranki in k 
aktivnem političnem sodelovanju so me prepričale 
vrednote, ki jih stranka zagovarja, in njen program. V 
prizadevanju za bolj kakovostno življenje državljank 
in državljanov z zakonodajnimi predlogi pa sem se 
odločila za kandidaturo za poslanko v Državnem 
zboru.
 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Plenarne seje do poznih večernih ur oziroma bolje 
rečeno do zgodnjih jutranjih ur ob sprejemanju 
Zakona za uravnoteženje javnih financ so še vedno 
živ spomin. Verjamem, da so se burne razprave in 
številna usklajevanja okoli Zakona o uravnoteženju 
javnih financ (ZUJF) dodobra zasidrala v spomin tudi 
kolegom in kolegicam v Državnem zboru.   

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
S pravimi odgovori na razvojne ukrepe slovenske 
družbe in z učinkovitimi gospodarskimi spremembami 
bomo Slovenijo ponovno postavili na zemljevid 
uspešnih evropskih držav, kjer bodo izhodiščne 
možnosti enake za vse. Z odpravo administrativnih 
ovir in z ureditvijo davčnega področja na moderen, 
mednarodno primerljiv in socialno vzdržen način pa 
bo Slovenija postala okolje tudi za mlad perspektiven 
kader.

 

Patricija
Šulin

Biti poslanka ali 
poslanec ni služba in 
ni poklic. Je več! 
Biti poslanka ali 
poslanec je funkcija 
in poslanstvo, dano 
od volivcev in za 
volivce!
 

VI. MANDAT
PS SDS
predsednica Odbora za finance in 
monetarno politiko

25. 11. 1965

univerzitetna diplomirana organizatorka dela

Delo v politiki naj 
ne bo avantura, 
temveč odgovoren 
odnos do države in 
državljanov. 

Irena
Tavčar

VI. MANDAT
PS SDS
podpredsednica Odbora za zdravstvo

30. 12. 1955

diplomirana upravna organizatorka
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 O svojem vstopu v politiko
V politiko me je pot zanesla povsem slučajno. Nisem 
gradila politične kariere, ampak se je ta preskok zgodil 
v trenutku, ko je Slovenija začela s predsedovanjem 
EU. Tako kot vsako delo doslej, sem tudi to sprejela s 
ciljem, da naredim nekaj koristnega. V tem primeru 
koristnega za Slovenijo.

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Dan, ko sem odstopila kot podpredsednica Državnega 
zbora. Dejanje je bilo simbolično, kot izraz razočaranja 
nad delovanjem vseh vej oblasti, zakonodajne, 
izvršilne in sodne. Žal, danes ni nič drugače. To je 
velika škoda za ljudi v naši državi. Ko se bomo otresli 
spon, ki tem vejam oblasti preprečujejo opravljanje 
njihovega dela v skladu z ustavo in zakoni, bo to za 
Slovenijo zgodovinski trenutek. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Moj pogled na prihodnost Slovenije je optimističen. 
Povezanost, zaupanje, spoštovanje in sodelovanje nam 
bodo omogočili, da bomo izkoristili vse potenciale, ki 
jih premoremo. Čaka nas veliko dela s pokojninskim, 
zdravstvenim in izobraževalnim sistemom, odgovorno 
moramo upravljati z državnim denarjem in vzpostaviti 
zaupanje v sodni sistem. Tako Slovenijo si želim za vse 
naše državljane. 

 

 O svojem vstopu v politiko
V obstoječih politikah zadnjih 20 let nisem našla stranke, 
s katero bi se lahko poistovetila. Nikomur več nisem 
zaupala, saj so prav vsi vodili neoliberalno politiko v 
službi elit in kapitala, namesto da bi se zavzemali za 
ljudi. Odločila sem se, da ne bom le nemo opazovala, 
ampak bom to spremenila. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Revščina je v Sloveniji velik problem. Še posebej boleče 
je, da je visoka stopnja revščine med otroki. Zato se 
me je najbolj dotaknil ravno naš predlog, da bi vsi 
osnovnošolski otroci, ki živijo pod pragom revščine, imeli 
v šoli brezplačen topel obrok. Zakon smo vložili pred 
začetkom novega šolskega leta, a ni šlo gladko. Zmerjali 
so nas s populisti. Šele po pritisku medijev in civilne 
družbe smo dosegli cilj.   

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Drugačna prihodnost Slovenije je mogoča. Verjamem 
v ekosocialistični obrat, ko bo vsak državljan prejemal 
dostojno plačilo za dostojno delo, ko bomo odpirali 
trajnostna zelena delovna mesta in bomo živeli 
odgovorno in prijazno do ljudi, živali in okolja. Prenehati 
se mora izkoriščanje, zmanjšati socialni prepad med 
bogatimi in revnimi ter zagotoviti vsem dostopno 
kvalitetno javno šolstvo in zdravstvo. 

Le s sodelovanjem 
in ob spoštovanju 
lahko pridemo do 
najboljših rešitev. 

Romana
Tomc 

VI. MANDAT
PS SDS
podpredsednica Državnega zbora
vodja delegacije v PS SE
evropska poslanka

2. 11. 1965

univerzitetna diplomirana ekonomistka

Violeta
Tomić

VII. MANDAT
PS ZL
podpredsednica Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

22. 1. 1963

diplomirana dramska igralka

Stvari se lahko 
spremenijo na 
bolje samo, če vsak 
sprejme moralno 
in materialno 
odgovornost za 
svoje odločitve.
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Ogledalo duše se zrcali 
v jasnini pogleda. 
Ženstvenost je v prvi 
vrsti oblika glasu, 
podob in dejanj, ki 
vidijo dobro, ki ločijo, 
kaj je prav in ki vedo, 
kaj je človeška sreča.

Foto: Barbara Žejavac 
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Stvari se lahko 
spremenijo na 
bolje samo, če vsak 
sprejme moralno 
in materialno 
odgovornost za 
svoje odločitve.

