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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 pogodbe o prenosu lastninske 
pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni 
razvod Vogršček. 
 
 

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

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



 

 
Številka: 478-283/2017-15 
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 je skupaj z 
Ministrstvom za okolje in prostor z lokalnimi skupnostmi, na območju katerih leži 
Namakalni razvod Vogršček že leta 2018, in sicer dne 5. 1. 2018 podpisalo pismo o 
nameri, s katerim je bil na podlagi 97. a člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 71/11-upb s spremembami, v nadaljevanju: zakon) izražen interes o prenosu 
lastninske pravice, upravljanja in vzdrževanja Namakalnega razvoda Vogršček na lokalne 
skupnosti, Republika Slovenija pa se je obvezala, da bo v državnem proračunu 
zagotovila sredstva za sanacijo pregrade Vogršček. 
 
V novembru 2018 je bila po naročilu ministrstva izdelana Analiza namakalnega sistema 
Vogršček, izdelovalca Dr. Duhovnik d.o.o., iz katere izhaja, da je potrebno in smotrno 
namakalni sistem Vogršček tehnološko posodobiti, s čimer bi zagotovili ekonomsko 
upravičeno obratovanje in uporabo namakalnega sistema skladno z veljavnimi predpisi in 
tehničnimi zahtevami. 
 
V okviru programskega obdobja Skupnega strateškega načrta 2023-2027 je predvidena 
objava javnega razpisa za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, na katerega bi 
se lahko prijavile lokalne skupnosti in pridobile nepovratna sredstva za ta namen. S 
tehnološko posodobitvijo sistema bodo znatno povečane možnosti za ohranitev in 
pospešitev razvoja kmetijstva v tem delu Vipavske doline, saj si ga brez namakanja in 
oroševanja glede na klimatske razmere skorajda ni več mogoče predstavljati. 
 
Predlog pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega 
namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) bo podlaga za brezplačni 
prenos lastninske pravice na tem namakalnem sistemu iz države na naslednje občine: 
Občino Ajdovščina, Mestno občino Nova Gorica, Občino Miren – Kostanjevica, Občino 
Renče – Vogrsko in na Občino Šempeter – Vrtojba. 
Predmet prenosa so cevovodi na 16 namakalnih poljih ter zemljiške parcele, na katerih 
stojijo objekti Namakalnega razvoda Vogršček, kot so črpališča, sekcijski jaški, vodohran, 
trafo postaje, vse v lasti države in v upravljanju izvajalca državne javne službe, Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.  
 
Predmet prenosa na Občino Ajdovščina v idealnem deležu 1/1 je Namakalni sistem polja 
Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141, medtem ko so namakalni sistemi vseh ostalih polj 
predmet prenosa na ostale občine v naslednjih idealnih deležih: 

- Mestna občina Nova Gorica – 2159/10000, 
- Občina Miren – Kostanjevica – 2261/10000, 
- Občina Renče – Vogrsko – 3320/10000, 
- Občina Šempeter – Vrtojba – 2260/10000. 

Idealni deleži so izračunani glede na delež površine Namakalnega razvoda Vogršček, ki 
leži v posamezni občini. 
 
Prenos lastninske pravice na Namakalnem razvodu Vogršček na lokalne skupnosti je 
predviden s 1. 1. 2024, do takrat pa je tudi obveza občin, da v skladu z zakonom 



 

ustanovijo lokalno javno službo za upravljanje z namakalnim sistemom Namakalni razvod 
Vogršček. 
 
Pogodba bi se sklenila pod razveznima pogojema, ki bi se uresničila, če: 
- Republika Slovenija v programskem obdobju Skupnega strateškega načrta 2023 – 2027 
ne objavi javnih razpisov za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov v skupni višini 
do 8 milijonov eurov, ali 
- lokalne skupnosti do datuma prevzema namakalnega sistema Namakalni razvod 
Vogršček ne sklenejo pogodbe o namakanju z lastniki zemljišč, ki imajo na območju 
namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke posodobitve, v skupni lasti delež površin, 
ki bo v predpisu za izvajanje Skupnega strateškega načrta 2023 – 2027 določen kot 
pogoj za dodelitev sredstev z naslova tehnološke posodobitve namakalnih sistemov. 
 
 
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 Pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja         

državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček 
 
 


