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KRATKA PREDSTAVITEV EVROPOSLANKE/EVROPOSLANCA  
Sem poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu in v parlamentu delujem v 
okviru Evropske Ljudske stranke. Sem član Odbora za regionalni razvoj (REGI) in namestnik v 
Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), sodelujem pa tudi v delegaciji Evropskega 
parlamenta za odnose s Srbijo, kjer sem njen  podpredsednik, v delegaciji za odnose s Kitajsko ter 
v medskupini: Pametne vasi za podeželske skupnosti za razvoj gorskih, odmaknjenih in redko 
poseljenih območij. 
Diplomiral sem iz agronomije na Višji agronomski šoli na Univerzi v Mariboru. Najprej sem delal 
kot kmetijski pospeševalec in vodja kooperacije v podjetju Agrokombinat Krško. Politično kariero 
sem začel kot predsednik Krajevne skupnosti, zatem bil 4x zapored izvoljen za župana Občine 
Krško, 2x za poslanca v Državnem zboru RS, enkrat ministroval kot minister za kmetijstvo in 
okolje in bil 2x izvoljen za poslanca SLS v Evropskem parlamentu. Trenutno sem tudi 
podpredsednik Slovenske ljudske stranke, ki sem jo v enem obdobju vodil tudi kot predsednik. 
Zasebno izhajam iz kmečke družine in tudi danes ob vsem svojem političnem dnevu še vedno 
kmetujem in pridelujem jabolka. Sem družinski človek, oče treh otrok, in dedek štirih vnukov.  
 
IZZIVI ZA EU, ZA SLOVENIJO V OKVIRU ČLANSTVA EU 
Ohraniti solidarnost in zaupanje med državami članicami EU, zapolniti zaostanek na področju 
digitalizacije Evrope za ZDA in Kitajsko. V Sloveniji moramo prenehati s političnimi prerekanji in 
poiskati svoje prednosti in priložnosti znotraj EU. 
 
MLADI in EU V PRIHODNOSTI/ PROJEKTI, MOŽNOSTI PARTICIPACIJE 
Evropa nudi mladim veliko priložnosti: Erasmus študijske izmenjave študentov, študij ali delo v 
tujini, aktivno državljanstvo … 
 
VAŠE ŽIVLJENJSKO VODILO 
 Včeraj ne bo nikoli več, misli na jutri. 
 
VAŠE NAJPOMEMBNEJŠE VREDNOTE 
poštenost, medsebojno spoštovanje, družina, solidarnost         
                   
VAŠ NAJLJUBŠI GLASBENIK 
Bruce Springsteen, Mi2 
 
VAŠ NAJLJUBŠI FILM 
 Cvetje v jeseni 
 
VAŠA NAJLJUBŠA KNJIGA 
 Fran Seliškar Finžgar: Pod svobodnim soncem 
 
 



VAŠE NAJLJUBŠE MESTO: 
Od slovenskih mest Krško, od evropskih Barcelona. 
 
KAJ JE ZA VAS USTVARJALNOST? 
Prva risbica moje vnukinje, pridelava hrane, dobra skladba glasbenika ali pa patentiran zavorni 
disk za lokomotivo v podjetju Kovis Brežice.  
 
POPULARIZACIJA KUHANJA: EVROPSKI RECEPT ZA EVROPSKO JED  
Belgijski vafel 

SESTAVINE: 
2 ¼ skodelice večnamenske moke 
1 jedilna žlica pecilnega praška 
3 jedilne žlice sladkorja 
½ čajne žličke soli 
1 čajna žlička cimeta 
2 veliki jajci 
½ skodelice rastlinskega olja 
2 skodelici mleka 
1 čajna žlička vanilijevega ekstrakta 
PRIPRAVA: 
Preden začnemo pripravljati maso segrejmo pekač za vaflje. V veliki posodi skupaj zmešamo 
moko, pecilni prašek, sladkor, moko in cimet. V srednjo veliko posodo damo jajčne beljake in 
mešamo toliko časa, da nastane sneg. 
V drugi srednje veliki posodi zmešamo skupaj jajčne rumenjake, rastlinsko olje, mleko in vanilijev 
ekstrakt. To mešanico nato dodamo suhim sestavinam in dobro premešamo, nato pa vse skupaj 
vmešamo v sneg iz beljakov. 
Testo prelijemo v pekač za vaflje in pečemo toliko časa, da vaflji postanejo zlato zapečeni. 
Postrežemo še tople z maslom, sirupom in sladkorjem v prahu ali z drugim priljubljenim prelivom. 
Vir: https://www.citylife.si/gourmet/recept-belgijski-vaflji  
 
MOJE SPOROČILO MLADIM 
Bodite ponosni in samozavestni mladi Evropejci, hkrati pa bodite hvaležni, da ste rojeni v 
Sloveniji, na tako lepem koncu sveta. 
 
VAŠI KONTAKTI 
franc.bogovic@ep.europa.eu  
info@bogovic.eu  
Pisarna poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča 
Gospodinjska ulica 8 
1000 Ljubljana 
Spletna stran in spletna družbena omrežja: 
www.bogovic.eu  
Twitter: www.twitter.com/Franc_Bogovic  
Facebook: www.facebook.com/FrancBogovic.SLS  
Instagram: www.instagram.com/francbogovicslo_eu/  
 

 
 
 
 
 
 
 


