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Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, matična številka: 
5881773, ID za DDV: SI 53055730, ki jo zastopa župan, dr. Klemen Miklavič, 
 
Občina Ajdovščina, Cesta 5 maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914, ID za DDV: 
SI 51533251, ki jo zastopa župan mag. Tadej Beočanin, 
 
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, matična številka: 5881463, ID za DDV: 
SI 89371925, ki jo zastopa župan, Mauricij Humar, 
 
Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, matična številka: 2203553, ID za 
DDV: SI 90522001, ki jo zastopa župan, Tarik Žigon, 
 
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 
1358227, ID za DDV: SI 44857390, ki jo zastopa župan, mag. Milan Turk, 
 
(v nadaljevanju: občine) 
 
 

SPORAZUM 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 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Stranke tega sporazuma (v nadaljevanju: sporazum) uvodoma ugotavljajo, da: 
 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih definira lokalni namakalni sistem kot javni namakalni sistem, 
ki je v lasti lokalne skupnosti, to je občine ali občin. Če lokalni namakalni sistem leži na 
območju dveh ali več občin, se le-te dogovorijo o lastninski pravici na namakalnem 
sistemu, 

 
- so površine namakalnih polj v posamezni občini naslednje: 

 

Mestna občina Nova Gorica 

Občina Ajdovščina 

Občina Miren Kostanjevica 

Občina Renče – Vogrsko 

Občina Šempeter – Vrtojba 

203,48 ha 

38,61 ha 

213,15 ha 

313,00 ha 

213,01 ha 

Skupaj 981,25 ha 

 
- so dne 5. 1. 2018 z Vlado Republike Slovenije podpisale pismo o nameri, s katerim so na 

podlagi 97.a člena Zakona o kmetijskih zemljiščih izkazale interes za ureditev razmer na 
pregradi Vogršček in namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček, 
 

- je sedanjemu upravljavcu Namakalnega razvoda Vogršček Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS izdano veljavno vodno dovoljenje za uporabo vode za namakanje, ki se bo 
preneslo na nove lastnike Namakalnega razvoda Vogršček, 
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- je Republika Slovenija naročila izvedbo potrebnih del za obnovo pregrade Vogršček, s 
katerimi bo zagotovljeno ustrezno stabilno stanje pregrade, ki bo omogočala zadrževanje 
potrebnih količin vode za normalno obratovanje namakalnega sistema Namakalni razvod 
Vogršček, 
 

- je v novembru 2018 po naročilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano družba 
Dr. Duhovnik d.o.o. izdelala dokument Analiza namakalnega sistema Vogršček iz 
katerega izhaja, da je potrebno in smotrno namakalni sistem Namakalni razvod Vogršček 
prenoviti oz. tehnološko posodobiti, s čimer bi zagotovili ekonomsko upravičeno 
obratovanje in uporabo namakalnega sistema skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi 
zahtevami, 

 
- trenutno veljavna Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa 

podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 32/16, 66/16, 70/16, 14/17, 26/17, 38/17, 
40/17, 19/18, 82/18, 89/20, 101/20, 113/20, 152/20, 121/21 in 140/21) - v nadaljevanju 
Uredba o izvajanju ukrepa, ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva iz 
programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in sicer 
tudi operacije: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več 
uporabnikom, 
 

- Uredba o izvajanju ukrepa določa, da so upravičenci do podpore iz operacije tehnoloških 
posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, lahko tudi pravne 
osebe, ki jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastijo za izvedbo tehnoloških posodobitev 
namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, 

 
- Uredba o izvajanju ukrepa določa, da je pogoj, ki ga mora izpolnjevati upravičenec ob 

vložitvi vloge na javni razpis za podporo iz operacije tehnoloških posodobitev namakalnih 
sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, tudi predložitev pogodb o namakanju kot jih 
določa Zakon o kmetijskih zemljiščih z lastniki zemljišč, ki imajo skupaj v lasti vsaj 50 
odstotkov površin na območju namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke 
posodobitve, če gre za lokalni namakalni sistem, 

 
- na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa sprejeti Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih 

priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19) predpisuje katalog 
upravičenih stroškov in njihove najvišje priznane vrednosti, 
 

