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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 13/12, 18/17 
in 18/19)  je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrdi predlog Sporazuma o sodelovanju na 
projektu Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod 
Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in 
delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček. 
 
 

2. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica pooblašča župana za podpis sporazuma iz 1. 
točke tega sklepa. 
 
 

3. 
 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 478-283/2017                  dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,           ŽUPAN 



 

 
Številka:478-283/2017-14  
Nova Gorica, 4. marca 2022 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namerava s 1. 1. 
2024 prenesti lastništvo namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček na naslednje 
lokalne skupnosti: Občino Ajdovščina, Mestno občino Nova Gorica, Občino Miren – 
Kostanjevica, Občino Renče – Vogrsko in Občino Šempeter – Vrtojba, s čimer bi to postal 
lokalni namakalni sistem. 
V programskem obdobju Skupnega strateškega načrta 2023 – 2027 je predvidena objava 
javnih razpisov za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, na katere bi se občine 
kot lastnice namakalnega sistema, lahko prijavile in pridobile evropska sredstva za 
obnovo sistema. Tehnološka posodobitev je namreč v interesu vseh občin, saj je nujna 
za normalno uporabo in ekonomsko upravičeno obratovanje namakalnega sistema. 
 
Občine bodo morale ob prevzemu namakalnega sistema v last zagotoviti pogoje za 
izvajanje lokalne gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje 
lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček ter to javno službo urediti in 
predpisati z odlokom. 
 
Predmet Sporazuma o sodelovanju na projektu Prevzem in tehnološka posodobitev 
namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne 
službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni 
razvod Vogršček (v nadaljevanju: medobčinski sporazum) je predvsem določitev načina 
sodelovanja občin pri pripravi potrebne investicijske, projektne, tehnične in druge 
potrebne dokumentacije; pri pripravi vloge za prijavo na javni razpis za sofinanciranje 
tehnološke posodobitve namakalnega sistema ter pri brezplačnem prevzemu 
namakalnega sistema v last in organiziranju občinske gospodarske javne službe. 
 
Občine se s podpisom medobčinskega sporazuma tudi strinjajo, da koordinacijo 
potrebnih aktivnosti za izvedbo nalog, ki so predmet sporazuma izvaja Občina Šempeter 
– Vrtojba ter bodo v proračunu zagotovile in krile stroške izvedbe potrebnih aktivnostih v 
deležih glede na površino namakalnih polj Namakalnega razvoda Vogršček, ki ležijo v 
posamezni občini, in sicer: 

- Mestna občina Nova Gorica 20,74 %, 
- Občina Ajdovščina 3,93 %, 
- Občina Miren – Kostanjevica 21,72 %, 
- Občina Renče – Vogrsko 31,90 %, 
- Občina Šempeter – Vrtojba 21,71 %. 

 
Občine predvidevajo potrebna sredstva za tehnološko posodobitev namakalnega sistema 
pridobiti kot nepovratna sredstva iz naslova ukrepa naložbe v osnovna sredstva iz 
programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije, in sicer operacije: Tehnološke 
posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, v višini 100 % 
upravičenih stroškov. Stroške, ki jih ne bo mogoče upravičiti za pridobitev nepovratnih 
sredstev iz naslova tega ukrepa, pa bodo občine morale zagotoviti kot lastna sredstva iz 
svojih proračunov. 
 



 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da gradivo obravnava in 
sprejme predlagani sklep. 
 
 

Pripravila: 
 

Martina Remec Pečenko       dr. Klemen Miklavič 
Vodja Oddelka za gospodarstvo                 ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
 
 
 
 

Priloga: 
- predlog Sporazuma o sodelovanju na projektu Prevzem in tehnološka 

posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršek in organiziranju 
gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega 
sistema Namakalni razvod Vogršček 

  


