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IDEJA PRIREDITVE BRUCOVANJE GEODETOV 2006/07:
REALNOST ILUZIJE ALI NAPOVED PARUZIJE?
Peter Golob

1 UVOD
Namen letošnjega brucovanja geodetov je bil storiti korak vstran od ostalih tovrstnih prireditev,
kar je pravzaprav želja vsakega organizatorja. Ta korak vstran pa je, odvisno od lastne orientacije,
vsakdo doživel na svoj način: kot korak naprej ali celo kot korak nazaj. Kakor koli že, pomembno
je, da se je premik izvedel in da je njegova razsežnost v mejah dopustnega odstopanja, s čimer je
nadaljevanje uporabe metode »brucovanja« zagotovljeno.
»Ob polnoči že magister!« – moto, ki je prireditvi dal pridih družbeno odprtega, aktualnega
dogajanja na področju izobraževanja v Sloveniji in ki je obenem tudi jasno izrazil svoje ironično
stališče do tega. Na drugi strani pa se je kot protiutež motu med organizatorje globoko ukoreninila
misel o združitvi »geodetov vseh dežel« – iz študentskih, profesorskih, birokratskih, izvajalskih
in ostalih zemljemerskih vrst. Kot pričujoč izvajanju projekta Brucovanje geodetov 2006/07
lahko rečem, da je uspelo organizatorjem udejaniti namena obeh navedenih, med sabo sicer
konceptualno nasprotujočih si idej: oslabiti kapitalno uniformiranost in okrepiti družbeno
individualnost. Seme je bilo torej posejano, na sadove pa je seveda treba marljivo čakati.
2 IDEJNA REPORTAŽA PRIREDITVE
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Vsled sodelovanja in pomoči geodetskih in drugih podjetij so si organizatorji lahko privoščili
širokopotezno načrtovanje same prireditve, tako glede števila povabljenih, glede obsega pogostitve,
glede kakovosti in »imidža« nastopajočih glasbenih skupin, glede dobrodelne vloge celotnega
projekta idr. Resnici na ljubo, najpogosteje si ljudje trajno zapomnimo prireditev po znanih
imenih, ki smo jih tam imeli priliko srečati, momentalno pa le po kakovosti pogostitve, ki nas v
še tako ravnodušnem okolju lahko povsem zadovolji. Vse ostalo, dobro ali slabo, prej ali slej
preide v pozabo.
Torej, na letošnji prireditvi Brucovanje geodetov smo se imeli priliko srečati s predsednikom
Zveze geodetov Slovenije gospodom Jurijem Režkom, ki nas je tudi slavnostno nagovoril s
spodbudnimi in s – predvsem mlajšim generacijam – pogum vlivajočimi besedami. Obisk in
navzočnost predsednika krovne nacionalne interesne organizacije daje prireditvi z gosti iz taistega
področja pečat, ki ji zagotavlja marsikatera odprta vrata ter možnost nadaljnjega vzpenjanja
prireditve in njenega sporočila iz brezna, v katerem so se dandanes po večini znašla vsa slovenska
brucovanja. Nadalje smo na prireditvi lahko srečali tudi predsednika Ljubljanskega geodetskega
društva gospoda Milana Brajnika, ki je s svojim obiskom, podobno kot predsednik ZGS, posredno
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Slika 2: In nagovor profesorja dr. Bojana Stoparja.

