Geodetski vestnik 53/2009 – 1

IZ
OBRAŽEV
ANJE IN ŠOLS
T VO
ZOBRAŽEV
OBRAŽEVANJE
ŠOLST

A JE TO … GEODEZIJA?
BRUCEVANJE GEODETOV 2008

Komaj je šel mimo čas, ko smo sami kot bruci zaprisegli na svojem brucevanju, da bomo zvesti
študiju in študentskemu življenju, in so nas izkušeni študentje navdušeno sprejeli medse, pa smo
že sami v vlogi študentov zaključnih letnikov, tistih, ki morajo izkušnje študentskega življenja in
študija samega prenašati na mlajše. Prišla je nova generacija brucev, ki jih je bilo treba sprejeti
medse, jih podučiti o študentskih navadah in zakonih ter jih vprašati A JE TO … GEODEZIJA?
A je to to, kar so pričakovali, a je to to, kar so prišli študirat, a je to to, kar želijo delati, a je to to,
kar jih bo vodilo in spremljalo vse življenje …

Slika 1: Ekipa organizatork, študentk zaključnih letnikov

Tradicionalno brucevanje je potekalo 17. decembra 2008, na tradicionalni lokaciji – v gostilni
Pri Jovotu. Šlo je predvsem za prijetno druženje med študenti geodezije in profesorji ter drugimi
oblikovalci geodetske znanosti. Prireditev se je pričela s slavnostno večerjo, sledilo je spoznavanje
stroke in študija geodezije prek različnih iger in geodetskega kviza, ki sta ga povezovala junaka
risanke A JE TO Žirko in Miga, nato pa se je ob zvokih benda in glasbe izpod rok spretnega DJja nadaljevala do zgodnjih jutranjih ur.
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Slika 3: Govor predstojnika oddelka za geodezijo
prof. dr. Antona Prosena

Slika 4: Govor predsednika Zveze geodetov
Slovenije mag. Jurija Režka

Preden smo prihodnje geodete – bruce sprejeli medse, so se morali izkazati v pravem geodetskem
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Po večerji sta študente in vse navzoče najprej pozdravila predstojnik oddelka za geodezijo prof.
dr. Anton Prosen ter predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Jurij Režek. Njuna nagovora sta
podučila bruce in vse druge, kaj je geodezija, kako študirati ter kako iti pogumno in z dvignjeno
glavo skozi življenje.
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Slika 2: Voditelja Miga in Žirko
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kvizu in »vožnji« na geodetsko izmero s slavno lado nivo. Čeprav so na področju geodezije še
»novi«, so si z odlično opravljenimi nalogami in prisego zaslužili 1. geodetsko diplomo ter tako
postali pravi študentje geodezije. V prisegi so obljubili, da bodo redno študirali, da bodo hkrati
zvesti študentskemu življenju in bodo pridno služili svoji stroki, kar je bila vstopnica v svet
geodezije. Pravo zagrizenost in predanost so tako novi kot že stari mački, študentje vseh letnikov,
pokazali, ko so v »geoolimpijskih igrah« (skok v daljino s trasirko, met žabe v tarčo, štafeta v treh
girusih …) premagali skupino profesorjev, za katero je vseeno treba reči, da se je dobro borila.
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Slika 5: Zaprisega brucev

Slika 6: Zabava in ples
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Na koncu sta imela voditelja sklepni govor v imenu vseh študentov in se zahvalila vsem sodelujočim,
prisotnim in sponzorjem.
Uradnemu delu je sledil ples ob zvokih kitar in harmonike ansambla Ikebana ter zabava z DJ-em
do zgodnjih jutranjih ur.
Zdaj, ko teče že drugi semester in je letošnje godetsko brucevanje A JE TO … GEODEZIJA? že
daleč za nami, upamo, da vam je ostalo v lepem spominu, da ste se družili, sklepali nova poznanstva
in se prijetno zabavali. Hvala vsem študentom, profesorjem in drugim predstavnikom geodezije,
ki ste se prireditve udeležili.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so omogočili, da je brucevanje tako uspelo. Izvedbo
brucevanja so nam omogočili naslednji sponzorji:
- ABC Geo d.o.o.
- DFG CONSULTING d.o.o.
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Med programom je potekal tudi srečelov z lepimi, uporabnimi in bogatimi nagradami, ki so jih
prispevali naši sponzorji, in pa dražba kravate, ki je pripadala predstavniku oddelka za geodezijo
prof. dr. Antonu Prosenu. Kravato, ki jo je gospod Prosen dal na dražbo, je nosil v obdobju
svojih največjih življenjskih dosežkov. Vemo, da je tisti, ki jo je dobil, nanjo ponosen, kdo pa si je
ne bi želel.

- GEO - BIRO d.o.o. Nova Gorica
- GEODETIKA - geodetske storitve, Boštjan Kavčič s.p. Ljubljana
- GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
- GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE d.d.
- GEOGRAD d.o.o. Ljubljana
- GEOMERITVE d.o.o., Slovenj Gradec
- GEOSERVIS d.o.o.
- KALIOPA d.o.o.
- LGB d.o.o.
- ŠTUDENSTKI SVET FGG
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- TRIGONOMETER d.o.o.
- ZASAVSKI GEODETSKI BIRO d.o.o.
- ZVEZA GEODETOV SLOVENIJE

V imenu zaključnih letnikov
Mateja Zupan in Helena Harej
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