 O svojem vstopu v politiko
Nagovorili so me, prosili, da kandidiram v domačem 
okolju, ne da bi sama imela kakršnekoli ambicije, 
želje. Bilo je v zadnjem trenutku in tudi izvolitev je bila 
zame presenečenje. Treba se je bilo organizirati doma, 
v službi, v družini. Izkušnja je bila bogata, ne samo 
lepa, vendar mi ni žal za tista štiri leta. Upam, da sem 
tudi jaz nekaj prispevala k vlogi politike. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Predsedovanje Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v času predsedovanja Slovenije Evropski 
uniji, ko smo se v Državnem zboru zbrali predstavniki 
iz celotne Evrope. Obravnavali smo aktualno temo 
na področju kmetijstva ter naslednji dan obiskali še 
Dolenjsko in si ogledali primere dobrih praks. Odzivi 
kolegov iz Evrope na referate strokovnjakov, vodenje in 
na samo organizacijo dogodka, so bili lepi.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Upam, da bo slovenska, čim bolj. V besedi, lastnini, 
vrednotah. Ne da imam kaj proti komurkoli, le želim 
si, da bi imeli mladi delo doma, da bi bili ustvarjalni, 
ambiciozni, podjetni, spoštljivi in da bi v delu in 
ustvarjalnosti politika videla razvoj, ne pa samo davke 
in dvome. Ti, ki zdaj odraščajo, bodo krojili politiko čez 
četrt stoletja in naši generaciji odmerjali starost. Že 
Slomšek je dejal, da so časi takšni, kakršni so ljudje. 
Sicer pa si kot agronomka in kmetica želim, da bi 
pridelali dovolj hrane in imeli na voljo dovolj naravnih 
dobrin. To so želje. Mislim pa, da bo Slovenija še 
naprej kar lepa in varna dežela.

 O svojem vstopu v politiko
V politiko sem vstopila po tehtnem premisleku. Od 
malega sem se navajena boriti za resnico in pravico. 
To počnem tudi v politiki. Ni mi vseeno, kaj se dogaja 
z našo družbo, ki ima razvojni potencial, pa ga ne zna 
izkoristiti. Želim si, da bi naši otroci imeli kvalitetnejše 
življenjsko okolje, v katerem se bodo dobro počutili in 
si tu ustvarili tudi svoj dom. Pa nenazadnje tudi zato, 
ker verjamem, da je lahko politika tudi drugačna – 
strpna, umirjena in usmerjena v skupno dobro.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Opravljanje poslanske funkcije je bila moja prva 
politična izkušnja, zato je bilo zame vse novo in 
zanimivo. V politiko smo vstopili v času krize in kljub 
temu, da se je naš mandat predčasno zaključil, je 
bil izjemno buren in smo imeli priložnost doživeti 
politiko v vseh njenih barvnih odtenkih. Čeprav sem 
bila pripravljena na trdo delo in tudi na težke besede, 
nisem razumela in ne sprejela, kako nekateri politiki 
z lahkoto obtožujejo drugače misleče oziroma svoje 
politične tekmece. Bilo je preveč praznih besed, 
preveč ozkih interesov, pomembna ni bila vsebina, 
temveč kdo si, od kod prihajaš. Strpnost, sodelovanje, 
strokovnost so prepogosto ostali mrtva črka na 
papirju. Zato smo v naši poslanski skupini tudi vložili 
paket sprememb, ki bi dvignil nivo politične kulture, 
zaostril pogoje za kandidiranje oziroma imenovanje na 
javne funkcije in tudi pogoje za prenehanje mandata. 
Pa žal ni dobil ustrezne večine. Lahko rečem, da je to 
najzahtevnejši poklic, ki sem ga do zdaj opravljala. 
Morda zato, ker politika zahteva celostnega človeka, 
mene pa ni osvojila do te mere, da bi to postal tudi 
moj način življenja. Bila je neponovljiva izkušnja, ki 
me je tudi kot človeka okrepila. Čeprav je ostalo veliko 
neizpolnjenih obljub, je bil storjen marsikateri majhen 
korak, ki vodi k velikim ciljem.   

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Po 25 letih samostojne države se zdi, da smo še 
vedno v obdobju odraščanja, saj živimo v sistemu, 
ki nagrajuje bližnjice in nas sili, da se namesto s 
prihodnostjo ukvarjamo s preteklostjo. Želim si, 
da se naše strasti ne bi razgrevale le ob športnih 
dogodkih, temveč da nas pozitiven naboj vodi tudi pri 
oblikovanju naše družbe. Pri tem je pomembno, da 
se tudi mladi aktivno vključijo v soustvarjanje svoje 
prihodnosti. Slovenija mora postati družba, ki bo dala 
krila posamezniku, ki se bo v življenju odločil za težjo 
pot, ker je ta največkrat prava. Postati mora družba, ki 
je pripravljena iz povsem nesebičnih vzgibov pomagati 
sočloveku. Družba, ki se drži svojih vrednot in načel, pa 
čeprav v lastno škodo ter družba, ki zna priznati svoje 
pomanjkljivosti in težave. Ta pot ni enostavna in ni 
neboleča, vendar brez nje napredka ne bomo dosegli. 
Slovenija ima še vedno dobre možnosti, da ne bo le 
sledilec, temveč soustvarjalec globalnih trendov. Le 
verjeti moramo vase in v svoje sposobnosti.  

 

Marjetka
Uhan

IV. MANDAT
PS NSi
podpredsednica Komisije za peticije ter 
za človekove pravice in enake možnosti 
predsednica Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

18. 10. 1963

univerzitetna diplomirana 
inženirka kmetijstva

Politika je delo za 
ljudi, za skupno dobro. 
Politika ni nastopaštvo. 
Politik se ne rodiš. 
Politika te naredi 
življenje, izkušnje, 
znanje in sposobnosti, 
pripravljenost 
prisluhniti ljudem. 
Že izbrati, predlagati 
primerne kandidate 
za vodenje je modrost, 
odgovornost nas vseh.

