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Joc Triglav

THE NO ASSHOLE RULE: 
F**K IT

NI PROSTORA ZA PRASCE: 
K**C GLEDA

Prispevek z nenavadnim naslovom bi bralca lahko zavedel, da je te vrstice na strani našega cenjenega 
Geodetskega vestnika pripeljal kak nagajiv ali celo vulgaren tiskarski škrat. Pa ne gre za pomoto. V pri-
spevku želim z naslovoma dveh knjig (slika 1) pokazati, na kaj ne smemo pozabiti na geodetski upravi, 
še posebej v zadnjih mesecih, ko pod pritiskom cunamija strank do onemoglosti urejamo podatke o 
nepremičninah. Obsedno stanje utegne s presledki trajati več let, zato je zelo pomembno, da bomo kot 
posamezniki in služba znali vzdržati dolgotrajen fizični in psihični »nadpritisk« strank, pripomb in pritožb 
ter ob tem zmogli ohraniti ustrezno profesionalnost tako glede kakovostnega vzdrževanja podatkov o 
nepremičninah v naših bazah kot v medsebojnih odnosih in odnosu do naših strank.

      

Slika 1: Naslovnici knjig, ki sta izšli v slovenskem prevodu pri Mladinski knjigi.
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V knjigi Ni prostora za prasce (angl. The No Asshole Rule) avtorja Roberta I. Suttona lahko beremo, kako 
ustvariti civilizirano delovno okolje in preživeti v takem, ki to ni. Verjetno se boste uslužbenci geodetske 
uprave na vseh ravneh strinjali, da je v sedanjih »razgretih« razmerah že na hodnikih geodetskih pisarn 
pogosto težko ohranjati civilizirano okolje, saj si stranke glasno dajejo duška, še preden sploh vstopijo 
v pisarno. Pa tudi »civiliziranost« nas uslužbencev in še posebej naših strank v njihovem odnosu do nas 
»dežurnih krivcev« za vse napake in pomanjkljivosti v desetinah milijonov podatkov o nepremičninah je 
pogosto na hudi preizkušnji. Prenekatera stranka nam s svojimi pripombami, prikrito ali odkrito agre-
sivnostjo ali celo poskusi ustrahovanja nažira živce in jemlje voljo do dela. To pomeni, da je tudi pravilo 
»ni prostora za prasce« pri vsakem od nas vsak dan znova na resnični preizkušnji. 

Stavek iz spremnega besedila na ovitku knjige: »Duhovito branje z resnim sporočilom ter pravi recept, 
kako ravnati in preživeti s psihoteroristi, bleferji, hinavci, kričači, egoisti, tirani, megalomani, težaki, 
grebatorji in drugimi prasci, ki nam grenijo veselje do dela.«

Ljudje smo si seveda različni in vsakdo ima svoj prag fizične in psihične odpornosti oziroma vzdržlji-
vosti v sedanjih težavnih delovnih razmerah. Sodelavci dobro poznamo osebnostne lastnosti in delovne 
sposobnosti drug drugega, saj skupaj preživimo tretjino dnevnega časa, in to praviloma že leta ali celo 
desetletja. Pri delu radi rečemo, da smo »skupaj že marsikaj prestali, pa bomo tudi to«! Pomembno je 
ceniti pojem »skupaj« in mu v delovnem okolju zagotoviti in ohranjati visoko veljavo! To pomeni, da se 
vsakdo v kolektivu zaveda, da mora v vseh pogledih dati od sebe svoj maksimum, in ve, da to velja tudi 
za druge sodelavce. Torej sodelavca ne bomo pustili na cedilu, če potrebuje pomoč ali nas prosi za pomoč 
glede težav ali vprašanj, ki jih sam ne zmore ali ne zna razrešiti. Ker smo v tem »skupaj«, je tudi vsak naš 
sodelavec dolžan ravnati enako. Skratka, če se navežem na vsebino in izrazoslovje že navedene knjige, vsak 
zase in vsi skupaj moramo izgnati prasca iz sebe ter preprečiti svojemu »notranjemu kretenu«, da pride 
na dan. Če bomo v ta namen pogledali v knjigo, bomo tega prasca v sebi ali ljudeh, ki nas obkrožajo, 
laže odkrili ter izbezali na plano in ga trajno odslovili.

Druga knjiga k**c gleda (angl. F**k It) avtorja Johna C. Parkina iz naslova je dodana predvsem kot pri-
kaz možnosti »za duhovno pot najvišje modrosti«, ki jo v sodobnem času kot ventil za umik iz dnevnih 
stisk in odmik od stresnih okolij uporablja vedno več ljudi. Iz cunamija strank, ki ne prenehajo oblegati 
pisarn geodetske uprave, je sicer razvidno, da se duhovna pot najvišje modrosti med lastniki nepremičnin 
v Sloveniji sploh ni prijela. To je tudi pričakovano, kajti noben Slovenec glede vprašanj nepremičnin ali 
davkov ni ravnodušen, zato so možnosti, da bi glede tega izbral pristop »k**c gleda«, res mikroskopsko 
majhne. Čeprav se nam pogosto zdi, da filozofijo »k**c gleda« brez težav uporabljajo v različnih drugih 
službah, ki s svojimi podatki polnijo bazo REN, upam in verjamem, da kljub vsej mamljivosti in udobju 
pristopa »k**c gleda« k reševanju vsakovrstnih težav te možnosti uslužbenci vsaj med delom na geodetski 
upravi ne bomo uporabljali. 
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