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KRATKA PREDSTAVITEV EVROPOSLANKE/EVROPOSLANCA 
Kot vedno je najtežje pisati o sebi. Kot poslanec sem član politične skupine Renew Europe 
(Prenovimo Evropo)/LMŠ, ki velja za najbolj  proevropsko politično skupino v Evropskem 
Parlamentu. V preteklosti sem bil raziskovalec na UL FDV oziroma na Obramboslovnem 
raziskovalnem centru. Kasneje pa sem delal tudi v državni upravi, dokler nisem bil septembra 
2018 imenovan za Državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo in maja 2019 izvoljen za 
evropskega poslanca. Kot poslanec sem član Odbora za zunanje zadeve (AFET) in nadomestni 
član v pododboru za Varnost in obrambo (SEDE) in v Odboru za industrijo, tehnologijo, raziskave 
in energijo (ITRE). Sem pa tudi član delegacije EP za Srbijo in nadomestni član delegacij EP za Črno 
goro in NATO. Sem tudi predsedujoči skupini prijateljstva z Bosno in Hercegovino.   
 
 IZZIVI ZA EU, ZA SLOVENIJO V OKVIRU ČLANSTVA EU 
Ključni izzivi za EU po krizi COOVID-19, so po mojem mnenju, gospodarsko in socialno okrevanje 
ob hkratni transformaciji evropskih gospodarstev in družb v smeri Zelenega dogovora, digitalne 
transformacije in okrepitve tehnološke ter industrijske suverenosti na kritičnih tehnoloških 
področjih (npr. proizvodnja osebne zaščitne opreme v medicini, medicinske opreme, zdravil, 
digitalnih tehnologij, itd). Ključni izziv za našo državo, pa bo da bo uspela slediti koraku in tempu 
teh transformacij in da ne bo postala država zamudnica. Še posebej velik izziv za nas bo nedavna 
nemško-francoska pobudo o prenovi temeljnih pogodb EU. Tu bo poleg predsedovanja ključen 
izziv, da bo Slovenija ostala del t. i. jedra EU, ki bo realno oblikovalo podobo prenovljene in 
tesneje povezane skupnosti. Aktualni trendi zbliževanja z državami, kot sta Poljska in Madžarska, 
ki so za mnoge v EU del problema in ne del rešitve, nam pri tem lahko politično zelo škoduje. 
Potrebno se je zadevati, da se bodo zaradi krize in tudi transformacije, mnoga temeljna razmerja 
znotraj unije, korenito preoblikovala in spremenila. Predvsem pa se bo težišče razvojnih pomoči 
premaknilo proti jugu unije in da bo cilj tesneje povezana in demokratično, gospodarsko in 
socialno okrepljena unija.  
 
MLADI in EU V PRIHODNOSTI/ PROJEKTI, MOŽNOSTI PARTICIPACIJE 
Glede mladih bi si želel, da ti postanejo bolj politično, in če ne želijo politično, pa vsaj družbeno 
proaktivni in naj se aktivneje borijo za  uveljavitev svojih interesov. Mi politiki jim lahko pri tem 
pomagamo, ampak na njih je da na jasno in nedvoumno predstavijo kaj želijo in kakšna so 
njihova pričakovanja. Zavedam, se da je mladost svojevrsten izziv, tudi sam sem, če se malce 
pošalim, še nedavno bil v istem položaju, a mladi se morajo zavedati, da imajo največjo moč v 
svojih rokah in to je udeležba na volitvah. S svojimi glasovi lahko spremenijo marsikaj in tako 
politiko prisilijo, da jih posluša. Sam sem sicer velik zagovornik vseh politik, ki mladim odpirajo 
poti in možnosti za lažje osamosvajanje, pridobivanje znanja in vedenja ter izboljševanja 
njihovega socialnega in materialnega položaja. Menim in tako tudi delujem, predvsem v odboru 
ITRE, v smeri krepitvi priložnosti za mlade v znanosti in raziskavah. Sicer pa verjamem, da bo 
morala EU, tako kot sedaj pripravlja enoten program na področju zdravja, oblikovati enoten 



program politik za mlade. Neizpodbitno dejstvo je, da mladi postajajo oziroma so že najbolj 
evropski del prebivalstva, nimajo težav z nacionalno in evropsko identiteto in zato mora EU 
odgovoriti na njihov izziv, saj so prav oni prihodnost unije. 
 
VAŠE ŽIVLJENJSKO VODILO 
Vedno se opiraj na lastno znanje in delo. Sam menim, da je znanje tisto, kar nam odpira svet in 
ponuja neskončno priložnosti. 
 
VAŠE NAJPOMEMBNEJŠE VREDNOTE  
Poštenost, delo, znanje, domoljubje, politični dialog in kompromis. Cenim pa tudi odkritost in 
neposrednost v medčloveških odnosih, tudi v politiki. Morda je to naivno, ampak sam menim, da 
je to edina pot k oblikovanju boljše politične kulture v Sloveniji in tudi širše.   
 
VAŠ NAJLJUBŠI GLASBENIK 
Žal nimam izrazitega favorita. Poslušam zelo različne zvrsti glasbe od popularne do rock & rolla 
pa tudi klasične glasbe. Glasbo bolj  prilagajam aktualnemu osebnemu razpoloženju.  
 
VAŠ NAJLJUBŠI FILM  
Se bojim, da nimam ravno najljubšega filma. Sem bolj navdušenec nad klasičnimi britanskimi 
kriminalkami, nisem pa pretirano navdušen nad aktualno zelo popularnimi akcijskimi znanstveno-
fantastičnimi junaki ameriške filmske produkcije. Rad pogledam tudi dober film iz zakladnice 
filmske produkcije iz bivše skupne države in tudi filme, različnih produkcij, ki odražajo realne 
življenjske zgodbe sedanjosti.  
 
VAŠA NAJLJUBŠA KNJIGA 
 V filozofiji politike je to gotovo Machiavellijeva knjiga Vladar (Il Principe), ampak ne kot vodilo v 
politiki, bolj kot filozofsko delo o naravi politike. Je pa to delo sicer precej napačno razumljeno v 
politiki. V stroki mi je blizu von Clausewitz s knjigo O vojni (Vom Krieg), ki bistveno presega okvir 
vojaške teorije.  
 
VAŠE NAJLJUBŠE MESTO 
V Sloveniji je to Ljubljana, ki je moje drugo rojstno mesto, poleg rodne Litije kjer živim, že večji 
del mojega življenja. V tujini pa je to Dunaj, blizu pa sta mi tudi Zagreb in Beograd.  
 
KAJ JE ZA VAS USTVARJALNOST?  
Vse tisto, kar izraža posameznikovo notranje bistvo na način, da lahko to vidijo, doživijo ali 
občutijo tudi drugi. 
 
POPULARIZACIJA KUHANJA: EVROPSKI RECEPT ZA EVROPSKO JED  
Žal sem bolj slab kuhar, vendar rad uživam v dobri hrani. 
 
VAŠE SPOROČILO MLADIM 
Prihodnost ni določena, kakšna bo je odvisno od vas in od tega ali bodo sprejeli izziv 
(so)oblikovanja lastne prihodnosti. 
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