- Uredba o izvajanju ukrepa določa, da so upravičeni stroški naložbe tudi splošni stroški, ki 
so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, med katere spadajo plačila 
storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali 
tehnične dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta, plačila storitev svetovanja v 
zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški 
geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, 
stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter stroški priprave občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. 
Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove 
rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Med splošne stroške sodijo 
tudi stroški informiranja in obveščanja javnosti ter stroški sodnega tolmača, 

 
- Uredba o izvajanju ukrepa določa, da so stroški iz uredbe upravičeni do podpore, če so 

nastali po oddaji vloge na javni razpis. Datum začetka upravičenosti splošnih stroškov ter 
stroškov nakupa zemljišč pa je 1. januar 2014, 
 

- Uredba o izvajanju ukrepa določa, da so neupravičeni stroški med drugim: 
 



Sporazum 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 

Stran 3 od 9 

• stroški priprave vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev, 

• plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 

• davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če DDV ni izterljiv 
na podlagi predpisov, ki urejajo DDV, 

• obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij, 

• upravne takse, 

• stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, stroške podelitve patentov, 
stroške pridobitve licenc, plačilnih pravic, avtorske in sorodnih pravic ter stroške 
registracije znamk, 

• druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, 
stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja, 

- obstaja velika verjetnost, da bodo podobna določila vključena tudi v uredbe, ki bodo 
urejale izvajanje tovrstnih ukrepov tudi v bodoče, 
 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih določa upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih 
namakalnih sistemov kot lokalno javno službo, 
 

- Bodo občine z odloki predpisale upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega 
namakalnega sistema kot izbirno občinsko gospodarsko javno službo, kot je opredeljena 
v Zakonu o kmetijskih zemljiščih ter Zakonu o gospodarskih javnih službah, katere 
izvajanje bodo na svojem območju pod pogoji, ki jih določajo predpisi, dolžne zagotavljati 
občine. 

PREDMET SPORAZUMA 

2. člen 

Predmet tega sporazuma je določitev načina sodelovanja občin na projektu Prevzem in 
tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, in sicer: 
 

- določitev načina sodelovanja (pravic in obveznosti) občin pri pripravi potrebne 
investicijske dokumentacije za projekt Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega 
sistema Namakalni razvod Vogršček, 
 

- določitev načina sodelovanja (pravic in obveznosti) občin pri brezplačnem prevzemu 
namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček v last, upravljanje in vzdrževanje 
občin, 

 
- določitev načina sodelovanja (pravic in obveznosti) občin pri pripravi potrebne projektne 

in tehnične dokumentacije ter vse druge dokumentacije potrebne za izvedbo tehnološke 
posodobitve namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, 
 

- določitev načina sodelovanja (pravic in obveznosti) občin pri pripravi vloge za prijavo na 
javni razpis oz. javne razpise za (so)financiranje tehnoloških posodobitev namakalnih 
sistemov. 

 
Predmet tega sporazuma je tudi določitev načina sodelovanja občin pri organiziranju občinske 
gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema 
Namakalni razvod Vogršček. 
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK SPORAZUMA 

3. člen 

Občine se strinjajo, da koordinacijo potrebnih aktivnosti za izvedbo nalog, ki so predmet tega 
sporazuma, med državnimi organi in občinami, izvaja Občina Šempeter – Vrtojba (v nadaljevanju 
tudi občina koordinatorka). 

Občina koordinatorka bo koordinacijo izvajala v okviru predpisov in nepristransko do vseh občin. 

Občina koordinatorka je dolžna redno obveščati občine o vseh relevantnih dejstvih in okoliščinah, 
ki bi utegnile vplivati na izvedbo projekta. 

Občine so dolžne občini koordinatorki tekoče zagotavljati vse potrebne podatke in dokumentacijo, 
ki se nanaša na izvajanje projekta na območju občine ali glede uporabnikov namakalnega sistema 
Namakalni razvod Vogršček na območju občine. 

