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GEODETSKI VESTNIK

GORENJCI OSVAJALI DOLENJSKO
Marijana Vogrin

Člani Društva geodetov Gorenjske smo se na »zaključni« izlet ob koncu šolskega leta podali s severozahoda Slovenije proti jugovzhodu naše dežele. Avtobus se je začel polniti na Jesenicah in v Ljubljani se
nam je pridružil še zadnji del posadke. Da vožnja ne bi bila preveč naporna, smo si privoščili zajtrk že
na avtocestnem postajališču na Barju in jo nato mahnili proti prvemu cilju, Novemu mestu.
Na urniku smo imeli najprej ogled tovarne Krka. Ekipa, ki je v podjetju zadolžena za stike z javnostjo,
nas je prijazno sprejela. Po nagovoru in prigrizku smo si ogledali predstavitveni film, opravili obvezno
skupinsko fotografiranje in odšli na voden ogled proizvodnje zdravil. Z vso pravico bi ga lahko poimenovali »strokovna ekskurzija«, saj smo lahko občutili marketinške prijeme, s katerimi čisto nevsiljivo
predstavijo podjetje in njihove proizvode v najlepši luči. Tudi mi jih bomo uporabili pri promociji naših
podjetij in geodetske uprave.

Slika 1: Udeleženci izleta na Dolenjsko.
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Obogateni z novimi veščinami, smo se iz tovarne Krka odpravili na reko Krko. Splavarjenje ob zvokih
Slakovih poskočnic s kozarčkom cvička v roki je minilo, kot bi trenil. Zapeli smo vsi, tisti s posluhom
in tudi drugi, najbolj korajžni so celo zaplesali.
Popoldanski del izleta smo začeli z ogledom Otočca in nadaljevali z obiskom slovenskih Benetk – Kostanjevice na Krki. Zanimivo mestece smo prehodili po dolgem in počez še pred popoldansko nevihto, ki
je bila tudi zunanji motiv, da se podamo na zadnjo točko našega izleta – poznopopoldansko kosilo v
gostilno Žolnir.
Naše druženje je bilo kot vedno prijetno. Spet se je potrdila misel, da je najpomembnejši cilj prav pot
do njega, torej dejstvo, da nam uspe najti čas in voljo za druženje.
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