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NAPOL PRAZEN ALI NAPOL POLN KOZAREC?

Poletni dnevi se nezadržno približujejo, kar potrjujejo tudi junijske temperature in potne srage. Hitimo 
sem in tja, da bi še pred zasluženim poletnim oddihom – kajti polovica leta je mimo in cilji, postavljeni 
na začetku leta, so bili visoki in zahtevni – postorili čim več zadanega, da bodo naše misli v naslednjih 
tednih lahko umirjene in živčki ohlapni. V vsej tej naglici pa kratek postanek v hladu sence, ko se človek 
ustavi, da bi naredil nekaj normalnih globokih vdihov in izdihov, si obrisal potne kaplje ter si s požirkom 
ali dvema osvežilne pijače privezal dušo, lahko odstre nepričakovano panoramo okolice, ko se hrbtenica 
vzravna in pogled dvigne.

Takrat šele opazi, po kako barviti, razgibani in raznoliki pokrajini teče pot, ki je za njim, in kako divja 
je bila vožnja. Ugotovi, da dolžina poti in čas potovanja pravzaprav sploh nista pomembna. Pomembni 
so tisti pozitivni, spodbujajoči in navdušujoči ljudje in dogodki, ki te prepričajo, da spet stopiš iz hla-
dne sence na sonce in nadaljuješ pot. Vprašajte letošnje prejemnike priznanj Zveze geodetov Slovenije, 
vprašajte organizatorje Geodetskega dneva 2015, vprašajte razstavljavce, vprašajte avtorje prispevkov za 
Geodetski vestnik, vprašajte …, ali je res tako. Kakor koli že, vprašajte sebe.

Res je. Priznam. Lahko je pisati uvodnike v hladu sence, pa čeprav včasih ob najbolj nemogočih urah, ko 
veš, da je druga polovica polna, če parafraziram naslov uvodnika, polna idej, rešitev, predlogov, dogodkov, 
razmišljanj, razprav, projektov, pozitivne energije, navdušenja, optimizma ... Pravzaprav se poigravam 
z mislijo, kaj pa če kozarec sploh ni napol prazen, ampak je večjih dimenzij zaradi prijetnejše arome in 
barve tekočine, užitka ter bontona, in je tekočine dovolj, da se pošteno odžejamo.

Poletje in visoke temperature so pred nami, zato je v tem času žeja velika nevšečnost. Jadikovanje, da 
je kozarec napol prazen, ne bo odpravilo žeje. Bodimo pragmatični. Druga polovica kozarca je polna. 
Odžejajmo se, kajti povezava z geodetsko resničnostjo je zgolj naključna. 

Prijeten hlad želim. Srečno!