Občina koordinatorka bo: 

• izvedla vse potrebne postopke za pripravo potrebne investicijske dokumentacije za 
izvedbo projekta Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni 
razvod Vogršček, ki jo morajo potrditi vse občine, 

• koordinirala aktivnosti za podpis Pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in 
vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček z Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

• izvedla vse potrebne postopke za pripravo projektne, tehnične in druge potrebne 
dokumentacije in pridobitev morebiti potrebnih upravnih dovoljenj v zvezi s tehnološko 
posodobitvijo namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, 

• izvedla vse potrebne postopke za pripravo vloge in pridobitev nepovratnih sredstev 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 zvezi s tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema 
Namakalni razvod Vogršček, 

• pripravila in z ostalimi občinami uskladila osnutek Odloka o načinu izvajanja izbirne 
občinske gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega 
namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, 

• izvedla vse potrebne postopke do izbire najugodnejše ponudbe koncesionarja za izvajanje 
izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje 
lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, 

• v imenu in za račun občin skladno z njihovimi sprejetimi proračuni naročila vse potrebno 
blago in storitve: 

• za pripravo potrebne investicijske dokumentacije za izvedbo projekta Prevzem in 
tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, 

• za pripravo projektne, tehnične in druge potrebne dokumentacije in pridobitev 
morebiti potrebnih upravnih dovoljenj v zvezi s tehnološko posodobitvijo 
namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, 

• za pripravo vloge in pridobitev nepovratnih sredstev 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 zvezi s tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema 
Namakalni razvod Vogršček, 

• za izvedbo postopkov povezanih z izborom koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega 
namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček. 
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S to pogodbo občinske uprave občin pooblaščajo Občinsko upravo Občine Šempeter - Vrtojba 
za izvajanje strokovno tehničnih nalog, kot so izvedba postopkov javnih naročil, javnih razpisov 
in podobno, določenih v tem členu pogodbe. 

Občine se lahko sporazumejo tudi, da bodo za katero od strokovno tehničnih nalog ali naročilo 
blaga in storitev pooblastile katero od občinskih uprav ostalih občin. 

Za pripravo vloge na javni razpis za tehnološko posodobitev namakalnih sistemov bo vsaka od 
občin poskrbela za sklenitev pogodb o namakanju z lastniki kmetijskih zemljišč z območja 
namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, ki ležijo na njenem območju. Ko bo občina 
pridobila sklenjene pogodbe o namakanju od lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo skupaj v lasti 
vsaj 50 odstotkov površin na območju namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, in ležijo 
na območju občine, jih bo posredovala občini koordinatorki. Preostale sklenjene pogodbe o 
namakanju bodo občine posredovale občini koordinatorki naknadno v čim krajšem času. 

Občine bodo za izvedbo in vodenje naložbe v tehnološko posodobitev lokalnega namakalnega 
sistema Namakalni razvod Vogršček sklenile posebno pogodbo. 

Župani občin bodo usklajeni osnutek Odloka o načinu izvajanja izbirne občinske gospodarske 
javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni 
razvod Vogršček predlagali v sprejem občinskim svetom občin. 

Občina Ajdovščina bo javno službo upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega 
sistema izvajala v svojem javnem podjetju. 

Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in Občina 
Šempeter - Vrtojba bodo koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe upravljanje, 
vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček podelile s 
sklenitvijo večstranske koncesijske pogodbe s koncesionarjem. 

4. člen 

Občine bodo v svojih proračunih za leto 2022 zagotovile sredstva za pripravo investicijske 
dokumentacije za projekt Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni 
razvod Vogršček in sicer: 

• dokument identifikacije investicijskega projekta, 

• predinvesticijsko zasnovo, 

• investicijski program. 

Vrednost investicijske dokumentacije je ocenjena na 10.000 EUR brez vključenega DDV. Občine 
si bodo stroške izdelave investicijske dokumentacije delile v razmerju deležev površine 
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 %, in 

• Občina Šempeter – Vrtojba 21,71 %. 

5. člen 

Občine predvidevajo potrebna sredstva za tehnološko posodobitev razvoda namakalnega 
sistema Vogršček pridobiti kot nepovratna sredstva iz naslova ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije in sicer operacije: Tehnološke 
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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 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, 
bodo občine zagotovile kot lastna sredstva iz svojih proračunov. 

Občine bodo v svojih proračunih in načrtih razvojnih programov zagotovile sredstva za izvedbo 
projekta Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček 
in sicer v deležih, ki bodo določeni z investicijsko dokumentacijo za izvedbo projekta, ki jo bodo 
potrdile vse občine. 

6. člen 

Občine predvidevajo, da bo upravičen strošek za pridobitev nepovratnih sredstev naložbe v 
tehnološko posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček tudi davek na dodano 
vrednost (v nadaljevanju DDV). 

