OBČINA KOMEN
Komen 86, 6223 Komen
tel. 05 7310450, fax. 05 7310460

Številka: 166-2/2020-1
Datum: 24. 3. 2020

Na podlagi 4. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske
republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni (Uradni list RS 29/2020) ter 32.
člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14, 39/16) župan Občine Komen
izdajam naslednji
SKLEP
1.
Na podlagi 4. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske
republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni (Uradni list RS 29/2020) je
mogoče prehajanje državne meje za državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja
zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko – poljedelska dela, po
makadamski poti s parcelno številko 2367 k.o. Brje, javno dobro v lasti Občine Komen.
Prehod je mogoč vsak dan, pri čemer morajo tisti lastniki, ki državno mejo prehajajo, fizično
oviro, ki je nameščena na mejni črti odmakniti ter ponovno postaviti preko makadamske poti
tako, da je prehod med državama onemogočen.
Prehajanje je omogočeno samo za lastnike ali najemnike kmetijskih zemljišč na obeh straneh
meje ter izključno za namen opravljanja kmetijsko – poljedelskih opravil na zemljiščih. Gibanje
je za lastnike zemljišč, ki prehajajo mejo zaradi opravljanja kmetijsko – poljedelskih opravil
omejeno izključno na območje med mejno črto in zemljiščem, ki ga lastnik zemljišča obdeluje.
Lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč so dolžni spoštovati navodila in priporočila
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter sprejete ukrepe pristojnih inštitucij v zvezi s
preprečevanjem širjenja okužbe s koronavirusom COVID-19.
2.
Državljani Republike Italije, ki so lastniki ali najemniki zemljišč na ozemlju Republike Slovenije
na občinsko upravo Občine Komen posredujejo izjavo o lastništvu kmetijskih zemljišč oziroma
o obstoju najemnega razmerja za kmetijsko zemljišče. Lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč
Občino obvestijo tudi o družinskih članih ter drugih osebah, ki bodo lastniku ali najemniku
pomagali pri opravljanju kmetijsko – poljedelskih opravil.
Na podlagi utemeljene vloge, občinska uprava izda dovolilnico za prehod meje.
Občinska uprava vodi evidenco izdanih dovolilnic, ter o izdanih dovolilnicah obvešča pristojni
Štab CZ in PP Sežana.

3.
Ta sklep prične veljati z dnem 24. 3. 2020, ter velja do preklica.

mag. Erik Modic, župan