Kristina
Valenčič

VI. MANDAT
PS DLGV
podpredsednica Odbora za notranjo 
politiko, javno upravo in pravosodje
podpredsednica Odbora za pravosodje, 
javno upravo in lokalno samoupravo

8. 10. 1974

univerzitetna diplomirana organizatorka

Politika je preveč 
resna stvar, da bi 
jo prepustili tistim, 
ki spodkopavajo 
zaupanje državljank 
in državljanov, 
zato je prav, da se 
politiko gremo tisti, 
ki ne mislimo samo 
nase in na sedanji 
trenutek.
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 O svojem vstopu v politiko
Živim v okolju, kjer mi ljudje zaupajo svoje zgodbe, 
in v prepričanju, da lahko naredim nekaj dobrega za 
državljane, sem se odločila, da kandidiram in po svojih 
najboljših močeh naredim vse za dobrobit državljanov. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Delo poslanca je zelo pestro, z dolgim in natrpanim ter 
spreminjajočim se urnikom. Vsekakor pa bi izpostavila 
delo v petih poslanskih pisarnah, kjer sem se srečevala 
z državljani. Ta stik je bil zame res nekaj posebnega.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Politična kultura je še vedno na nizki ravni. 
Prepričana sem, da potrebujemo spremembe v 
načinu razmišljanja in vodenja države. Z aktivnim 
sodelovanjem vseh strank lahko naredimo velike 
premike na bolje. Predvsem pa je treba ljudem povrniti 
zaupanje, da spremenijo miselnost, da ne bo nikoli 
bolje. Naša prihodnost je v tem, da s skupnimi močmi 
naredimo odločilne korake v smeri razvoja, z željo po 
napredku na vseh področjih. Osredotočiti se je treba 
na našo prihodnost ter dokončno preseči miselnost in 
deljenje na naše in vaše, saj je naša skupna prihodnost 
pomembnejša od strankarskih prepirov in nesoglasij.

 O svojem vstopu v politiko
Želela sem se pridružiti skupini ljudi, ki se je 
neobremenjena s preteklim političnim delovanjem 
zavzemala za spremembo pogojev za življenje v 
Sloveniji na bolje. Sledila sem načelu aktivnega 
političnega delovanja in ne samo kritiziranja. Torej 
temu, kar sem več kot desetletje govorila svojim 
dijakom. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Svoje nekdanje učiteljsko poslanstvo mi je 
uspelo ohranjati tudi tako, da sem dijakom, ki so 
obiskali Državni zbor, redno poudarjala pomen 
parlamentarnega dela. Velik del svoje politične 
aktivnosti sem posvetila tudi mednarodni dejavnosti 
v okviru članstva v Parlamentarni skupščini OVSE. 
Kot predstavnica slovenskega Državnega zbora sem 
opazovala parlamentarne volitve po svetu in se ob 
robu srečevala s slovenskimi veleposlaniki. Neizbrisljiv 
pečat je name pustilo opazovanje volitev v Kazahstanu, 
Moldaviji in Kirgizistanu zaradi drugačnega pojmovanja 
demokracije, kot je to značilno za Evropsko unijo, ter 
zaradi velike socialne razslojenosti družbe. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenijo vidim kot državo, ki bo temeljila na 
družbenih vrednotah, kot so človekovo dostojanstvo, 
varnost, strpnost in mir. Ohraniti moramo svojo 
nacionalno identiteto ter hkrati ostati mednarodno 
odprti. Vsakemu posamezniku je treba omogočiti, da 
bo s svojim delom in poklicem lahko dostojno živel, 
mlade pa spodbuditi, da bodo aktivno sodelovali pri 
sooblikovanju svoje prihodnosti. 

 

Vesna
Vervega

VII. MANDAT
PS SMC
podpredsednica Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju zlorab v slovenskem 
zdravstvenem sistemu na področju prodaje 
in nakupa žilnih opornic

V politiki je zelo 
pomembno vztrajati na 
začrtani poti, delovati 
z močjo argumentov za 
uresničevanje javnih, ne 
pa zasebnih interesov.
Vedno bom zagovarjala 
politiko strpnosti in 
dialoga, medsebojnega 
sodelovanja in 
usklajevanja. Dvig 
politične kulture 
pa je zame pogoj za 
vzpostavitev pozitivnega 
odnosa in večjega 
zaupanja državljanov v 
politiko.

2. 7. 1965

profesorica geografije in zgodovine

Mag. Truda
Vene

VI. MANDAT
PS DLGV

30. 3. 1961

magistrica znanosti

Skladno s svojo 
funkcijo in 
pristojnostmi 
mora vsak prevzeti 
odgovornost za 
stanje v državi. 
Vsak, ki ima pravice 
in privilegije, mora 
imeti še dolžnost 
do državljank in 
državljanov.
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 O svojem vstopu v politiko
Sprožiti spremembe. Spremeniti rutino. Presekati 
vozel. Vrniti človeka v najmočnejši soj političnih 
žarometov. Preveriti možnosti. Spoznati poti. Osvetliti 
drugi vidik iste zgodbe. Odgovoriti na vprašanje: »Je res 
nemogoče?« 
 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Sprejetje sklepa glede izbrisanih.
Izguba podpisov ljudi za referendum(a).
Živa veriga, ki se je sklenila okoli Državnega zbora 
zaradi neživljenjskega zakona.
Grozilna pisma.
Iskrenost in dobronamernost večine zaposlenih v 
parlamentu.
Nepozaben občutek ob soglasnem sprejetju zakonov. 
Sprejetje zadnjega potrebnega podpisa za oblikovanje 
preiskovalne komisije.
Nesebična pomoč in iskrena podpora izkušene 
poslanke iz druge stranke.   

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Takšna, kot bo na podlagi najmanjšega skupnega 
imenovalca zarisana z vseh strani, potem ko se 
izkoplje iz občutljivih mladostniških let. Takšna, da 
bodo ljudje v njej radi in lepo živeli.

