
sem, da mora vsak kandidat za župana vedno delati v dobro vseh občanov – ne pa v škodo 

določenim. In za tem stojim. Ko sem zapisal, da pri kandidaturi ne bo imel moje podpore, če 

kandidira samo zato, da bi enostransko in sebi v prid rešil medsosedski spor, pa sem govoril o 

podpori lokalnega odbora SAB v morebitnem drugem krogu.  

Moj odgovor g. Modicu sem 24. septembra poslal z mojega privatnega elektronskega naslova, 

dejansko sem vsem prejemnikom skupaj odgovarjal kot njihov nekdanji župan in kot sosed, ki 

je v te spore hočeš nočeš vpet, a ne tudi vpleten, in kot nekdo, ki si je vedno želel rešitve, ki 

bo dobra za vse. 

Tu bi moral pismo zaključiti, a sem se zaradi zapletenega ozadja v svoji ostrini spozabil. 

Resnično mi je žal in se še enkrat tudi vam iskreno opravičujem za zapis tiste povedi, ki je dala 

vtis, da imamo ministri pristojnosti, ki jih nimamo in ki jih kot prebivalec in politik 

demokratične države ministrom niti ne privoščim imeti. 

Naj ponovim, da sem ob zaprisegi za ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo obljubil, 

da bom naredil vse za pospešitev in olajšanje koriščenja teh sredstev za vse, torej tudi za 

slovenske občine. Nikdar ne bi poskušal preprečiti koriščenja kateremukoli upravičencu, ki je 

oziroma bi bil uspešen na razpisih, ki jih sicer v izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji 

objavljajo ministrstva. In to seveda velja tudi za Občino Komen, kjer sem doma, jo imam rad 

in v kateri smo prav z evropskimi sredstvi naredili pomembne premike. 

Kot minister že od prvega dne na tem položaju delam za to, da bi bilo koriščenje evropskih 

sredstev bolj učinkovito. Vsi potencialni upravičenci in končni upravičenci, torej tudi občine, 

imajo mojo podporo in podporo Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – ne 

glede na to, kdo jih vodi in jih bo vodil po naslednjih volitvah, in čeprav bi občino vodil župan, 

ki ne bi deloval v prid vsem oziroma se z njegovimi pogledi jaz osebno ne bi strinjal. 

 

Spoštovani predsednik, meni je resnično žal. Z mojimi opravičili, ki sem jih naslovil vsem 

vpletenim, ministrici Alenki Bratušek, gospodu Modicu in v petek še vsem poslancem 

državnega zbora, sem mislil zelo resno. Napako resnično obžalujem in vas na podlagi vsega 

navedenega prosim za razumevanje. 