Če bi se izkazalo, da si občine lahko delno ali v celoti poračunajo DDV za prejeto blago in storitve, 
ki so vezane na izvedbo projekta Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema 
Namakalni razvod Vogršček, bodo za potrebe odbijanja DDV podpisale skupno izjavo za 
Finančno upravo Republike Slovenije, saj bo občina koordinatorka prejemala račune za prejeto 
blago in storitve v imenu in za račun vseh občin. 

7. člen 

Občina koordinatorka bo vse stroške povezane z izvajanjem projekta Prevzem in tehnološka 
posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček vodila v svojem računovodstvu 
na ločenem stroškovnem mestu. Računovodske podatke knjižene na posebno stroškovno mesto 
je občina koordinatorka dolžna kadarkoli posredovati občinam, ki to zahtevajo. 

Občina koordinatorka bo na podlagi prejetih računov dobaviteljev blaga ali izvajalcev storitev 
izstavila ostalim občinam zahtevke za povračilo sredstev v deležih dogovorjenih s tem 
sporazumom oziroma investicijsko dokumentacijo. Zahtevkom bo priložila kopije računov 
dobaviteljev oziroma izvajalcev. Ostale občine so zahtevke dolžne poravnati najkasneje na dan 
pred zapadlostjo računov, vendar ne prej kot v 15 dneh od prejema zahtevka. 

Občina koordinatorka bo najkasneje v petih delovnih dneh po plačilu računov dobaviteljev 
oziroma izvajalcev ostalim občinam posredovala kopijo potrdila o plačilu. 

8. člen 

Nepovratna sredstva, ki jih bodo občine v deležih pridobile 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 ali katerih drugih virov in 
bodo nakazana na račun občine koordinatorke, bo občina koordinatorka prenakazala ostalim 
občinam najkasneje v petih delovnih dneh. Ravno tako bo najkasneje v petih delovnih dneh 
poslala potrdilo o prejetih nepovratnih sredstvih. 

9. člen 

Rezultate projekta Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod 
Vogršček, ki jih je mogoče obravnavati kot dele osnovnih sredstev, bodo občine v svojih 
računovodskih evidencah evidentirala v deležih, kot jih bodo plačale. 
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10. člen 

Občina koordinatorka bo najmanj enkrat letno pripravila poročilo o stroških in rezultatih izvajanja 
projekta Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček. 

Občina koordinatorka bo pripravila tudi zaključno poročilo o stroških in rezultatih izvajanja projekta 
Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, ko se bo 
zaključil projekt ali iztekel ta sporazum. 

11. člen 

Občina koordinatorka bo vso investicijsko dokumentacijo ter projektno, tehnično in drugo 
potrebno dokumentacijo in morebiti pridobljena upravna dovoljenja v zvezi s tehnološko 
posodobitvijo razvoda namakalnega sistema Vogršček ostalim občinam predala v originalu, če je 
to mogoče. Če za dokumentacijo ne bo mogoče pridobiti več originalov, bo sama hranila original, 
ostalim občinam pa predala kopije. 

12. člen 

Občine bodo z Republiko Slovenijo sklenile pogodbo o prenosu lastninske pravice ter upravljanja 
in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, ki je evidentiran v 
evidenci osuševalnih in namakalnih sistemov in razdeljen na 16 namakalnih polj z naslednjimi 
šiframi: 

• Namakalni sistem polja Replje, šifra sistema 37091, 

• Oroševalni in namakalni sistem Miren pri Gorici, šifra sistema 37111, 

• Namakalni sistem polja Šempeter, šifra sistema 37131, 

• Namakalni sistem polja Črniče – Perovlek, šifra sistema 37141, 

• Namakalni sistem polja Prvačina I in II, šifra sistema 37181, 

• Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja, šifra sistema 37201, 

• Namakalni sistem polja Orehovlje – Bilje, šifra sistema 37211, 

• Namakalni sistem Vrtojba polje, šifra sistema 37261, 

• Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate, šifra sistema 37281, 

• Namakalni sistem polja Bukovica, šifra sistema 37301, 

• Namakalni sistem polja Okroglica I, II, šifra sistema 37411, 

• Oroševalni sistem Križ – Cijanov, šifra sistema 37471, 

• Namakanje polja Podvogrsko, šifra sistema 37501, 

• NS Orehovlje – Britof, šifra sistema 37511, 

• Namakanje Šempaske gmajne, šifra sistema 37531, in 

• Namakalni sistem Karavlja – Gramoznica, šifra sistema 37541. 

