
 

3. Opravičilo vsem vpletenim, poslano medijem 

Spoštovani, 

v pismu sokrajanu in znancu, ki je tudi kandidat za župana Občine Komen, sem naredil napako 

in se zanjo opravičujem. Ob zaprisegi za ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo sem 

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. 

V odzivu na pismo, ki sem ga od mojega sokrajana g. Erika Modica dobil v vednost, sem želel 

opozoriti na to, da g. Modic po mojem prepričanju ne bi smel kandidature za župana izkoriščati 

za doseganje lastnih interesov. Zapisal sem, da mora vsak kandidat za župana vedno delati v 

dobro vseh občanov – ne pa v škodo določenim. Žal sem se v želji, da bi obsodil krivico oziroma 

preprečil krivično delovanje, v svoji ostrini spozabil, kar obžalujem. 

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. 

Opravičilo sem dolžan tudi ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek, ki sem jo v pismu 

sokrajanu, s katerim se v določenih pogledih razhajava, navajal popolnoma neupravičeno in 

brez njenega vedenja. 

S spoštovanjem, 

Marko Bandelli 

 

4. Opravičilo Eriku Modicu 

Dragi Erik, 


