
 

Erik Modic je neposredni sosed domačije Maksa Fabianija, imenovane tudi Ville Fabiani, ki je 

v lasti družine Malgaj. Modic in Malgajevi pa so že več let v sporu.  

Razlogov za to je več, skupni imenovalec vseh sporov je različen interes Modica in Malgajevih 

pri oddajanju prostorov. Modic ima B&B ponudbo za umirjene goste, Malgaj pa spodbuja na 

svoji domačiji masovni in nebutični turizem, kar ni niti v skladu z občinsko strategijo. 

Družina Malgaj v vili že vrsto let organizira poroke in druge prireditve, a tako, da samo oddaja 

domačijo, goste pa prepusti samim sebi. To pomeni, da so gostje brez nadzora, odgovornosti 

ni niti glede zaključka prireditev. Tako so se te praviloma zavlekle pozno v noč, obiskovalci so 

se sprehajali po vasi, razbijali steklenice, peli in razgrajali po zgornjem delu vasi. To se je 

dogajalo več let, in to kljub temu, da Villa Fabiani nima ne dovoljenj niti ni registrirana za 

opravljanje tovrstnih dejavnosti, oddajanje prostorov je neprijavljeno, brez plačil občinskih 

dajatev, obnova Ville se je po mojem vedenju vršila brez gradbenih dovoljenj. 

Poleg tega je na parceli Malgajevih tudi izvir vode, ki se nadaljuje na občinsko parcelo. Praksa 

je bila, da se to vodo uporablja za potrebe zalivanja trt, pa je družina Malgaj to prepovedala, 

čeprav je izvir vode javna dobrina. 

Erik Modic se je nad vsem tem pritoževal, pisal vaščanom, zahteval sprejetje ustreznih ukrepov 

in za to neprestano zbiral podpise krajanov. Večkrat je zahteval merjenje hrupa, nedovoljeno 

je uporabil »dron« za nadzor in snemanje dogajanja na domačiji Fabianija, klical je kmetijski 

inšpektorat zaradi uporabe parcel domačije za parkirišča, saj zemljišča niso bila namenjena 

temu … Občane in družino Malgaj je postavljal v stalen spor, nad čimer smo vsi domačini že 

krepko naveličani.  

Spor med Modicem in družino Malgaj je vse bolj obremenjeval tudi delo občine. Občinski 

funkcionar se je namreč več ukvarjal s temi problemi kot s svojo službo. Še na Facebooku je 

vzpostavil stran Rogovilci, ob ogledu katere postane jasno, kako daleč je vse skupaj šlo. Dopise 

je naslavljal tudi name, ko sem bil še župan občine. Od vsega tega sem se poskušal kolikor 

mogoče izločiti – spore so zato obravnavale za to pristojne službe: policija, inšpektorati, redarji 

...  


