Brucovanje 2010, težko pričakovano druženje geodetov vseh generacij, ki smo ga organizirali
študentje geodezije zadnjih letnikov, je pod streho.
Letošnji organizatorji (slika 1) smo se že drugič spopadali z vprašanjem »kraja zločina«, saj se
po lanskih izkušnjah nismo odločili za lokacijo predhodnikov. Tako smo zopet zaorali ledino
in upamo, da bodo po letošnjem super odličnem brucovanju naslednje generacije obdržale naš
prostor, ki bi tako postal tradicionalen in v prihodnosti olajšal priprave.
Kje je bil torej ta odlični žur v mestu? Blizu naše fakultete – v Hombretu, mehiški restavraciji, ki
slovi po dobri mehiški hrani. Zbrali smo se ob 20.00 ter počakali profesorje in asistente, da smo
lahko začeli uradni program. Letos smo uporabili že preverjeno markentiško potezo in izbrali
slogan: LEPO JE BITI GEODET. Naš novoizvoljeni predsednik Boštjan Vidmar je pozdravil
navzoče in zaželel »brucem« uspešen študij. Predsednik Zveze geodetov Slovenije g. Jurij Režek,
ki je vedno naklonjen študentom, je bil letos iz upravičenih razlogov odsoten, vendar nam je
namenil nekaj spodbudnih besed in nam položil na srce, da bomo delo opravljali resnično dobro,
če ga bomo opravljali s srčnostjo.
Po nagovorih se je začel zabavni del programa. Izvedli smo kviz z dvema brucema, ki sta
odgovarjala na vprašanja in se kot v igri Lepo je biti milijonar z vsakim pravilnim odgovorom
vzpenjala po lestvici. Za pomoč jima je bil glas ljudstva, pri katerem so bili udeleženi preostali
študentje, za klic v sili pa sta si lahko privoščila kar pomoč treh profesorjev (slika 2). Tako smo
preverili novopečene študente geodezije, ali so pripravljeni na izzive, s katerimi se bodo srečevali
v naslednjih letih. Študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je vse kaj drugega kot mačji
kašelj, zato so bila tudi vprašanja bolj zvite sorte. Na koncu so morali vsi bruci priseči sveti
geodetski zaobljubi (slika 3), za spodbudo pa so dobili kozarce z našim sloganom in varnostne
rutke, ki jim bodo zagotavljale varno pot do vse do vrha – diplome. Pohvaliti moram voditelja
Majo in Blaža, ki sta se v svojih vlogah odlično odrezala (slika 4). Organizatorji smo pripravili
bogat srečelov in razveselili vse sodelujoče z bogatimi nagradami!
Po uspešnih prestanih nalogah lahko samo zaželimo brucem, da jim bo študij delal čim manj
preglavic ter da jim med njim ne bo treba uporabljati klica v sili.
Za uspešno izpeljano prireditev se lahko zahvalimo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k brezhibni
izvedbi letošnjega brucovanja, še posebej Tini Cimprič in Boštjanu Vidmarju, ki sta skrbela, da
je vse teklo kot po maslu.
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Sponzorji, ki se jim tudi zahvaljujemo, so:
• Protim Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji;
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• Zveza geodetov Slovenije;
• Geoservis, d. o. o.;
• ŠS FGG;
• FGG;
• Banka Koper;
• Expro, d. o. o., Ljubljana;
• Tringrad invest d. o. o., Koper;
• Gemar, d. o. o., Koper;
• Najtim, d. o. o., Koper.

Slika 1: Organizatorke
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Slika 4: Zaprisega brucov
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Slika 3: Naša voditelja Maja in Blaž
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Slika 2: Profesorji dobili darilo v zahvalo za
sodelovanje pri programu
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