Mag. Sara
Viler

Politika je javni sistem 
s tajnimi interesi, 
morala pa bi biti javni 
kompromisni sistem, 
ki deluje v dobro 
populacije, ki v njem 
sobiva.

 O svojem vstopu v politiko
Za kandidaturo sem se odločila, ker poznam resnično 
pereče probleme, s katerimi se dnevno srečujejo 
prebivalci podeželja v Mestni občini Koper. Njihove 
želje, potrebe in interese sem želela suvereno 
zastopati na nacionalni ravni. Delati v dobro ljudi bi 
morala biti prioriteta slehernega poslanca, ker če so 
ljudje zadovoljni, si lahko zadovoljen tudi sam. Menim, 
da poslanec najučinkoviteje opravlja svoje poslanstvo 
na ta način, da se redno udeležuje sej Državnega 
zbora, da aktivno sodeluje v dodeljenih odborih in 
komisijah, da zna prisluhniti svojim volivcem ter da 
sistematično posreduje njihove zahteve poslanskim 
kolegom.    

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V mojem mandatu se mi je najbolj vtisnilo v spomin 
sprejetje Družinskega zakonika. Z oblikovanjem 
Družinskega zakonika je bilo treba poseči v 
veliko število najbolj občutljivih področij življenja 
posameznika. Menim, da bi se morali te naloge 
lotiti bolj konstruktivno in temeljito, predvsem pa 
konkretno. Zakonik je namreč v določenih poglavjih 
dokaj pavšalno urejal razmerja med prizadetimi 
subjekti, namesto da bi zadeve konkretno definiral 
v smislu nadaljnjih postopkov odločanja pristojnih 
organov. Menim, da bodo odločitve slednjih pri 
odločanju o pravicah in obveznostih obravnavanih 
subjektov še bolj dvoumne.  

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Slovenska politika mora v nadaljnjih 25 letih temeljiti 
na konstruktivnosti, kar pomeni podpirati vse tiste 
projekte, ki so koristni za slovensko družbo, slovensko 
državo in širše za slovenski narod ne glede na to, 
od kod pobuda oziroma projekt izhaja. Na žalost so 
nekateri ljudje polni stereotipov in ne zmorejo gledati 
dlje in globlje. 
 

V. MANDAT
PS SNS
podpredsednica Odbora za promet

 

27. 4. 1978

magistrica znanosti

Tamara
Vonta

Kot je nekoč zapisal 
pesnik … Slediti svojim 
sanjam, pogumno 
zamenjati življenje, če 
z njim nisi zadovoljen, 
izbrati srečo, tudi če 
tvegaš, vsaj enkrat 
ubežati pametnim 
nasvetom, …

VI. MANDAT
PS PS
predsednica Komisije za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti
predsednica Preiskovalne komisije za ugotovitev 
in oceno delovanja ekstremističnih skupin
državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade

13. 12. 1970

univerzitetna diplomirana novinarka
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 O svojem vstopu v politiko
Ker sem kot županja Domžal dobro poznala delo v 
lokalnih skupnosti in bila aktivna tudi v Skupnosti 
občin Slovenije, me je v prvi vrsti v politiko pripeljala 
želja, da v poslanski vlogi zastopam interese občin in 
tistih področij, ki so povezana z ljudmi na tej ravni: 
zdravstvo, šolstvo, kmetijstvo, sociala, kultura, šport …

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Najbolj sem ponosna, da nam je uspelo prepovedati 
uporabo GSO v Sloveniji. Sicer pa sem pri delu v 
preiskovalnih komisijah imela možnost videti dokaze, 
kako obsežna je bila v Sloveniji trgovina z orožjem in 
koliko so nekateri zaslužili. Prav ta »zgodba« vseskozi 
najbolj zaznamuje in zastruplja odnose v slovenski 
družbi in politiki.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
O viziji in prihodnosti v tako turbulentnih časih je težko 
razmišljati. A vizija pomeni, da lahko tudi sanjamo in 
upamo. Na boljše in prijaznejše odnose med ljudmi, 
več sproščenosti in uživanja pri delu, politiki, vzgoji, 
raziskovanju … Več poguma pri vodenju ter ponosa pri 
predstavljanju države, prepoznavnost s kljubovanjem 
multinacionalkam in finančnim lobijem, ki v resnici iz 
ozadja vladajo in vodijo svet in tudi našo državo.

 O svojem vstopu v politiko
Pritegnila me je leta 2000 ustanovljena stranka Nova 
Slovenija, zlasti pa njen predsednik dr. Bajuk kot 
svetovljan in bančnik z veliko znanja. Zanimala me 
je zakonodajna veja in želela sem nekaj narediti za 
skupno dobro, pri čemer sem se zavedala, da gre za 
mojo državo in za vse njene ljudi.   

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V mandatu 2000–2004 je opozicija, v kateri je bila tudi 
naša stranka, zahtevala odločanje na referendumu o 
trgovini. V trgovini delajo pretežno ženske in zdelo se 
nam je smiselno, da podpremo prizadevanja, da bi bile 
trgovine v nedeljo zaprte in bi zaposleni imeli več časa 
za svoje družine. Na referendumu se je večina odločila 
za, vendar je politika imela drugačne načrte.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Trdoživost Slovencev kaže na to, da idealizem 
potrebujemo tudi v prihodnje, da premagamo 
malodušje, ki nas duši in pogublja. Da dokončamo 
tranzicijo, da Slovenijo spravimo v tek, na pot 
k jasnemu cilju uspešne, pravične, solidarne 
demokratične družbe vseh, ki živijo in bodo živeli pri 
nas in delili naše skupne vrednote.

 

Politično delo pri 
nas nima ugleda in 
prave vrednosti, zato 
so politiko zapustili 
sposobni, kreativni in 
ugledni ljudje. 
V njej žal prevladuje 
psihopatologija. 

