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S STROKOVNA EKSKURZIJA IN ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA 
GEODETSKEGA DRUŠTVA

Gregor Klemenčič

V Dolenjskem geodetskem društvu se trudimo, da za vsakoletni zbor članov izberemo drugo lokacijo 
na območju, ki ga pokriva naše društvo. V želji, da bi strokovno ekskurzijo in zbor članov tudi letos 
združili z ogledom lokalne znamenitosti, smo se odločili za občino Šentrupert, ki je kljub majhnosti vse 
bolj prepoznavna, predvsem po Deželi kozolcev.

Začeli smo s strokovno ekskurzijo v Deželi kozolcev. Na začetku nam je mag. Dušan Štepec, konservatorski 
svetovalec z Zavoda za varstvo kulturne dediščine, s strokovne plati predstavil deželo kozolcev in obdobje 
njenega nastajanja. Sledilo je nekaj informacij o občini Šentrupert – inovativni in energetsko učinkoviti 
občini. Odlično zasnovano predstavitev je podal dr. Iztok Kovačič, višji svetovalec za okolje in prostor.

Sledil je ogled Dežele kozolcev, ki ga je vodila Alenka Lamovšek. Uživali smo v sprehodu med kozolci, 
predvsem pa smo bili navdušeni nad vsebino. V muzeju na prostem je zastopanih šest razvojno doka-
zanih tipov kozolcev na Slovenskem: trije enojni (enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni) in trije 
dvojni (nizki, kozolec na kozla in toplar). Muzej se razprostira na 2,5 hektara urejenih površin in ima en 
kilometer dolgo mrežo sprehajalnih poti. Razstavljajo tudi najstarejši »Lukatov toplar« z letnico 1795, 
kar ga uvršča med najstarejše ohranjene dvojne kozolce pri nas in na svetu.

Več o Deželi kozolcev si lahko preberete na povezavah: http://www.kozolci.si in http://www.dezelako-
zolcev.si.

Slika 1: Dr. Iztok Kovačič je predstavil prostorsko in vsebinsko strategijo, dosežke in razvoj občine Šentrupert. (fotografija: 
Boštjan Pucelj)

Po strokovnem delu smo se preselili v bližnjo gostilno Frelih, kjer smo izpeljali redni letni zbor članov 
društva. Soglasno smo sprejeli vsa poročila o delu za leto 2013, finančno poročilo in poročilo nadzornega 
odbora. Ključni poudarek je bil na programu dela za leto 2014 in izpeljavi večdnevne strokovne ekskurzije 

http://www.kozolci.si
http://www.dezelakozolcev.si
http://www.dezelakozolcev.si
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Sdruštva v Črno goro. V letu 2014 nameravamo izvesti dva pohoda na trigonometrični točki I. reda in 
očistiti ter urediti okolico, jeseni organizirati strokovno predavanje na aktualno temo in se odzvati na 
čim več akcij, ki jih bodo organizirala druga geodetska društva. Uradnemu delu občnega zbora sta sledila 
kosilo in klepet v sproščenem ozračju. 

  

Slika 2: Ogled muzeja na prostem. (fotografija: Boštjan Pucelj)

Slika 3: Skupinska fotografija udeležencev strokovne ekskurzije. (fotografija: Alenka Lamovšek)

Gregor Klemenčič
za Dolenjsko geodetsko društvo (http://www.dgd.si)

e-naslov: gregor.klemencic@komunala-nm.si
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