dodal upanja k prihodnjemu razvoju te prireditve v širše družbeno pomembno srečanje geodetov.
Organizatorjem, tj. študentom 4. letnika univerzitetnega in 3. letnika visokošolskega študija
geodezija, pa je največ truda gotovo povrnila udeležba njihovih pedagogov in učiteljev, se pravi
profesorjev in drugih strokovnih delavcev in asistentov, ki skrbijo za nemoteno in kvalitetno
izvajanje izobraževalnega procesa na oddelku za geodezijo na FGG, s predstojnikom oddelka za
geodezijo, s profesorjem dr. Antonom Prosenom na čelu. Kot glavni urednik Geodetskega vestnika,
največjega častnika na področju geodezije v Slovenije, je dodal k tej prireditvi še občutek medijske
pozornosti, ki je dandanes bistveni dejavnik uspešnosti. Da se vrnem k obiskom profesorjev;
tako kot je kosilo za domačo mizo brez staršev nepopolno in nenavadno, na takšen klavrn način
bi lahko v nasprotnem primeru, brez obiska pedagogov, izpadla tudi ta prireditev, ki je po imenu
sicer namenjena novopečenim študentom. Še posebej se blagodejen učinek združevanja
profesorskih in študentskih vrst v zunajšolskem času pozna pri manjših študijskih programih,
kjer prav majhno število študentov profesorju omogoča, da si zapomni njihova imena, kar z
drugimi besedami pomeni, da lahko svoje delo na izobraževalnem področju uresničuje dosti bolj
osebno, prijetno in vsled tega kvalitetno. Se razume, da brez vzajemnega sodelovanja z ene in
druge strani katedra ne gre, za krepitev osebnih vezi med profesorji in študenti pa je prireditev,
kot je brucovanje, idealna, če je le zasnovana upoštevaje predpostavke o vzajemnosti, medsebojnem
spoštovanju in upoštevanju karakternih individualnih lastnosti posameznikov, pedagogov in
učencev. Takšna enkratna, samoiniciativna poteza s strani profesorjev, da so se v tolikšni meri
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Slika 1: Slavnostni uvodni govor gospoda Jurija
Režka, predsednika ZGS.
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Slika 3: (Iz leve) Predsednik ZGS Jurij Režek, predstojnik oddelka za geodezijo in urednik Geodetskega
vestnika dr. Anton Prosen, predsednica Društva študentov geodezije Slovenije Urška Renko in predsednik
organizacijskega odbora prireditve Brucovanje geodetov 2006/07 Peter Golob.
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odzvali vabilu na prireditev, je praktično vredna nekajkrat več kot dolgoletno prizadevanje
mednarodne birokracije in papirne socialne politike, da se stanje šolstva v tem pogledu dvigne
na višji nivo.
Imena, ki prireditev vtisnejo v spomin, pa niso le »uradne« narave. Organizatorji so poskrbeli za
prvovrstni glasbeni nastop skupine, ki je s svojim slogom in zvrstjo glasbe, ki jo igra, ponudila
užitek vsem: ljubiteljem kulture, umetnosti, zabave, jugonostalgikom, plesalcem in poslušalcem,
mladim in starim, veselim in zadržanim. V koherenco prostora in njegovega ambienta, hrane in
njenega porekla ter glasbe nas je popeljala glasbena skupina Donad TrumpeT, pihalni mini orkester,
ki smo ga imeli priliko spremljati tudi na letošnjem tekmovanju za slovensko popevko evrovizije.
»Trubači«, kot se pogovorno imenujejo tovrstni glasbeniki, so prisotnim pričarali pravo balkansko
vzdušje, razvneta srca pa so se kaj hitro začela sukati po pravilih balkanskega kola. Njihovemu
nastopu je seveda sledil zabavni del prireditve, ko se je veselja prešernost in vnema do življenja
mladih po srcu le stopnjevala. Vsem zbranim je do jutranjih ur igrala rock skupina s pevko Majo
Slatinšek.
Med »vsa« ta imena predsednikov, profesorjev in znanih glasbenikov pa so organizatorji celotno
brucovanje ožigosali še s presenetljivo iznajdljivo izvirno točko kulturnega programa, ki so jo
enostavno imenovali kar po njeni vsebini, tj. predstavitev profesorjev. Prek projektorja so študentje
fotografije pedagogov prikazovali na platnu, in sicer ne navadnih fotografij, ampak očitno
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četverokotnika – kóla po domače.

zmontirane podobe, ki so prikazovale njihove profesorje v najrazličnejših življenjskih situacijah:
v podobi kraljev, verskih zanesenjakov, političnih veljakov, lepotnih tekmovalcev, filmskih igralcev,
vojnih veteranov, znanstvenofantastičnih kapitanov, imaginarnih junakov do preprostih
proletarskih in kmečkih, vsakdanjih in popoldanskih, poštenih, dobrih mož in žena. Vsi, prav vsi
so se globoko nasmejali vsaki podobi, profesorjeva v trenutku pripravljena razlaga nenavadnega
fotografskega prikaza iz »njegovega lastnega« življenja pa je med nestrpnim pričakovanjem
naslednje pošiljke »solz smeha in veselja« marsikaj razjasnila ... Zaradi obilice smeha je prisotne
spremljanje te točke na trenutke kar nekoliko izčrpalo, dolžina točke pa je tu pa tam pri kom
vzbudila občutek dolgovezne operne visokokulturne predstave; ampak samo dokler se ni na
platnu znašla nova smeh vzbujajoča slika … Vse te fotografije so bile seveda storjene povsem
neobremenjeno, brez elementov žaljenja ali kakršnega koli drugega neprimernega sporočanja,
nedolžno in iskrivo, kolikor je bilo le mogoče, tako da so se tudi profesorji in sploh vsi prikazani
strokovni delavci lahko le prijetno nasmehnili svojim (ne)realističnim (ne)življenjskim situacijam.
Namen tovrstne predstavitve profesorjev je gotovo bil v tem, da se prvošolcem, t. i. brucom,
odvzame strah pred njihovimi učitelji, strah, ki bi nemara lahko oviral učinkovitejše in kvalitetnejše
izobraževanje.

