
445

G
eo

de
ts

ki
 v

es
tn

ik
 5

7/
3 

(2
01

3)
U

V
O

D
N

IK

ČAS VESELIC JE MIMO

Blaž Mozetič

Poletna vročina je za nami in upam, da je bila hladna senca blizu, da ste si privoščili pošten 
oddih in si nabrali moči za jesenske izzive. In ker je poletje tudi čas veselic, sem prepričan, da ste 
vsaj pokukali na kakšno. Veselice so zelo zanimivi dogodki za ustvarjanje navidezne resničnosti. 

Pa poglejmo. Prireditveni prostor je skrbno izbran, če se le da, je na lepem, ravnem in asfaltiranem 
terenu z znanim lastnikom ter zavarovan s šotorom, ki veseljake brani pred morebitnimi 
vremenskimi nevšečnostmi. Za glasbenike ter seveda vse takšne in drugačne govorce je na voljo 
velik in dvignjen oder, opremljen s protokolarnimi atributi, podprt s sodobnim ozvočenjem ter 
svetlobnimi učinki in triki, da je vse videti še lepše, kot je v resnici. Glasbe je dovolj za vsa ušesa. 
Plesišče, ki je vrednostno najbolj razkošno območje, je umeščeno med odrom ter številnimi 
linijami miz in klopi. Raznobarvni točilni pulti z mičnimi točajkami, ki ponujajo pijače številnih 
okusov, zaokrožujejo ponudbo z ustrezno indeksiranimi sprejemljivimi cenami. Na urejena, 
strogo odmerjena in označena parkirišča na bližnjem travniku voznike »navigirajo« postavni 
redarji, da ne bi slučajno kdo parkiral na napačnem zemljišču in povzročil negodovanja sosedov. 
Zagate z neurejeno komunalno infrastrukturo prireditvenega prostora se rešujejo s priložnostnimi 
evidentiranimi stranišči. Za vsak primer je v bližini še ustrezno bonitirano grmovje.

Na vhodu v šotor si deležen brezplačnega aperitivčka in pozdrava glavnega gasilca, če je še na 
dolžnosti. Oglasi generalnih, častnih in ponosnih sponzorjev obljubljajo raj na zemlji. Srečelov. 
S trosečo roko odpiraš srečke in upaš, da te zapisane številke pripeljejo do glavne nagrade, ki je 
urejena okolica hiše. Nad nesrečo se ni treba pritoževati, saj lahko prazne srečke registriraš pri 
organizatorju in upaš na neobdavčeno tolažilno nagrado. 

Mrak se spušča nad prireditveni prostor, glasba igra, ozračje je odlično in dogajanje v polnem 
teku …

Naslednji dan pa nepopisno opustošenje na prireditvenem prostoru. V glavi rohni, v želodcu 
tišči, spomin je malo skrčen in transformiran, v denarnici pa … Še dobro, da je nedelja.

Ponedeljek, dan za realnost. Smo geodeti že poravnali svoj zapitek?

Pravijo, da bo vroča jesen. Le kaj so mislili s tem?

Srečno!

mag. Blaž Mozetič,
predsednik Zveze geodetov Slovenije


