
         Kobdilj, 11. 11. 2018 

 

Spoštovani predsednik vlade g. Marjan Šarec, 

 

ko sva se prvič srečala, sem bil še kandidat za ministra za razvoj in kohezijo. Takrat sem vam 

natančno predstavil svoje namene, vizijo, strategijo in način dela, ki ga bom uporabil, da bom 

uspešno dokazal sposobnosti in znanje pri vodenju ministrstva, ki mi je bilo zaupano. 

Svoje namere sem vzel zelo resno. Odgovorno sem se pripravil na zaslišanje, ki je bilo tudi po 

mnenju članov odbora dobro opravljeno. In, spoštovani predsednik, na ministrstvu zdaj zelo 

vestno delam, kar vam lahko potrdijo tudi zaposleni.  

Pišem vam, da bi vam pojasnil okoliščine mojega dopisovanja z gospodom Erikom Modicem, 

zaradi katerega je še vedno pod vprašajem ohranitev moje funkcije ministra. Upam, da vas 

bom v tem dopisu prepričal, da sem se v tem dopisovanju zares spozabil, da mi je za zapisano 

resnično žal in da si zaslužim, da se dokažem z delom na ministrstvu. 

Zavedam se, da sem okrnil ugled ministrstva, ki ga vodim, slabo luč pa s svojim zapisom vrgel 

tudi na celotno vlado. Namen mojega zapisa gospodu Modicu je bil ravno nasproten – 

poudariti zavezanost dela v dobro vseh, ne pa za parcialne interese. To sem v pismu tudi 

izrecno zapisal: »Kandidat za župana ne sme imeti osebnih konfliktov. Mora gledati široko, v 

dobro vseh občanov, z jasno vizijo doprinosa za občino in prebivalcev. Tvoj namen kandidature 

to ni … Tega ne odobravam in nikoli ne bom.« A pojdimo po vrsti. 

 

Pred približno dvema mesecema, tik po nastopu mandata, sem od mojega soseda Erika 

Modica – živiva 50 metrov oddaljena drug od drugega že 20 let, ves ta čas povsem složno, v 

času mojega županovanja Občini Komen sva bila tudi sodelavca, saj je Modic vodja oddelka za 

EU projekte in odgovoren za vse gradbene projekte v občini – prejel elektronsko sporočilo, 

sicer namenjeno podžupanu Ljubljane profesorju Janezu Koželju; jaz, občinski svetniki in drugi 

smo ga prejeli v vednost. Če ga boste prebrali sporočilo, ki sem ga prilepil spodaj, v njem ne 

boste zasledili nič spornega. Da bi razumeli moj odziv nanj, vam moram pojasniti ozadje. 