Slika 6: Predstavniki prvošolcev, tj. brucov, in
njihovih pedagogov pri geokvizu.

Slika 7: Spremljanje fotomontaž. Smeh pove vse ...
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Slika 5: Ples v obliki geodetskega ovalnega
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Slika 4: »Trubači« skupine Donald TrumpeT
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Da pa se prvošolci poleg strahu ne bi obenem nehote otresli tudi spoštovanja do svojih pedagogov,
so za to poskrbeli kar slednji sami, ko so v kvizu znanja, ki je sledil, nepričakovano premagali
svoje učence. Zakaj pravim nepričakovano? Ker so bila vprašanja namenoma sestavljena
neenakovredno in pristransko v prid učencem, ampak na srečo je zmagala pravičnost in
profesorji … Sledil je že opisani glasbeni nastop »trubačev«.

Slika 8: Seznanitev brucov z geodetskimi zakoni in
pravilniki.

Slika 9: Strokovna žirija ...

3 POROČILO ORGANIZATORJEV
Obe v uvodu navedeni in predstavljeni ideji letošnje prireditve Brucovanje geodetov 2006/07 sta
torej dosegli svoje namen. Sadovi antikapitalno uniformističnega mota prireditve »Ob polnoči že
magister!« se bodo pokazali skozi daljše obdobje, zato sedaj o njem nima smisla izgubljati besed,
sadovi ideje o združevanju geodetov »vseh dežel« pa so bili dozoreli, še preden se je sama prireditev
sploh zgodila. Poleg tega, da so prireditvi prisostvovali predsednik ZGS, predsednik Ljubljanskega
geodetskega društva, oba visoka funkcionarja, zaposlena na Geodetski upravi RS oz. na
Geodetskem inštitutu Slovenije; da je prireditvi prisostvovala dobra polovica pedagoških delavcev
(profesorjev, asistentov idr.), ki s svojim znanstvenoraziskovalnim delom krojijo vrh slovenske
geodezije na strokovnem in tudi širšem družbenem področju, med njimi tudi predstojnik oddelka
za geodezijo na FGG, ki je edini tovrstni študij v Sloveniji, in obenem glavni urednik Geodetskega
vestnika; da se je na prireditvi zbrala tudi velika večina aktivnih študentov geodezije, s prvošolci
oz. bruci na čelu, in množica absolventov – vse to daje velike izglede, da bi lahko ta prireditev
prerasla v nacionalno srečanje geodetov, ki bi si ob upoštevanju norm tovrstnih prireditev lahko
pridobilo tudi družben ugled. V času »velikega« popisa nepremičnin, ko se geodezija prek študentov
(geodezije) slovenskemu ljudstvu dostojno predstavlja v novi luči, govoriti o teh stvareh ni predrzno.
Resda je beseda študent izgubila na veljavi in verodostojnosti, ki jo je imela v Cankarjevem ali
Prešernovem času, vendar bi si jo z vztrajnim in marljivim strokovnim delom ter z dostojnim
vključevanjem v delovanje nacionalnih geodetskih ustanov gotovo lahko pridobila nazaj. Srečanje
vseh geodetov, vključno s študenti iz te stroke, bi k temu gotovo mnogo doprineslo.
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Slika 10: Brucovanje geodetov in geodetk, da ne
pozabimo.
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Slika 11: Pravi geodeti! Nikamor brez zemljevida, še
posebej ne na brucovanje ...