13. člen 

Občina Ajdovščina bo v last prevzela celotni Namakalni sistem polja Črniče – Perovlek, šifra 
sistema 37141. 

Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren – Kostanjevica, Občina Renče – Vogrsko in Občina 
Šempeter – Vrtojba bodo v last prevzele: 

• Namakalni sistem polja Replje, šifra sistema 37091, 

• Oroševalni in namakalni sistem Miren pri Gorici, šifra sistema 37111, 

• Namakalni sistem polja Šempeter, šifra sistema 37131, 

• Namakalni sistem polja Prvačina I in II, šifra sistema 37181, 

• Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja, šifra sistema 37201, 

• Namakalni sistem polja Orehovlje – Bilje, šifra sistema 37211, 
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• Namakalni sistem Vrtojba polje, šifra sistema 37261, 

• Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate, šifra sistema 37281, 

• Namakalni sistem polja Bukovica, šifra sistema 37301, 

• Namakalni sistem polja Okroglica I, II, šifra sistema 37411, 

• Oroševalni sistem Križ – Cijanov, šifra sistema 37471, 

• Namakanje polja Podvogrsko, šifra sistema 37501, 

• NS Orehovlje – Britof, šifra sistema 37511, 

• Namakanje Šempaske gmajne, šifra sistema 37531, in 

• Namakalni sistem Karavlja – Gramoznica, šifra sistema 37541, 

v idealnih deležih, določenih glede na delež površine Namakalnega razvoda Vogršček, ki leži v 
posamezni občini. 

Idealni deleži za posamezno občino znašajo za: 

• Mestno občino Nova Gorica 2159/10000, 

• Občino Miren Kostanjevica 2261/10000, 

• Občino Renče – Vogrsko 3320/10000, in 

• Občino Šempeter – Vrtojba 2260/10000. 

SKRBNIŠTVO SPORAZUMA 

14. člen 

 
Skrbnik tega sporazuma za Mestno občino Nova Gorica je________________________. 
 
Skrbnik te ga sporazuma za Občino Ajdovščina je ________________________. 
 
Skrbnik te ga sporazuma za Občino Brda je ________________________. 
 
Skrbnik te ga sporazuma za Občino Miren - Kostanjevica je _________________. 
 
Skrbnik tega sporazuma za Občino Renče - Vogrsko je ___________________. 
 
Skrbnik tega sporazuma za Občino Šempeter - Vrtojba je Nina Fiorelli Derman. 
 

KONČNE DOLOČBE 

15. člen 

Ta sporazum je sklenjen za čas petih let in začne veljati, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke. 
 
Čas trajanja sporazuma se lahko podaljša. 
 
Vse spremembe tega sporazuma se sklepajo v obliki aneksov k temu sporazumu. 
 

16. člen 

Stranke sporazuma so sporazumne, da bodo vse morebitne spore iz tega sporazuma reševale 
sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bodo spor predložile v reševanje pristojnemu sodišču v 
Novi Gorici. 
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17. člen 

Ta sporazum je sestavljen v petih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka 
stranka sporazuma prejme po en izvod. 
 
 
 
Številka:  
Datum:  

 

MESTNA OBČINA 

NOVA GORICA 

 

 

 

MP 

Podpis: 

 
 
 
 

______________________________ 

dr. Klemen Miklavič 

župan 

 

Številka:  
Datum:  

 

OBČINA AJDOVŠČINA 

 

 

 

MP 

Podpis: 

 
 
 
 

______________________________ 

mag. Tadej Beočanin 

župan 

 

Številka:  
Datum:  

 

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA 

 

 

 

MP 

Podpis: 

 
 
 
 

______________________________ 

Mauricij Humar 

župan 

 

Številka:  
Datum:  

 

OBČINA RENČE - VOGRSKO 

 

 

 

MP 

Podpis: 

 
 
 
 

______________________________ 

Tarik Žigon 

župan 

 

Številka:  
Datum:  

 

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA 

 

 

 

MP 

Podpis: 

 
 
 
 

______________________________ 

mag. Milan Turk 

župan 

 


