… SEARCHING FOR CONNECTION …

Tadej Kmetec, Bojan Šavrič

Kot že v preteklosti smo se tudi letos študentje zaključnih letnikov geodezije, univerzitetnega in
visokošolskega študija, potrudili in pripravili sprejem za novopečene geodete – »bruce«. Geodetsko
brucovanje, katerega tema se je glasila »… Searching for connection …«, smo izpeljali decembra
2009. Seveda smo povabili tako bruce kot vse študente geodezije, profesorje in asistente ter
druge goste geodetske stroke.

Slika 3: … jim napisala oznako B …

Slika 2: Na vhodu so »bruce« sprejela naša dekleta …

Slika 4: … tistim bolj upornim pa so to naredili fantje.

Med pripravami na brucovanje smo naleteli na veliko težavo. Stara, nam dobro znana, lokacija
Pri Jovotu žal ni bila primerna, zato smo začeli razmišljati o novi. Po napornem preiskovanju
Ljubljane smo se odločili za Bolivar Cafe na Dolenjski cesti, nad znanim streliščem. Seveda smo
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Slika 1: Naslov in logotip brucovanja na majici
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zaradi novega prostora uvedli nekaj novosti. Za hrano je poskrbel »Jovo«, tokrat v obliki ruskega
bifeja. Veliko smo plesali, saj se je DJ izkazal in je vrtel glasbo vse do jutranjih ur. Brucovanje
(oglaševali smo ustno, razobešali plakate, predstavili skupino na Facebooku in drugih študentskih
spletnih straneh) je uspelo, saj se ga je po našem udeležilo okoli 270 ljudi. No, pa pustimo dejstva
in preidimo na prireditev.

Slika 5: Najprej večerja

Slika 6: Voditelja Barbara in Marko

Brucovanje se je začelo v sredo, 16. decembra 2010, ob 20. uri. Pohvaliti morava, da se je večina
držala ure in tako ni zamudila aperitiva, ki so ga dekleta ob vhodu ponudila za boljše počutje
in razpoloženje. Poskrbeli smo tudi za prepoznavnost »brucev« in jih oblekli v sijoče rumene
kratke majice. Rumena gruča je takoj oddrvela proti mizi s čevapčiči, pleskavicami in ostalimi
dobrotami, posnemali pa so jo tudi drugi gostje. Po okrepčilu sta na oder stopila voditelja Barbara
in Marko. Njun skeč o geodetu in prikupni blondinki nas je pritegnil. »Bruce« so pozdravili
profesor Dušan Kogoj, predstojnik oddelka za geodezijo; gospod Jurij Režek, predsednik Zveze
geodetov Slovenije, in Bojan Šavrič, predsednik Društva študentov geodezije Slovenije.

Slika 7: Govor izr. prof. dr. Dušana Kogoja,
predstojnika Oddelka za geodezijo

Slika 8: Govor mag. Jurija Režka, predsednika
Zveze geodetov Slovenije

Nove študente je treba pred prisego preizkusiti, zato so pozdravom sledile tradicionalne igre.
»Brucem« smo izbrali najtežje nasprotnike, profesorje, pomerili pa so se v dveh igrah. Prva,
postavljanje instrumenta, je potekala kar trikrat. Najprej so se dvakrat pomerili »bruci« s
profesorji, sledil pa je veliki finale, kjer je z rezultatom 1: 0 za študente zmagala študentka
TUN. Ker topografija povzroča študentom predvsem pri terenskih vajah velike težave, so se
bodoči geodeti s profesorji pomerili v iskanju geodetske točke na podlagi topografije. Domiselno
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topografijo naših študentk je najhitreje razvozlala asistentka ga. Mojca Foški in prva prinesla
točko na oder. Tako je izenačila rezultat in obranila nepremagljivost profesorjev na brucovanjih.

Slika 9: Postavljanje instrumenta v finalu prve igre

Slika 10: Predaja zmagovalnega pokala druge igre
asistentki Mojci Foški

Slika 11: Topografija v rokah »bruca«

Slika 12: Zaprisega »brucev«

Slika 13: Zabava z DJ-em …
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Voditelja sta svoje delo izpeljala vrhunsko in nista pozabila zaprisege »brucev«. Ti so jo zvesto
sklenili s pomočjo Bojana Šavriča, predsednika Društva študentov geodezije. Sledila sta glasba
in ples. Med programom je potekal tudi srečelov z bogatimi nagradami pokroviteljev, glavna pa
je srečno nagrajenko in izbrano osebo popeljala v Benetke. Presenečenj pa še ni bilo konec in
svoj meh je raztegnil harmonikar ter dokazal, da brez Golice ni geodetske veselice, zabava pa
se je nadaljevala do zgodnjih jutranjih ur.
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Slika 14: … se je nadaljevala …

Slika 15: … vse do jutranjih ur.

Geodeti smo se povezali in navezali nove stike, pa tudi »bruci« se bodo na fakulteti počutili bolj
domače. Za njimi je že prvo izpitno obdobje in prepričani smo, da je bilo uspešno. Letošnje
spremembe in novosti pa so vsi lepo sprejeli.
Brucovanja vsekakor ne bi izvedli brez pokroviteljev, ki se jim iskreno zahvaljujemo, saj so nam
kljub gospodarski krizi priskočili na pomoč:
- Geoservis, d. o. o.
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
- NLB, d. d.
- Geograd, d. o. o.
- Študentski svet FGG
- Samobor & Ilec, d. n. o.
- Gemar, d. o. o.
- Gisvet, d. o. o.
- ABC Geo, d. o. o.
- Expro, d. o. o.
- Bertok Igor, s .p.
- ZGB, d. o. o.
- Harpha sea, d. o. o.
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- Geofoto, d. o. o.
- Geomeritve, d. o. o.
- Geo Sistemi
- Geomnia, d. o. o.
- Geodetski zavod Slovenije, d. d.
- Geoteam, d. o. o.
Za pomoč pri izvedbi brucovanja se zahvaljujemo tudi oddelku za geodezijo na FGG, Zvezi
geodetov Slovenije in vsem geodetskih društvom.
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Tadej Kmetec, predstavnik 3. l. GEO VSŠ
e-pošta: tadej.kmetec@gmail.com
Bojan Šavrič, predstavnik 4. l. GEO UNI
e-pošta: bojansavric@gmail.com
Fotografije Črt Rudman
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V imenu študentov zaključnih letnikov,
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