
 

Rad bi poudaril, da vse odkar sem prevzel ministrovanje, zagnano iščem rešitve za in tudi 

rešujem probleme, ki sem jih podedoval na SVRK. Obremenjuje nas nepravilno delovanje 

informacijskega sistema, vse moči namenjamo temu, da zagotovimo certificiranje in čim prej 

pošljemo Evropski komisiji zahtevke za izplačila. Prosim vas, da mi daste možnost, da to 

odgovorno nalogo opravim do konca, saj gre za pridobitev še 174 milijonov evrov evropskega 

denarja v naše blagajne še letos. 

S svojimi izkušnjami iz podjetništva zasledujem tudi na SVRK maksimalni izkoristek notranje 

delovne sile, odličnost in delovno uspešnost. Zaradi tega delam velike notranje spremembe. 

Prva od teh je bila zamenjava generalnega direktorja organa upravljanja, ki se že izkazuje za 

izredno dobro potezo. Veliko sprememb in operativnega načina delovanja vam bom predlagal 

v nadaljevanju, ko bo šlo za programiranje. Osebno se bom tudi angažiral in obiskal različne 

regije, da ugotovim pomanjkljivosti in razloge neuspešnega črpanja. Poenostavitev sistema bo 

ena od prioritet za naslednje programsko obdobje, ne glede na višino sredstev in njihovo 

sorazmerno razdelitev. Treba je revidirati tudi Strategijo 2030, v kateri je veliko smernic 

neuresničljivih v tem obdobju, druge so neustrezno zapisane, brez merljivih ciljev in metod 

doseganja. Izzivi so tudi na področju pametne specializacije in pri prehodu v industrijo 4.0.  

Skratka, spoštovani predsednik, želim vam povedati, da so moje angažiranost, zavzetost in 

želja do uspešnega vodenja in dokazovanja našega resorja maksimalne. Zato vas ob zavedanju 

moje napake in po predstavitvi okoliščin, zaradi katerih sem jo storil, prosim, da mi še naprej 

dovolite opravljati delo ministra.  

Obenem vas prosim in pozivam tudi, da ob morebitnih nadaljnjih napadih na moje delo iz časa 

mojega županovanja Občini Komen najprej poiščete pojasnila pri meni, saj novinarji brez 

zadržkov objavljajo nepreverjene in napačne informacije in jih predstavljajo kot dejstva. Zakaj 

sem se jim tako zameril, ne vem. 

 

S spoštovanjem, 

Marko Bandelli 

  


