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KRATKA PREDSTAVITEV EVROPOSLANKE/EVROPOSLANCA 
Diplomiral sem leta 1987 na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani in se 
tam zaposlil kot mladi raziskovalec. Leta 1990 sem magistriral in leta 1998 doktoriral. Na začetku 
svoje poklicne poti sem bil visokošolski predavatelj in nosilec predmeta sociologija na Ekonomsko 
– poslovni fakulteti v Mariboru. 
Svojo politično pot sem začel kot svetovalec Vlade RS. Med leti 2004 in 2008 sem bil minister za 
šolstvo in šport. V času slovenskega predsedovanja EU sem vodil Svet Evropske unije za 
izobraževanje in mladino. Za evropskega poslanca sem bil prvič izvoljen leta 2009 in to poslanstvo 
sedaj opravljam že tretji mandat. Od samega začetka sem se predvsem posvečal mobilnosti in 
kompetencam mladim, izboljšavam na področju poklicnega izobraževanja, predšolske vzgoje in 
bolonjskega procesa. Leta 2015 sem postal stalni poročevalec EP za Erasmus+, krovnega 
programa EU za mlade, izobraževanje in usposabljanje ter šport. V tem mandatu delujem tudi kot 
nadomestni član odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve, letos sem bil v okviru tega 
odbora imenovan za stalnega poročevalca za Skrbniški sklad Evropske unije. 
Sem poročen, oče dveh hčera in dedek dveh vnukov in vnukinje. Sem velik ljubitelj nogometa, 
košarke in smučanja. V svojem prostem času zelo rad poslušam glasbo, igram tenis, šah in 
kuham. 
 
IZZIVI ZA EU, ZA SLOVENIJO V OKVIRU ČLANSTVA EU 
Ključni izzivi EU v prihodnjih letih bodo predvsem zagotavljanje varnosti evropskih državljanov, 
ustvarjanje novih delovnih mest ter modernizacija družb in gospodarstev v smislu digitalizacije, 
tehnološkega napredka, soočanja z okoljskimi vprašanji. Zaradi koronakrize bo potrebno odločno 
ukrepati tudi na monetarnem, fiskalnem in gospodarskem področju. Če bomo na teh področjih 
uspeli, bo v Evropi zavladal socialni mir. Evropska unija se bo morala začeti odzivati na 
spremembe in krize (koronakriza, migrantska kriza,…ipd.) bistveno bolj prožno in hitreje ter pri 
tem najti pravo razmerje med suverenostjo držav članic in svojimi pristojnostmi. 
Slovenijo v okviru članstva EU v prihodnosti čakajo številni pomembni izzivi, med drugim bo 
najpomembnejše predsedovanje Svetu EU, ki ga bo za šest mesecev prevzela 1. julija 2021. Iz 
izkušenj prvega predsedovanja leta 2008 vem, da gre za zelo odgovorno in zahtevno nalogo, 
vendar pa sem prepričan, da jo bo Slovenija, tako kot prvič, odlično izpeljala. Predsedovanje 
Svetu EU bo odlična priložnost, da povečamo prepoznavnosti Slovenije v EU. V okviru tega bo 
morala poskrbeti za bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev ter boljšo obveščenost o 
evropskih vprašanjih ter priložnostih, ki jih EU ponuja svojim državljanom.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MLADI in EU V PRIHODNOSTI/ PROJEKTI, MOŽNOSTI PARTICIPACIJE 
Mladi ste ključni za prihodnost Slovenije in prihodnost Evropske unije in ponosen sem, da sem v 
preteklosti lahko delal z mladimi in za mlade, najprej kot profesor na univerzi in nato kot minister 
za izobraževanje. V Evropskem parlamentu pa že enajsto leto delam v odboru za izobraževanje, 
kjer odločamo tudi o tem, kako lahko Evropska unija najbolje pomaga mladim Evropejcem.  
Pogodba o EU določa, da se morajo s šolanjem in mladino prvenstveno ukvarjati države članice, 
Unija pa pomaga, da se učijo druga od druge in si pomagajo, da se njihovi pristopi do šolanja in 
do mladih izboljšujejo. Po finančni krizi iz leta 2008 je bila v nekaterih državah EU med mladimi 
velika nezaposlenost, zato smo pripravili različne programe, da bi več mladih po koncu šolanja 
lažje našlo zaposlitev. 
Do 2020 se je situacija močno izboljšala. Upam, da se zaradi koronavirusa kriza ne ponovi, a če se 
bo, bo Evropska unija spet postavila na noge programe pomoči. Poleg tega, da v EU skrbimo, da 
ima čim več mladih dobre zaposlitve, skrbimo tudi za to, da bi bile šole in univerze čim boljše in 
da bi mladim dale najboljša znanja in spretnosti ter jim tako odprle vrata v odraslo življenje.  Zato 
sem v Evropskem parlamentu v preteklosti delal na izboljšavah bolonjske reforme, predšolske 
vzgoje in evropskih šol nasploh. 
Še najbolj pa sem ponosen, da sem v Evropskem parlamentu odgovoren za evropski program 
Erasmus+, ki ga gotovo vsi poznate. Od začetkov v letu 1987 do danes je v programu sodelovalo 
že več kot 10 milijonov Evropejcev. Program ponuja mednarodne izmenjave za šolarje, vajence, 
študente in celo učitelje, pa najrazličnejše projekte za mlade in za odrasle, pa tudi športne 
aktivnosti, kot je na primer evropski teden športa in še mnogo drugega. Ob leta 2018 smo v EU 
zagnali tudi nov program #OdkrijEU, #DiscoverEU, ki 18-letnikom ponuja brezplačno vozovnico za 
vlak za potovanje po Evropi. Ta program bo kmalu postal del Erasmusa in bo ponudil možnost za 
sodelovanje še več mladim. 
Tisti mladi, ki se udeležijo programa Erasmus, imajo boljše možnosti, da najdejo zaposlitev in bolj 
verjetno je, da bodo odprli svoje podjetje. Bolj pogosto se udeležujejo evropskih volitev in so 
nasploh bolj aktivni državljani. V tridesetih letih je v okviru Erasmusa na milijone mladih v tujini 
našlo nove prijatelje, naučili so se novih jezikov, spoznali druge kulture, se zaljubili, rodilo se je že 
več kot milijon "Erasmus otrok". Možnosti v okviru Erasmusa je ogromno, zato vas vabim, da 
obiščete spletno stran www.erasmusplus.eu in raziščete, kaj vse je na voljo za vas zdaj, v času 
srednje šole in tudi, kaj bo na voljo po koncu šolanja. 
 