Cvetka
Zalokar Oražem

III. MANDAT

IV. MANDAT

V. MANDAT

PS PK LDS 
podpredsednica Odbora za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide

PS PK LDS
PS NP
PS ZARES
podpredsednica Odbora za lokalno samoupravo 
in regionalni razvoj

PS ZARES
vodja PS ZARES
podpredsednica Odbora za zunanjo politiko

15. 4. 1960

profesorica slovenskega jezika in književnosti 
ter primerjalne književnosti in literarne teorije

Majda
Zupan

»Politika je zelo 
visoka poklicanost, je 
ena najdragocenejših 
oblik ljubezni do 
bližnjega, ker išče 
skupno dobro.« 
(papež Frančišek)III. MANDAT

IV. MANDAT

PS NSi

PS NSi
podpredsednica Odbora za zunanjo 
politiko

27. 12. 1950

diplomantka Višje pravne šole
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 O svojem vstopu v politiko
V politiko sem stopila kot strokovna sodelavka, 
zaposlena v poslanski skupini v Državnem zboru. 
Dobila sem dovolj znanja in izkušenj, da sem želela 
aktivneje pristopiti k sooblikovanju državne politike, in 
to v času, ko je bila poslanska funkcija še cenjena in je 
imela pomembno avtonomijo znotraj sistema državne 
ureditve. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
V svojem prvem mandatu sem kot opozicijska 
poslanska večino svojih naporov vložila v izboljšanje 
zakonodaje in vladnih predlogov s širšega področja 
socialne politike in zdravstva – bila sem najbolj aktivna 
med poslanci. Tudi protikorupcijski sistem je imel 
dobre temelje za spoštljivo in učinkovito delo z vsemi 
varovali, ki so spoštovali človekovo dostojanstvo. 
Navkljub različnim političnim opcijam je bilo dostikrat 
moč najti skupen jezik.

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Neznosna lahkotnost »svobode« nas spreminja v 
družbo, zaslepljeno s površinsko kritiko vsega in 
vsakega. Tudi politika se je podredila »instant« časom. 
Globoko pa verjamem, da je spoštovanje sočloveka 
temelj vsake uspešne skupnosti.

 

Mag. Barbara
Žgajner

IV. MANDAT

VI. MANDAT

PS SNS
nepovezana poslanka
PS NP
PS LIPA
vodja PS LIPA
predsednica Komisije po Zakonu o 
preprečevanju korupcije

PS PS
namestnica vodje PS PS
podpredsednica Odbora za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide
podpredsednica Odbora za pravosodje, 
javno upravo in lokalno samoupravo

12. 2. 1976

magistrica socioloških znanosti

V politiki ni 
naključij!

Mag. Melita 
Župevc

V. MANDAT

VI. MANDAT

PS SD
namestnica vodje PS SD
predsednica Preiskovalne komisije za 
ugotovitev in oceno dejanskega stanja 
izdajanja in financiranja brezplačnih 
tednikov »Slovenski tednik« in »Ekspres«

PS PS
namestnica vodje PS PS
predsednica Komisije za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb
predsednica Mandatno-volilne komisije
vodja delegacije v PS NATO

16. 6. 1978

magistrica mednarodnih odnosov

Politika je 
odgovornost, a tudi 
izziv in priložnost 
za udejanjanje naše 
skupne vizije. Želja, da 
postane poslanstvo, v 
realnosti prevečkrat 
trči v razdeljenost in 
kratkovidnost.

 O svojem vstopu v politiko
Predvsem me je gnala želja po soustvarjanju 
sprememb v naši družbi in državi. Preden sem se 
odločila kandidirati za poslanko, sem v odločevalskem 
okolju delala kot svetovalka, dodatno spodbudo so 
mi tako dali tudi nekateri takratni poslanci Državnega 
zbora, ki so menili, da je prav, da se tudi sama 
preizkusim v politiki. Lažje je kritizirati iz ozadja, bolj 
produktivno, a seveda tudi težje, je sokreirati. 

 O dosežku/dogodku poslanskega dela
Oba mandata sta bila polna izzivov, ki so mi bili v 
veselje – od vodenja delovnih teles Državnega zbora, 
do sodelovanja s svojimi poslanskimi kolegi. 

 O viziji Slovenije v naslednjih 25 letih
Moja vizija Slovenije je vizija države, ki bo znala 
združiti tehnološki preboj, privlačnost in pogoje 
želene investicijske destinacije, ter skrb za (socialno, 
zdravstveno) varnost, razvoj in napredek svojih lastnih 
ljudi.
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Vrata so del življenja: 
skoznje stopimo vanj 
in iz njega odidemo, 
prestopimo onkraj. 
Simbolika vrat izhaja 
iz njihove mejnosti, 
s sprejetjem in 
zavrnitvijo. Imeti 
vrata pomeni imeti 
dom, varnost, prostor 
pripadanja. Odprta 
vrata so priložnost, 
upanje. Vrata so tudi 
ozek prostor prehajanja 
med družbenimi 
skupinami: nami–
drugimi, našimi–tujimi, 
revnimi–bogatimi.

Stopiti skozi vrata 
– povezana so z 
modrostjo – pomeni 
spremeniti središče 
življenja.

Vhodni portal 
Državnega zbora sta 
zasnovala akademska 
kiparja Karel Putrih in 
Zdenko Kalin. Njune 
simbolne kompozicije 
so prispodoba razvoja 
Slovenk in Slovencev in 
naše poti v prihodnost.

Mag. Borut Peršolja

Foto: Miran Kambič 



POSLANKE DRŽAVNEGA ZBORA URADNO IN OSEBNO OD PRVEGA DO SEDMEGA MANDATA (1992–2017) POSLANKE DRŽAVNEGA ZBORA URADNO IN OSEBNO OD PRVEGA DO SEDMEGA MANDATA (1992–2017) 119118

V službah Državnega zbora je zaposlenih okoli 70 % 
žensk. Večinsko smo zastopane na vseh ravneh 
delovanja – med drugim je ženska tudi generalna 
sekretarka (v 25 letih je imel Državni zbor le enega 
generalnega sekretarja), namestnica generalne 
sekretarke, prav tako tudi vodja Zakonodajno-pravne 
službe. Naloge vodij služb, sektorjev in oddelkov 
večinsko opravljajo ženske, prav tako prevladujemo 
tudi v strokovnih službah poslanskih skupin. Številke 
pa se večajo iz mandata v mandat.

