KULTURNI DAN IN ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA
GEODETSKEGA DRUŠTVA
Janez Dular

Zbor članov Dolenjskega geodetskega društva vsako leto popestrimo z zanimivim uvodnim izobraževanjem. Seveda je namen društva dvigovanje strokovne ravni svojih članov, toda pogled čez planke nikoli
ne škodi. Letošnje druženje je tako zaznamovala arheologija.
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Pomladnega dne, 24. marca, smo se zbrali v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Ob odličnem vodenju
kustosa in arheologa Boruta Križa smo si ogledali občasno razstavo z naslovom Novo mesto – tisočletja na
okljuku Krke. Na njej je mogoče prek različnih predmetov potovati od prvih sledi človekove prisotnosti
na tem prostoru vse do danes.
Težišče obiska je bila stalna razstava z naslovom Arheološka podoba Dolenjske, ki jo je leta 2008 s sodelavci
pripravil prav Borut Križ. V bogati arheološki dediščini Dolenjske prevladujejo najdišča iz starejše železne
dobe (8.–4. st. pr. n. št.), ko je regija zaradi nahajališč železove rude dosegla razcvet. Jantarni nakit, grški
čeladi, steklena čaša, bronaste, figuralno okrašene situle. Razstava pritegne obiskovalca s svojo pestrostjo
in slikovitostjo ter mu spodbudi domišljijo.
Obisk smo sklenili z ogledom občasne razstave z naslovom Tisočletna nekropola. Na njej so predstavljeni
rezultati treh desetletij izkopavanj na znameniti Kapiteljski njivi v Novem mestu. Ob ličnem kartografskem prikazu območja izkopavanj se je vnela razprava o geodetskem instrumentariju in metodah, ki jih
pri delu uporabljajo arheologi.

Slika 1: Dolenjski muzej. Novo mesto – tisočletja na okljuki
Slika 2: Dolenjski muzej. Kartografski prikaz Kapiteljske
Krke. (Fotografija: Boštjan Pucelj)		
njive. (Fotografija: Boštjan Pucelj)

Za boljšo predstavo o Kapiteljski njivi kot najbolj znanem dolenjskem arheološkem najdišču in aktivnostih, ki so tu potekale v zadnjih desetletjih, smo se odpravili na kraj sam. Peš.
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Slika 3: Teren. Kapiteljska njiva. (Fotografija: Boštjan Pucelj)

Na pohodu smo se prezračili in se tako pripravili na formalni del zbora, ki smo ga nadaljevali v prijetnem ambientu Vile Otočec. Na sicer običajnem dnevnem redu je nekaj točk izstopalo po zanimivosti,
slovesnosti pa tudi čustvenosti.
Mag. Janez Slak in Boštjan Pucelj sta predstavila uspešno napredovanje projekta reprezentančne knjige
o geodetskih instrumentih, ki so se v preteklosti uporabljali na območju Slovenije. V okviru projekta je
že izšel koledar. Porodila se je tudi zamisel o razstavi instrumentov. Z dogodkom bi v naslednjem letu
lahko zaznamovali 40-letnico delovanja društva.
Lahko smo prisluhnili kritičnemu pogledu na dogajanje v stroki, ki ga je priložnostno podala ga. Jožica
Auersperger, dolgoletna članica in izkušena, sicer ne več aktivna geodetka. Dotaknila se je problematike nizkih cen in posledično marsikdaj vprašljive kakovosti geodetskih storitev. Pozvala nas je, naj
stremimo k ohranitvi ugleda stroke. Naj njeno razmišljanje pri aktivnih in prihajajočih generacijah
pade na plodna tla.
G. Vinku Petriču smo podelili priznanje za zaslužnega člana Dolenjskega geodetskega društva. Petrič je
eden od ustanovnih članov društva, pozneje član izvršilnega odbora in častnega razsodišča. Za njim je
pestra, odgovorna in vzorna strokovna pot, na kateri še vztraja.

Slika 4: Priznanje zaslužnemu članu Vinku Petriču.
Slika 5: Delovno predsedstvo zbora.
(Fotografija: Mateja Janežič)		
(Fotografija: Mateja Janežič)
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Z minuto molka smo se spomnili kolegov Romana Novšaka in Dušana Novaka, ki sta nas zapustila v
zadnjem letu. V društvo smo sprejeli tri nove člane.
Postopoma in prijetno smo zbor, ki se je zgodil na veliki četrtek, pripeljali do konca. Katerega praznika
se bomo lotili naslednje leto, je še skrivnost.
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Janez Dular, za Dolenjsko geodetsko društvo (http://www.dgd.si)
e-naslov: janez.dular1@gmail.com
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