
Vrhunec tega spora med Modicem in Malgajevimi predstavlja spreminjanje Občinskega 

prostorskega načrta in potrditev spremembe namembnosti parcele v lasti Erika Modica iz 

kmetijskega zemljišča v zazidljivo, čeprav je za to obstajala utemeljena omejitev – odločba 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da se ta parcela ne sme spremeniti v zazidljivo, saj bi 

graditev na tej parceli ogrozila veduto na spomeniško zaščiteno Villo Fabiani. 

In v ta spor so vpletli tudi mene kot župana Občine Komen. Najprej sem od družine Malgaj 

prejemal očitke, da sem kot župan omogočil možnost spremembe namembnosti zemljišča – 

kar nikakor ne drži, nato pa sem prejemal še očitke Erika Modica, da sem ob sprejemanju OPN-

ja in po tem, ko naj bi bilo že določeno, da bo njegova parcela res postala zazidljiva, to poskušal 

neutemeljeno ohraniti kot kmetijsko zemljišče – kar tudi ne drži, saj so bili postopki občine v 

tem primeru utemeljeni na odločitvi Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ne pa moja 

samovolja. (Vseeno nekateri novinarji še danes pišejo o tem, da je bilo moje postopanje 

»poskus korupcije« in me s tem blatijo.) 

 

Potem ko sem 23. septembra v vednost prejel pismo Erika Modica profesorju Koželju, sem že 

vedel tudi, da bi lahko Modic kandidiral za župana. Z Zvezo za Primorsko sem se namreč 

dogovarjal o sopodpori lokalnega odbora SAB kandidatu za župana Občine Komen. Dogovorili 

smo se, koga bi lahko podprli, Zveza za Primorsko pa je dobila drugega potencialnega 

kandidata, ki se ni še odločil, ali bo ali ne bo kandidiral – povedali so mi, da je to Erik Modic. 

Pismo, ki ga je Modic poslal arhitektu, sem zato bral in razumel v drugačnem kontekstu in zato 

drugačni luči kot nekdo, ki ozadja tega pisma ne pozna. Zame je postalo potrditev, da je 

odločitev Modica za morebitno kandidaturo rezultat vse večjega sovraštva med njim in 

Malgajevimi in da si želi funkcijo župana samo zato, da bi lahko v zgoraj opisanih sporih odločal 

sebi v prid. Vse odkar se poznava, in to je že 20 let, namreč niti enkrat ni izrazil želje po 

županovanju. 

Temu, da bi v Komnu dobili župana, ki bi delal samo sebi v prid, sem se uprl. Jaz sem namreč 

kot župan delal za dobro vseh in si iskreno želim, da se takšno delovanje v moji občini 

nadaljuje. 

V odzivu na pismo, ki sem ga dobil v vednost, sem zato prijatelja Erika opozoril, da po mojem 

prepričanju ne bi smel kandidature za župana izkoriščati za doseganje lastnih interesov. Zapisal 