V Državnem zboru že ves čas od ustanovitve 
posvečamo dolžno pozornost položaju žensk v družbi: 
v politiki, gospodarstvu, javnem sektorju … Slovenski 
parlament je z ustanovitvijo Komisije za žensko 
politiko že v prvem mandatu prepoznal potrebo 
po sistematičnem spremljanju položaja žensk in 
preprečevanju spolne diskriminacije. Pristojnosti 
državnozborske komisije je v naslednjem mandatu 
prevzela Komisija za politiko enakih možnosti in 
danes Komisija za peticije, človekove pravice in enake 
možnosti. 

Sama sem že skoraj 25 let zaposlena v Državnem 
zboru. Zadnja tri leta sem generalna sekretarka in 
iskreno pozdravljam oblikovanje Kluba parlamentark v 
sedmem mandatu Državnega zbora. 

Ženske, zaposlene v službah Državnega zbora, so 
vseh starosti, večinoma višje in visoko izobražene in 
opravljajo odgovorne funkcije. Veliko je mamic, ki 
uspešno usklajujejo svoje profesionalno in družinsko 
življenje. 

Število sej, sprejetih zakonov in aktov, mednarodna 
in raziskovalna dejavnost, dogodki, ki jih organizira 
Državni zbor, pričajo, da delamo dobro in veliko. 
Številni uspešno izvedeni veliki projekti, predsedovanje 
Svetu Evropske unije, konference, mednarodni obiski 
temu pritrjujejo.

Veseli me, da se v zadnjih mandatih povečuje število 
žensk na vodstvenih in vodilnih položajih ter izraža 
prevladujoče število zaposlenih v Državnem zboru. V 
prvih letih, v prvih mandatih ni bilo tako. Prepričana 
sem, da je temu botrovalo vse večje zavedanje 
o pomembni vlogi žensk, o njihovi sposobnosti, 
strokovnosti, učinkovitosti in nujnosti izenačenitve 
ženskih in moških pristopov k načinu vodenja.

Ženske v službah Državnega zbora

Kot generalna sekretarka se lahko le zahvalim vsem 
sodelavkam (ter seveda sodelavcem), ki so s svojim 
prizadevnim delom, sodelovanjem in pomočjo 
poslankam in poslancem prispevali k sprejetju 
najpomembnejših odločitev, spremembam ustave, 
zakonov in drugih aktov, ki so po osamosvojitvi 
prispevali k razvoju ter mednarodni uveljavitvi 
neodvisne in samostojne Republike Slovenije ter 
vključevanju v mednarodno skupnost.

Urša Zore Tavčar 
generalna sekretarka Državnega zbora

69 % 31 %

68,6 % 31,4 %

71,5 % 28,5 %

70,1 % 29,9 %

70,8 % 29,2 %

70,9 % 29,1 %

69,2 % 30,8 %

Delež žensk med vsemi 
zaposlenimi v Državnem zboru

Delež žensk med funkcionarji 
v službah Državnega zbora 

33,3 % 66,7 %

100 % 0 %

100 % 0 %

0 % 100 %

100 % 0 %

100 % 0 %

100 % 0 %

Vir: Oddelek za organizacijo in kadre

I. MANDAT

II. MANDAT

III. MANDAT

IV. MANDAT

V. MANDAT

VI. MANDAT

VII. MANDAT
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Vir: Oddelek za organizacijo in kadre

Delež žensk med sekretarji  
poslanskih skupin Državnega zbora 

22,2 % 77,8 %

50 % 50 %

22,2 % 77,8 %

50 % 50 %

55,5 % 44,5 %

77,8 % 22,2 %

62,5 % 37,5 %

Delež žensk med vodji služb 
Državnega zbora

63,6 % 36,4 %

55 % 45 %

40,9 % 59,1 %

52,2 % 47,8 %

60,9 % 39,1 %

76 % 24 %

70,8 % 29,2 %

Nacionalna skupina IPU 
Nacionalna skupina Interparlamentarne 
unije v Državnem zboru

PD SEP
Parlamentarna dimenzija Srednjeevropske 
pobude

PS Mediteranskih držav
Parlamentarna skupščina Mediteranskih 
držav

PS NATO
Parlamentarna skupščina NATO

PS OVSE
Parlamentarna skupščina Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi

PS SE
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope

PS SEECP
Parlamentarna skupščina foruma  
jugo-vzhodnega evropskega  
procesa sodelovanja

Legenda mednarodnih 
delegacij

Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje

I. MANDAT

II. MANDAT

III. MANDAT

IV. MANDAT

V. MANDAT

VI. MANDAT

VII. MANDAT
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Legenda imen poslanskih skupin po mandatih, 
v katerih so bile zastopane poslanke

Poslanka madžarske narodne skupnosti

PS DEMOKRATOV - DS
Poslanska skupina Demokratov – 
Demokratske stranke se 6. 4. 1994 
preimenuje v PS DS: Poslanska skupina 
Demokratske stranke Slovenije.

PS LDS
Poslanska skupina Liberalno-demokratske 
stranke Slovenije se 17. 4. 1994 preimenuje 
v PS LDS: Poslanska skupina Liberalne 
demokracije Slovenije.

PS SKD
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih 
demokratov

PS SLS
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke

PS SNS
Poslanska skupina Slovenske nacionalne 
stranke

PS ZL
Poslanska skupina Združene liste

Samostojna poslanska skupina

PS DeSUS 
Poslanska skupina Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije

PS IMNS
Poslanska skupina italijanske in 
madžarske narodne skupnosti

PS LDS
Poslanska skupina Liberalne 
demokracije Slovenije

PS SDS
Poslanska skupina Socialdemokratske 
stranke Slovenije

PS SKD
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih 
demokratov*

PS SLS
Poslanska skupina Slovenske ljudske 
stranke*

*6. 6. 2000 je ustanovljena nova 
poslanska skupina SLS+SKD Slovenska 
ljudska stranka (SLS+SKD SLS), ki jo 
sestavljajo vse poslanke in poslanci 
poslanske skupine SLS in poslanske 
skupine SKD, ki z dnem ustanovitve nove 
poslanske skupine prenehata obstajati.