V ohladitev vznesenosti, ki veje iz zgornjega odstavka, se je smotrno vprašati: »Kje pa so geodeti
iz izvajalskih vrst? Podjetniki in tisti, ki dejansko prakticirajo geodezijo in komercializirajo njene
storitve?« No, stoječ povsem na realnih tleh lahko povem, da so ti prireditvi Brucovanje geodetov
2006/07 dejansko omogočili, da se je zgodila na način, na kakršen se tudi je. Organizatorji smo
bili namreč deležni širokogrudne, nenadejane podpore s strani geodetskih in drugih podjetij.
Konkretno pa te donacije ne pomenijo le vrednosti samih sredstev, ki so nam bila z njihove
strani namenjena, ampak predvsem izkaz solidarnosti delodajalcev s svojimi bodočimi sodelavci,
podpora v njihovem prizadevanju pri šolskih in obšolskih aktivnostih, strinjanje z izobraževalno
politiko in njenimi produkti itd. Zagotovo je občutek – da je želja po prireditvi, ki bi pomagala
narediti izobraževanje za poklic geodeta učinkovitejše in prijetnejše, tako velikodušno sprejeta
med delodajalci in ponudniki storitev na področju geodezije v Sloveniji – prav tisti občutek, ki
daje študentu na njegovi poti še več zagona in elana, s čimer postane koristnejši, kvalitetnejši in
bolj prodoren. Delež, ki ga pri izvedbi brucovanja nosijo kolegi geodeti iz izvajalskih vrst, je
neprecenljiv in vreden globoke hvaležnosti, s strani organizatorjev in tudi ostalih študentov
geodezije.

Geodetski vestnik 51/2007 – 1

Slika 12: Brucovanje geodetov ima vse, kar imajo
velike prireditve ...
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Slika 13: Brucovanje geodetov, zabavni del.
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4 ZAHVALA
Kratkoročni cilji, povezani z organizacijo letošnje prireditve Brucovanje geodetov 2006/07, so
doseženi: seme je bilo posejano, na oceno uspešnosti doseganja dolgoročnih ciljev, povezanih s
to prireditvijo, pa bomo morali še malo počakati. Seveda ne govorimo o pasivni, ampak aktivni
obliki čakanja, ki vključuje marljivo vzajemno sodelovanje vseh, ki se srečujejo v 4. nadstropju
FGG in ki zastopajo geodezijo v naši podalpski deželi. Za letos pridobljene izkušnje, ki so voda
posejanim semenom, pa smo organizatorji hvaležni vsem, ki ste nam pomagali in iz lastne
samoiniciative dodali svoj del pri izvedbi prireditve Brucovanje geodetov 2006/07.
Še posebej globoko in pristno zahvalo pa organizatorji izrekajo podjetjem in ustanovam, ki so jih
podprle tudi finančno. “Iskrena hvala in obilo poslovnega uspeha na vaši poti vam želimo!”
To so:
GEOSERVIS d.o.o. Ljubljana
MONOLIT d.o.o. Ljubljana
GEOGRAD d.o.o. Ljubljana
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Geodetski inštitut Slovenije

KALIOPA d.o.o. Ljubljana
NIVO d.d. Celje
BB INŽENIRING d.o.o. Ljubljana
TRIGONOMETER d.o.o. Bled
ŠTUDENTSKI SVET FGG Ljubljana
SŽ – PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
GEOTIM-IGOR BERTOK s.p. Škofije
GEOPLUS d.o.o. Maribor
GEOMNIA d.o.o. Kreko
GEOKING d.o.o. Tišina
GEO-BIRO d.o.o. Nova Gorica
TERA d.o.o. Tolmin
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Pomurske lekarne Murska Sobota

MEJAŠ d.o.o. Šmarje pri Jelšah
STORKOM ŠTORE d.o.o.
GIRUS-KRŽAN BRANKO s.p. Brežice
GEOMERITVE d.o.o. Slovenj Gradec
GEO ANDREJ PODOJSTERŠEK s.p. Mežica
SLOM d.o.o Proizvodno trgovsko podjetje Ponikva
KRAŠOVEC HIDROSPELEO d.o.o. Ljubljana

GEODETSKEMU ZAVOD RS,
GEODETSKI UPRAVI RS in
GEODETSKEMU INŠTITUTU SLOVENIJE.
5 ZAKLJUČEK
Na spletnem naslovu http://www.drustvo-dsgs.si/images/brucovanje06/brucovanje06.html si je
mogoče ogledati reportažo prireditve Brucovanje geodetov 2006/07 še v bolj klasični obliki,
prikazani s slikami, ki povedo veliko več kot besede ... Kot odgovor na vprašanje o ideji brucovanja,
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Za izdatno materialno pomoč in nasploh podporo pa gre iskrena hvala v prvi vrsti tudi:
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ki je zastavljeno v naslovu tega članka, pa smo organizatorji del finančnih sredstev, pridobljenih
od donatorjev, namenili dobrodelni pomoči, in sicer v višini 341 EUR (77.000 SIT); ta bodo brez
posrednikov izročena družini, ki nima gmotnih zmožnosti podpiranja (visokošolskega)
izobraževanja svojih otrok.

Peter Golob, študent 4. letnika geodezije
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL
E-pošta: tovaris.Peter@gmail.com
Fotografije:
Foto Bogdan
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