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BRUCOVANJE GEODETOV – GEOBRUC 007

Jože Bučar

1 UVOD
Koledarsko leto je bilo zopet naokoli in študenti zaključnih letnikov študija geodezije smo, kot
nam je to že v navadi, meseca decembra organizirali brucovanje geodetov z naslovom GEOBRUC
007. December je bil praznični mesec, mesec obdarovanja, veselja in radosti, hkrati pa je to bil tudi
čas, ko smo se na enem mestu skupaj zbrali študenti, asistenti, profesorji ter ostali prijatelji in
veljaki iz stoke, se skupaj poveselili ter organizirali enkratno družabno prireditev.
2 PRIPRAVE NA IZVEDBO BRUCOVANJA
S pripravami na brucovanje smo začeli približno dober mesec pred dejansko izvedbo prireditve.
Na prvem skupnem sestanku si je vsak študent izbral določeno zadolžitev oziroma mu je ta bila
dodeljena. Nekateri so prevzeli organizacijsko vlogo, nekateri izvedbeno, drugi pa so zgolj
sodelovali pri procesu odločanja, dajanja predlogov in zamisli. S tipičnimi študentskimi cenami
smo želeli privabiti čim večje število udeležencev. Z namenom, da bi brucovanje dobilo poseben
pečat, smo si zamislili program, »obarvan« s tematiko v slogu Jamesa Bonda. Kakor koli že, s
skupnimi močmi in po načelu »skupaj smo močnejši« smo vzajemno pripravili vse potrebno za
dejansko izvedbo brucovanja GEOBRUC 007.

Slika 1: Izjemno všečen reklamni plakat
brucovanja geodetov GEOBRUC 007 (avtorji: Vid
Peterman, Aleksander Fras in Maja Debelak; vsi 4.
letnik geodezije UNI).

Slika 2: Organizacijski posvet.
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3 IZVEDBA BRUCOVANJA – GEOBRUC 007

Lokacija: gostilna Pri Jovotu, Poljanska cesta 99, Ljubljana
Okusni večerji in prijetnemu klepetu s kolegi je sledila svečana otvoritev brucovanja, ki ga je s
plesnim in glasbenim uvodom v stilu naše tematike odprla plesna skupina Urška. Plesnemu uvodu
je sledil program, ki ga je »bondovsko« vodil in povezoval voditeljski par (Elizabeta Miklavčič in
Jože Bučar) s pomočjo natakarja (asist. Oskar Sterle, univ. dipl. inž. geod.), tonskih mojstrov ter
ekipe ljudi, ki so skrbeli za vizualno predstavitev. Program brucovanja je vseboval zabavni program,
srečelov, igre za študente in profesorje ter tudi govore izjemnih ljudi, ki so nam predstavili svoj
pogled na geodezijo kot stroko v svetu. Svoje mnenje so z nami delili:

Slika 5: Govor predsednice
Društva študentov
geodezije Slovenije, Urške
Renko.
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Slika 3: Govor predstojnika oddelka za Slika 4: Govor predsednika Zveze
geodezijo, izr. prof. dr. Antona
geodetov Slovenije, Jurija Režka,
Prosena, univ. dipl. inž. geod.
univ. dipl. inž. geod.
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Čas: sreda, 19. 12. 2007

Slika 6: Voditeljski par (Eli Miklavčič in Jože Bučar)
s pomočjo natakarja (asist. mag. Oskar Sterle,
univ. dipl. inž. geod.).
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· predstojnik Oddelka za geodezijo: izr. prof. dr. Anton Prosen, univ. dipl. inž. geod.,
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· predsednik Zveze geodetov Slovenije: Jurij Režek, univ. dipl. inž. geod., in
· predsednica Društva študentov geodezije Slovenije Urška Renko.
Študenti in profesorji so z roko v roki sodelovali v treh različnih igrah, in sicer:
· IGRA 1: Ženski predmeti (bruci so zbirali čim več tipičnih ženskih predmetov v omejenem
času),
· IGRA 2: Večerni ples (ples),
· IGRA 3: Martini hladnokrvnosti.
Neodvisno 3-člansko komisijo, ki ni bila izpostavljena vplivom korupcije, so sestavljali trije študenti.
Stroga, a hkrati človeku prijazna komisija, ki ni bila podvržena spletkam podzemlja, je imela poleg
ocenjevanja kandidatov tudi vlogo podeljevanja nagrad zmagovalcem.

Slika 7: Strokovna komisija (od leve proti desni: Vid
Peterman, Klemen Kregar in Jernej Moderc; vsi 4.
letnik geodezije UNI).

Slika 8: Igra – Večerni ples.