PS SNS
Poslanska skupina Slovenske nacionalne 
stranke

I. MANDAT II. MANDAT

PS IMNS
Poslanska skupina italijanske in madžarske 
narodne skupnosti

PS NSi
Poslanska skupina Nova Slovenija

PS PK LDS
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne 
demokracije Slovenije

PS SNS
Poslanska skupina Slovenske nacionalne 
stranke

PS ZLSD
Poslanska skupina Združene liste socialnih 
demokratov

PS IMNS
Poslanska skupina italijanske in 
madžarske narodne skupnosti

PS LIPA
Poslanska skupina LIPA

PS NP
Poslanska skupina nepovezanih 
poslancev (27. 2. 2007–12. 10. 2007)*

PS NP
Poslanska skupina nepovezanih 
poslancev (14. 1. 2008–14. 3. 2008)*

*V tem mandatnem obdobju sta 
oblikovani dve poslanski skupini 
nepovezanih poslancev.

PS NSi
Poslanska skupina Nove Slovenije

PS SDS
Poslanska skupina Slovenske 
demokratske stranke

PS SNS
Poslanska skupina Slovenske nacionalne 
stranke

PS PK LDS
Poslanska skupina Poslanski klub 
Liberalne demokracije Slovenije

PS ZARES
Poslanska skupina ZARES

PS ZLSD
Poslanska skupina Združene liste 
socialnih demokratov se 4. 4. 2005 
preimenuje v PS SD: Poslanska skupina 
Socialnih demokratov.

III. MANDAT IV. MANDAT
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PS PK LDS
Poslanska skupina Poslanski klub  
Liberalne demokracije Slovenije

PS SD
Poslanska skupina Socialnih demokratov

PS SDS
Poslanska skupina Slovenske demokratske 
stranke

PS SNS
Poslanska skupina Slovenske  
nacionalne stranke

PS ZARES
PS ZARES - nova politika 

PS DeSUS
Poslanska skupina Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije

PS DLGV
Poslanska skupina Državljanska 
lista Gregorja Viranta se 24. 4. 2012 
preimenuje v PS DL: Poslanska skupina 
Državljanske liste.

PS NP
Poslanska skupina  
nepovezanih poslancev 

PS NSi
Poslanska skupina Nove Slovenije

PS PS
Poslanska skupina Pozitivna Slovenija

PS SD
Poslanska skupina Socialnih demokratov

PS SDS
Poslanska skupina Slovenske 
demokratske stranke

PS SLS
Poslanska skupina Slovenske  
ljudske stranke

PS ZAVEZNIŠTVO AB
Poslanska skupina Zavezništvo  
Alenke Bratušek

V. MANDAT VI. MANDAT

PS DeSUS
Poslanska skupina Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije

PS NP
Poslanska skupina nepovezanih poslancev

PS NSi
Poslanska skupina Nove Slovenije - 
krščanskih demokratov

PS SD
Poslanska skupina Socialnih demokratov

PS SDS
Poslanska skupina Slovenske demokratske 
stranke

PS SMC
Poslanska skupina Stranke Mira Cerarja se 
9. 3. 2015 preimenuje v PS SMC: Poslanska 
skupina Stranke modernega centra.

PS ZaAB
Poslanska skupina Zavezništvo Alenke 
Bratušek

PS ZL
Poslanska skupina Združena levica se 
26. 6. 2017 preimenuje v Poslanska  
skupina Levica.

VII. MANDAT

Vir: Mandatno-volilna komisija
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Imensko kazalo poslank po mandatih 
ob potrditvi mandata

Ljerka Bizilj 10
Polonca Dobrajc 
Dr. Vida Čadonič Špelič  19
Metka Karner-Lukač 37
Dr. Mateja Kožuh-Novak 56
Mihaela Logar 64
Irena Oman 73
Breda Pečan 80
Viktorija Potočnik 85
Maria Pozsonec 
Jana Primožič 93
Danica Simšič 
Nada Skuk 89
Jadranka Šturm-Kocjan 

Polonca Dobrajc 
Dr. Vida Čadonič Špelič 19
Dr. Helena Hren-Vencelj 
Majda Ana Kregelj-Zbačnik 52
Darja Lavtižar Bebler 60
Darinka Mravljak 
Eda Okretič Salmič 72
Maria Pozsonec 
Nada Skuk 89
Stanislava Stopar 94
Irena Virant 

Sonja Areh Lavrič 
Prof. dr. Lucija Čok 20
Silva Črnugelj 22
Darja Lavtižar Bebler 60
Lidija Majnik 
Jerica Mrzel 68
Irma Pavlinič Krebs 77
Breda Pečan 80
Mag. Majda Potrata 86

Maria Pozsonec 
Danica Simšič 
Stanislava Stopar 94
Majda Širca 96
Marija Ana Tisovic 
Cvetka Zalokar Oražem 110
Majda Zupan 111

Polonca Dobrajc 
Eva Irgl 33
Alenka Jeraj 36
Mojca Kucler Dolinar 57
Darja Lavtižar Bebler 60
Breda Pečan 80
Mag. Majda Potrata 86
Maria Pozsonec 
Majda Širca 96
Marjetka Uhan 104
Cvetka Zalokar Oražem 110
Majda Zupan 111
Barbara Žgajner Tavš 112

Mag. Julijana Bizjak Mlakar 11
Renata Brunskole 15
Dr. Andreja Črnak Meglič 21
Silva Črnugelj 22
Eva Irgl 33
Alenka Jeraj 36
Janja Klasinc 39
Katarina Kresal 53
Darja Lavtižar Bebler 60
Breda Pečan 80
Mag. Majda Potrata 86
Mag. Andreja Rihter 88
Majda Širca Ravnikar 96
Mag. Sara Viler 108
Cvetka Zalokar Oražem 110
Mag. Melita Župevc 113

