Pohod na trigonometrično točko I. reda –
Zglavnica in strokovno srečanje
z dr. Jocem Triglavom
Boštjan Pucelj

V jeseni smo imeli dve družabni srečanji. Eno na terenu, kjer smo obiskali trigonometrično točko I. reda,
drugo pa v pisarniških in pozneje še v športno-gostilniških prostorih.
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Tokratni pohod društva je bila točka, ki je na območju delovanja Dolenjskega geodetskega društva najlažje
dostopna in najbolj blizu Novemu mestu. Čeprav je bil prvotni termin že spomladanski, je poljedelec
ob našem obisku že pospravil koruzo in je njiva zraven točke čakala samo še na plug. Vzpona smo se
lotili v petek, 17. oktobra. Sončno toplo vreme je poleg geodetov privabilo tudi njihove hčerke, sinove
in vnukinje. Tako smo začeli prenašati znanje, anekdote in predvsem spoštovanje geodetske zgodovine
na najmlajše, tudi predšolske otroke. Parkirali smo pol urce stran od vrha hriba iz smeri Kartaljevo,
takoj pojedli vse piškote, kifeljčke s skuto in okusom pica. Polnoletni smo se razkužili z belokranjskim
domačim jegermajstrom, medtem ko je mladina srebala vodo.
Točko smo našli v prvo. Našli smo tudi vsa tri zavarovanja. Obnova ali sanacija tu ni potrebna. Eno
zavarovanje je na njivi, vendar se lastnik najverjetneje dobro zaveda njegovega pomena, ker ni nobenih
sledu o poškodbah. Razgled je bil fantastičen. Na vrhu je častil Janez in olupil najboljšo klobaso iz svoje
ozimnice. Naredili smo nekaj posnetkov in se odpravili proti Alenkinemu hramu, kjer smo pekli kostanj,
kolbice, kotlete, čevapčiče ... skratka, bilo je veselo.
V društvu smo si zadali tudi nalogo, da bomo vsako leto naredili strokovno družabno srečanje z zanimivimi, uglednimi strokovnjaki, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z geodezijo oziroma sorodnimi
vedami. Za prvo tako srečanje smo medse povabili dr. Joca Triglava, strokovnjaka in promotorja geodezije v strokovni in širši javnosti. Geodet, ki je napisal številne strokovne članke za domače in svetovne
strokovne revije (Življenje in tehnika, Geodetski vestnik, GEOinformatics). Je človek, ki je s svojim
delom in znanjem dokazal, da lahko z vztrajnostjo rešiš še tako zapletene upravne težave in jim poiščeš
življenjsko rešitev. Tako smo neposredno spoznali, kako lahko z voljo in trdim delom združiš prakso,
teorijo in upravno sfero ter pri tem še redno pišeš strokovne članke o zanimivih ali pozabljenih geodetskih
temah za širšo javnost. Za uvod nam je predstavil še povsem svež in obširen članek o zgodovini nastanka
katastra habsburške monarhije, ki bo zaradi obsežnosti izšel v kar treh številkah revije Življenje in tehnika.
Posebej je naše člane veselilo, da lahko nekdo kljub morda brezizhodnemu položaju najde elegantno
upravno skladno rešitev, ki dolgoročno ljudem omogoča boljše razmere za delo in življenje. Zato tudi že
snujemo načrte, kako bi lahko društvo pomagalo pri promociji in izvedbi komasacije na prihodnji trasi
3. razvojne osi in izravnavi meje z Republiko Hrvaško. Po pogovoru smo družabno srečanje nadaljevali
v bowling centru.
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Slika 1: Točka na Zglavnici (fotograf: Boštjan Pucel).

Slika 2: Steklenici cvička in zbornika za popotnico (fotograf: Mateja Janežič).

Boštjan Pucelj
za Dolenjsko geodetsko društvo (www.dgd.si)
e-naslov: bosstjan.pucelj@gov.si
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