IGRA 1: Ženski predmeti
Študenti prvih letnikov geodezije so v omejenem času (2 min.) zbirali tipične ženske predmete, ki
pa so bili ovrednoteni v različne razrede, in sicer po svoji vrednosti. Predmeti od profesoric so bili
vredni kar 3-krat več.
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IGRA 2: Večerni ples
Pri tej igri je komisija s pomočjo publike ugotavljala, kako so ujeli korak naši bruci in profesorji. Vsi
pari so se v različnih ritmih »bondovske« glasbe na oko prav usklajeno pozibavali. Komisija je
seveda ocenjevala slog, prefinjenost, eleganco korakov in usklajenost plesnih parov, vendar je
zaradi izenačenosti plesnih parov imela kar nekaj težav. Izmed 8 plesnih parov je komisija določila
2 najboljša, ki sta se nato pomerila med seboj v finalu.
IGRA 3: Hladnokrvni martini
V zadnji igri se je med seboj pomerilo 6 parov (bruc–profesor), ki so iz danih sestavin in z

182
stevilka 1_08--06.pmd

182

20.3.2008, 23:57

Slika 9: Igra – Hladnokrvni martini.

Slika 10: Zaprisega brucev.

Bruci so se v vseh igrah odlično izkazali.
Po končanih igrah in razglasitvi zmagovalcev je sledila zaprisega brucev ter kratek film z naslovom
Akcija GALILEO, kjer smo si lahko ogledali prijeten filmček o komercialni uporabi najnovejših
geodetskih tehnologij. Po končanem programu nas je nato vse do jutranjih ur zabavala trebanjska
skupina D’Neeb.
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omejenim časom (2 min.) zmešali čim okusnejši martini. Komisija je na podlagi hladnokrvnosti
po zaužitem martiniju beležila kakovost, izgled, vonj ter seveda izvirnost.

Slika 11: Diploma brucev (GEOBRUC 007).
Slika 12: Rajanje do jutranjih ur

Upam, da je brucovanje GEOBRUC 007 pustilo prijeten pečat vsem udeleženim ter da se je vsem
sodelujočim prireditev vtisnila v lep spomin. Moje mnenje je, da bi bilo treba organizirati več
podobnih prireditev, kjer bi se lahko študenti, pedagoški delavci ter zaposleni tako v profitnih kot
tudi neprofitnih organizacijah še bolje spoznali, navezovali nove stike ter poznanstva, navsezadnje
tudi kovali nove načrte in projekte za prihodnost. Ponavadi ravno na družabnih srečanjih pridejo
na plano zanimive ideje, ki se jih včasih splača uresničiti.
Enkratna družabna prireditev, katere pomakljivost je bil nemara le tradicionalno neugoden termin.
Zaradi drugih obveznosti se nekateri izmed povabljenih žal niso mogli udeležiti družabne prireditve
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4 ZAKLJUČEK
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(morda v opomin in nasvet za nadaljnje generacije). Kljub vsemu bi rad ob tej priliki izrazil iskreno
zahvalo vsem sponzorjem, fotografom za izjemne slike, nadalje tudi seveda vsem organizatorjem,
študentom, asistentom, profesorjem in vsem, ki so s svojo prisotnostjo in sodelovanjem pripomogli
k temu, da je družabna prireditev kot taka v celoti uspela.
Sponzorji, ki so nam omogočili izvedbo brucovanja:
- GEOSERVIS
- GEOGRAD
- ŠS FGG
- GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
- IGEA
- GEOMERITVE d.o.o.
- MEJAŠ d.o.o.
- PRIMORJE
- GOZD LJUBLJANA
- TINDE d.o.o.
- Zveza geodetov Slovenije
- GEODETSKA UPRAVA RS
- INŽENIRING GRAJ d.o.o.
- GEOSFERA d.o.o.
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V fazi priprav na brucovanje geodetov smo se poleg timskega dela in usklajevanja zamisli veliko
naučili o samem organiziranju in dejanski izvedbi družabne prireditve (od izbire glasbe, hrane,
pridobivanja finančnih sredstev ter do priprave zabavnega programa itd.). Naš namen je bil, da bi
vse skupaj združiti v neko smiselno celoto, ki bi pritegnila pozornost publike ter združevala in
spodbujala sodelovanje tako študentov na eni strani kot tudi pedagoških delavcev (in ostalih) na
drugi. Svoje razmišljanje bi rad zaključil z besedami in nagovorom znanega latinskega modreca, ki
se glasi: »Kjer je sloga, je tudi moč« (Publilij Sirus).

Študenti geodezije (4. letnik UNI in 3. letnik VSŠ 2007/08), v njihovem imenu Jože Bučar
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
E-pošta: joze.bucar@gmail.com
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