I. MANDAT

II. MANDAT

III. MANDAT

IV. MANDAT

V. MANDAT

Alenka Bikar 9
Mag. Mirjam Bon Klanjšček 12
Mag. Alenka Bratušek 13
Renata Brunskole 15
Dr. Andreja Črnak Meglič 21
Iva Dimic 24
Maja Dimitrovski 25
Mag. Lejla Hercegovac 31
Mag. Katarina Hočevar 32
Eva Irgl 33
Prof. dr. Ljubica Jelušič 34
Mag. Jana Jenko 35
Alenka Jeraj 36
Janja Klasinc 39
Maša Kociper 42
Polonca Komar 44
Tina Komel 45
Alenka Koren Gomboc 
Saša Kos 47
Marjana Kotnik Poropat 49
Alenka Lampe 59
Janja Napast 
Ljudmila Novak 71
Jasmina Opec 74
Aleksandra Osterman 75
Alenka Pavlič 76
Mag. Truda Pepelnik 106
Mag. Damjana Petavar Dobovšek 81
Marija Plevčak 82
Mag. Majda Potrata 86
Mateja Pučnik 
Sonja Ramšak 87
Patricija Šulin 98
Irena Tavčar 99
Romana Tomc 100
Kristina Valenčič 105
Tamara Vonta 109
Mag. Barbara Žgajner Tavš 112
Mag. Melita Župevc 113

Marija Bačič  6
Anja Bah Žibert 7
Urška Ban 8
Mag. Julijana Bizjak Mlakar 11
Mag. Mirjam Bon Klanjšček 12
Mag. Alenka Bratušek 13
Nada Brinovšek 14
Mag. Tanja Cink 18
Erika Dekleva 23
Iva Dimic 24
Jelka Godec 26
Irena Grošelj Košnik 27
Mag. Margareta Guček Zakošek 30
Eva Irgl 33
Mag. Jana Jenko 35
Andreja Katič 38
Anita Koleša 43
Ksenija Korenjak Kramar 46
Irena Kotnik 48
Marjana Kotnik Poropat 49
Marija Antonija Kovačič 50
Mag. Lilijana Kozlovič 51
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer 58
Suzana Lep Šimenko 61
Marinka Levičar 62
Teja Ljubič 63
Klavdija Markež 65
Dr. Jasna Murgel 69
Mag. Bojana Muršič 70
Ljudmila Novak 71
Vlasta Počkaj 83
Andreja Potočnik 84
Janja Sluga 92
Vojka Šergan 95
Maruša Škopac 97
Violeta Tomić 101
Vesna Vervega 107

VI. MANDAT VII. MANDAT

Vir: Mandatno-volilna komisija
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Imensko kazalo poslank 
predstavljenih v publikaciji

Marija Bačič 6
Anja Bah Žibert 7
Urška Ban 8
Alenka Bikar 9
Dr. Ljerka Bizilj 10
Mag. Julijana Bizjak Mlakar 11
Dr. Mirjam Bon Klanjšček 12
Mag. Alenka Bratušek 13
Nada Brinovšek 14
Renata Brunskole 15
Mag. Tanja Cink 18
Dr. Vida Čadonič Špelič 19
Prof. dr. Lucija Čok 20
Dr. Andreja Črnak Meglič 21
Silva Črnugelj 22
Erika Dekleva 23
Iva Dimic 24
Maja Dimitrovski 25
Jelka Godec 26
Irena Grošelj Košnik 27
Mag. Margareta Guček Zakošek 30
Mag. Lejla Hercegovac 31
Mag. Katarina Hočevar 32
Eva Irgl 33
Prof. dr. Ljubica Jelušič 34
Mag. Jana Jenko 35
Alenka Jeraj 36
Metka Karner-Lukač 37
Andreja Katič 38
Janja Klasinc 39
Maša Kociper 42
Anita Koleša 43
Polonca Komar 44
Tina Komel 45
Ksenija Korenjak Kramar  46
Saša Kos 47
Irena Kotnik 48
Marjana Kotnik Poropat 49
Marija Antonija Kovačič 50
Mag. Lilijana Kozlovič 51
Majda Ana Kregelj-Zbačnik 52
Katarina Kresal 53
Dr. Mateja Kožuh-Novak 56
Mojca Kucler Dolinar 57

Prof. dr. Simona Kustec Lipicer  58
Alenka Lampe 59
Darja Lavtižar Bebler 60
Suzana Lep Šimenko 61
Marinka Levičar 62
Teja Ljubič 63
Mihaela Logar 64
Klavdija Markež 65
Jerica Mrzel 68
Dr. Jasna Murgel 69
Mag. Bojana Muršič 70
Ljudmila Novak 71
Mag. Eda Okretič Salmič 72
Irena Oman  73
Jasmina Opec Vöröš 74
Aleksandra Osterman 75
Alenka Pavlič 76
Irma Pavlinič Krebs 77
Breda Pečan 80
Mag. Damjana Petavar Dobovšek 81
Marija Plevčak 82
Vlasta Počkaj 83
Andreja Potočnik 84
Viktorija Potočnik 85
Mag. Majda Potrata 86
Sonja Ramšak 87
Dr. Andreja Rihter 88
Nada Skuk  89
Janja Sluga 92
Jana Sommeregger Primožič 93
Stanislava Stopar 94
Vojka Šergan 95
Majda Širca Ravnikar 96
Maruša Škopac 97
Patricija Šulin 98
Irena Tavčar 99
Romana Tomc  100
Violeta Tomić 101
Marjetka Uhan 104
Kristina Valenčič 105
Mag. Truda Vene 106
Vesna Vervega 107
Mag. Sara Viler 108
Tamara Vonta 109

Cvetka Zalokar Oražem 110
Majda Zupan 111
Mag. Barbara Žgajner 112
Mag. Melita Župevc 113
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