VAŠE ŽIVLJENJSKO VODILO 
 Ni bližnjice do uspeha. 
 
VAŠE NAJPOMEMBNEJŠE VREDNOTE 
 strpnost, svoboda, enakost 
 
VAŠ NAJLJUBŠI GLASBENIK 
 Bono 
 
VAŠ NAJLJUBŠI FILM 
Jesenska pripoved 
 
VAŠA NAJLJUBŠA KNJIGA 
 Drago Jančar: To noč sem jo videl 
 
VAŠE NAJLJUBŠE MESTO  
Salzburg 
 
 
 



KAJ JE ZA VAS USTVARJALNOST? 
Zame je ustvarjalnost ena temeljnih vrednot človeka. Omogoča nam, da se uresničujemo in 
izkoriščamo svoje potenciale. Ustvarjalnost lahko razume vsak drugače, saj smo lahko ustvarjalni 
na različnih področjih. Pisatelj napiše knjigo, slikar nariše sliko, grafični oblikovalec oblikuje 
zanimivo kreativo, itd. Vse to je izraz ustvarjalnosti posameznikov. Tudi Robert Schuman, 
francoski zunanji minister, in njegovi kolegi so bil pred 70. leti ustvarjalni, ko so predstavil 
deklaracijo, v kateri so predlagali ustanovitev evropske skupnosti za premog in jeklo. Menili so, 
da je združevanje gospodarskih interesov zelo pomembno za mir in napredek v Evropi. Vidimo, 
da ustvarjalnost posameznikov prispeva k razvoju in napredku. 
 
POPULARIZACIJA KUHANJA: EVROPSKI RECEPT ZA EVROPSKO JED  
Zelo rad spečem prekmursko vrtanko, okrogel spleten kruh, narejen iz pšenične moke.  
Za testo potrebujemo: 500g pšenične moke, 20g kvasa, 20cl mleka, 30g sladkorja, 50g masla, 1 
rumenjak, 1 ščepec soli.  
Iz naštetih sestavin zamesimo kvašeno testo, ki ga gnetemo tako dolgo, dokler ne postane gladko 
in voljno in se ne oprijemlje rok in posode. Naredimo hlebček in ga po vrhu potresemo z moko, 
nato pa ga pokrijemo in pustimo počivati na toplem toliko časa, da se prostornina testa podvoji 
(približno eno uro). 
Nato testo na pomokani delovni površini še enkrat dobro pregnetemo in razdelimo na dva dela, 
ki ju z dlanmi oblikujemo v tanka svaljka. Med sabo ju prepletemo tako, da dobimo kito, ki jo na 
obeh koncih stisnemo skupaj, da dobimo okrogel venec. 
Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Venec pokrijemo in pustimo, da vzhaja še približno 15 
minut. Jajce ubijemo v skledico in ga stepemo z metlico. Nato venec premažemo z razžvrkljanim 
jajcem, ga previdno namestimo na rahlo pomokan pekač in ga za 60 minut potisnemo v pečico. 
Ko je vrtanka pečena, počakamo, da se ohladi. Nato jo serviramo v košaro za kruh in ponudimo 
gostom. 
 
MOJE SPOROČILO MLADIM  
Svoboda je nekaj, za kar se splača truditi. 
 
VAŠI KONTAKTI 

Email: milan.zver@ep.europa.eu 
Facebook: milan.zver 
Twitter: milanzver 
Instagram: milan.zver 
Spletna stran: www.milanzver.eu 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


