
DOMAČA EKSKURZIJA DVS 2012 
POSOTELJE, 18.05.2012 
 
V preteklih letih smo bili večkrat na strokovnih ekskurzijah v tujini skupaj s Slovenskim nacionalnim komitejem 
za velike pregrade SLOCOLD, letos smo se odločili 18.05.2012 skupaj organizirati domačo in sicer v Posotelje. 
Na prvo postajo v Kapele na Bizeljskem smo krenili iz dveh smeri in sicer 12 iz Maribora, iz Ljubljane pa 19 
članom DVS ter 17 SLOCOLD-ovcev. 
 
Izvedba programa je bila: 
1. Štart iz Ljubljane Dolgi most in iz Maribora 
2. Ob 8,50 zbor na Jovsih, ogled ca 1,30 ure. Sprejel nas je g. Ivan Urek, predsednik Krajevne skupnosti 

Kapele in nam v naravoslovni informacijski sobi predstavil projekt. Največje bogastvo Jovsov so ptice. Na 
odprtem svetu močvirnih travišč in grmišč so našli preko 80 vrst ptic, med njimi jih je dobra četrtina na 
rdečem seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije. Jovsi so tudi edino potrjeno gnezdišče kosca v Panonski 
Sloveniji, ptiča, ki je ogrožen v svetovnem merilu. Tako lahko glede na pestrost in zastopanost ogroženih 
vrst se Jovse uvrščajo med ornitološko najpomembnejša območja v Sloveniji. Ogledali smo si 
predstavitveni film o projektu, nato pa se po tako imenovani Koščevi poti odpravili do 800 m oddaljene 
opazovalnice (sanirane v novembru 2011), kjer lahko z daljnogledi in teleskopi skozi 14 opazovalnih lin 
spremljamo življenje ptic, dvoživk in sesalcev v okolici. 
Jovsi so predstavljeni med drugim na: http://www.kapele.si/,  
in pa na: http://www.gremoven.com/Vode/Jovsi-in-Dobrava/menu-id-51 
  http://www.kapele.si/ponudba-kraja 

3. Po zaključku ogleda smo se malo pred 11:00 odpravili naprej in sicer v Vinotoč in Repnico Najger, 
Brezovica 32, pred Bizeljskim iz smeri Brežic. 

 http://www.bizeljsko.si/component/content/article/24-repnice/59-vinotoc-repnica-najger.html 
Repnice so podzemne peščene kleti, kopane na roko, ki so jih v davnini uporabljali namesto hladilnikov za 
shranjevanje pridelkov. Trdnost jim zagotavlja silikatni pesek, ki je ostanek panonskega morja izpred 
miljonov let. V njih je konstantna temperatura 4-10°C, zato jih sedaj izkoriščajo za shranjevanja buteljčnih 
vin, saj konstantna temperatura zagotavlja idealno okolje za zorenje najboljših vin. V repnici smo poskusili 
domačo hrano in njihova odlična vina. 

4. Ob približno 13h smo se pripeljali na lokacijo pregrade Vonarje, kjer sta nam projektant, tudi naš član, g. 
Branko Skutnik in pa g. Kristijan Novak, vodja za investicije na občini Rogaška Slatina, predstavila objekt 
pregrade, namen in pa sodelovanje občine na projektu Interreg II. Več o Vonarjih si lahko ogledate na 
spletu:  

 http://www.slocold.si/galerija/vonarje/vonarje.htm in na 
 http://www.nivo.si/filelib/vgd/nart_zir-poruitev_pregrade_sotelsko-nivo.pdf 
5. Zaradi rahle zamude si pregrade Prišlin nismo ogledali, pač pa smo se odpeljali na kosilo v 62 let staro 

gostilno v Šempeter ob Sotli (http://sem5er.com/nasvidijo.html), pa še 
http://www.mojagostilna.com/restaurants/index.php?action=restaurantDetail&RestaurantID=1413 

Jedli smo odlično, med drugim tudi kopuna. Za pojasnilo, kaj je kopun, poglejte na: 
http://www.sem5er.com/Kopun/E-Zlozenka.html 

6. V zaključku smo še enkrat malo spremenili prvotni program in smo se namesto na gradu Podsreda (ki se 
sistematično obnavlja od leta 1983 pod vodstvom Spominskega parka Trebče - Kozjanskega parka) ustavili 
v Podsredi, kjer nam je na sedežu Kozjanskega parka mag. Hrvoje Oršanič predstavil ustanovitev in 
delovanje parka. Za drugič nam je ostal tudi ogled ribje steze ob HE Krško. 

http://www.kozjanski-park.si/ 

   

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kozjanski_regijski_park 
http://www.burger.si/Kozjansko/GradPodsreda.html 
http://www.ra-sotla.si/turizem/index.php/kozjanski-park# 

PLAVČEK je običajna, rjava žaba, ki se modro prebarva v 
času svatovanja in to le za nekaj dni 

 plavček čebelar kosec 
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Takole je bilo na avtobusu iz Ljubljane Jovsi (Kapele) – prva postaja 

 

  
Trije predsedniki se dogovarjajo: Lidija Globevnik (DVS),) mi pa čakamo in hodimo k prtljažniku malega avtobusa 

g. Ivan Urek (KS Kapele) in Andrej Širca (SLOCOLD) 

 

  
Informacijski center Jovsi  

 



  
Ptičja idila Pot proti opazovalnici 

 

  
Pogled na dolino Pot proti opazovalnici 

 

  
Razlaga v prijetni senci 

 



  
Opazovalnica 

 

  
 Težo ekskurziji sta dala Janez in Uroš 

 

  
Zlatko in Željko v travinju ptičja malica 

 



  
Pogled z opazovalnice, pa ne na zavarovane ptice divjad na paši 

 

  
 

 

  
Opazovalnica od blizu goba na drevesu 

 

 



  
Vinotoč in Repnica Najger vinograd nad repnico 

 

  
Prijazna in duhovita gostiteljica čakamo pred vhodom 

 

   
Zanimiv detajl ob vhodu Vhod v Repnico 



  
Strop v Repnici notranjost 

 

  
 Degustacija pa smo zunaj 

 

  
Sožitje dveh društev Prihod na pregrado Vonarje, Sotelsko jezero 

 

 

 

 

 



  
Branko Skutnik predstavlja Sotelsko jezero 

 

  
Kristjan Novak, Občina Rogaška Slatina 

 

  
Sama ušesa so nas 



  
Predstavitveni materiali Akumulacijski bazen je prazen 

 

   
Stara fotka Vonarij – fotko dobil od predsednika SLOCOLD,  pogled na pregrado s ptičje perspektive 

Visi v zgradbi ob pregradi 

  

            
 Talni izpust 



  
Bočni preliv 

 

  
Nastavljanje soncu v prekrasnem dnevu Vsi, razen fotografov na bočnem prelivu 

 

  
Pogled z glavnega trga v Podsredi s pogledom na  Uprava Javnega zavoda Kozjanski park 

Spomenik NOB in Križev pot na Staro sveto goro   



  
Grad Podsreda – fotka s spleta  

 

  
     

    
Željko zavzeto posluša Mag. Hrvoje Oršanič, vodja Kozjanskega parka 

Avtorji fotk: Andrej Širca, Leon Gosar, Darja Stanič Racman, Tone Prešeren 

 



 

Pot na brežiškem koncu 

 

 

 

 



 

 

 

Območje Kozjanskega parka 

 


