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ZADEVA: Vprašanji Ministrstvu za okolje in prostor glede zaprtja namakalnega
sistema Vogršček
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 6/14, 101/10, 26/15, 55/20 in 123/20) predlagam, da Državni svet na
Ministrstvo za okolje in prostor naslovi naslednji vprašanji:
1. Zakaj obnovitvena dela na vodnogospodarskem objektu zadrževalnika
Vogršček ne potekajo v skladu z dogovorom o izvajanju del in ohranjanju
vode v zajetju za potrebe oroševanja in namakanja?
2. Zakaj se je v obdobju suše zahtevalo zaprtje namakalnega sistema in na ta
način onemogočilo namakanje kmetijskih zemljišč, kljub dejstvu, da je v
zgornjem ločenem delu zajezitve vode še dovolj?
Obrazložitev:
Namakanje je v Vipavski dolini, ki je eno najbolj rodovitnih, vendar vremensko zelo
obremenjenih področij Slovenije, nujno, če želijo lokalni pridelovalci kmetijskih
pridelkov doseči dobre rezultate. V ta namen je bil v osemdesetih letih (1985 -1989)
zgrajen zadrževalnik Vogršček, ki pa je bil po dolgotrajnem delovanju potreben
obnove. Zato je bila v preteklem letu podpisana pogodba za »Sanacijo pregrade
Vogršček s pripadajočimi objekti«. Dogovorjeno je bilo, da se bodo sanacijska dela
vodnogospodarskega objekta izvajala pozimi do marca in ne v spomladanskih in
poletnih mesecih, ko naj bi se skušalo zadržati čim več vode za namakanje. Hkrati je
bilo z dogovorom zagotovljeno, da zaradi obnovitvenih del ne bo ogroženo
namakanje kmetijskih površin. Navkljub dogovorom že ob spomladanski pozebi ni
bilo dovolj pritiska za oroševanje, kar je povzročilo ogromno škode. S 24. 6. 2021 pa
so bili uporabniki namakalnega sistema obveščeni, da je namakalni sistem ustavljen
zaradi prenizkega vodostaja. Ob tem velja opozoriti, da je maja 2021 investitor
spustil večji del vode iz zadrževalnika, da je lahko nadaljeval dela, s čimer je spraznil
zajetje. Zadrževalni sistem Vogršček je sestavljen iz dveh zajezitev, zato ni
razumljivo, zakaj se iz zgornjega zajetja ne spusti dodatna količina vode za potrebe
namakanja.

Na podlagi navedenega naj se v skladu z dogovorom čim prej zagotovi nemoteno
delovanje namakalnega sistema iz akumulacije Vogršček. Pri tem naj se po potrebi
spusti voda iz zgornjega zajetja v sistem ali zagotovi alternativni vir vode za
namakanje. To je edini način za omilitev posledic suše, saj bo v nasprotnem primeru
kmetijska proizvodnja praktično uničena, kmetje pa bodo lahko tudi ob trajne nasade.
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