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STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV IZ MÜNCHNA

Anton Prosen

Tehnična univerza iz Münchna (TUM), Inštitut za geodezijo, GIS in zemljiški management –
Katedra za geodezijo, ki jo vodi profesor dr. Thomas A. Wunderlich, je Oddelek za geodezijo
FGG zaprosila, če bi jim dne 17. 5. 2005 lahko organizirali enodnevno strokovno študentsko
ekskurzije v Ljubljani, ki bi se je udeležilo 25 študentov geodezije, prof. Wunderlich in štirje
strokovni sodelavci oziroma asistenti, in sicer: Huberta Bock, Karin Hosse, Sebastjan Preis in
Peter Wasmeier.
Na odločitev, da obiščejo Slovenijo, je vplivalo predvsem to, da je Slovenija pred enim letom
postala članica EU in da so specifike razvoja izobraževanja geodetskih strokovnjakov in razvoja
geodezije nasploh premalo poznane tako študentom kot profesorjem na TUM. Drugo, kar je
vplivalo na odločitev, da veliko strokovno geodetsko ekskurzijo študentov geodezije (to ekskurzijo
organizirajo vsako drugo leto) organizirajo v Slovenijo, Hrvaško in Avstrijo, pa so tradicionalno
dobri stiki med posameznimi katedrami Oddelka za geodezijo in TUM.
V Slovenijo, na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, so naši gostje pripotovali iz Münchna v
opoldanskem času. Po kratkem sprejemu in panoramskem ogledu Ljubljane s strehe FGG smo
jih povabili na študentsko kosilo v restavracijo fakultete. Po kosilu smo začeli s programom v
slavnostni dvorani fakultete. Prva, ki jih je pozdravila in s krajšim predavanjem predstavila FGG
in njene izobraževalne programe, je bila prodekanka za študentske zadeve doc. dr. Maruška
Šubic Kovač. S predstavitvijo razvoja študija geodezije je nadaljeval predstojnik Oddelka za
geodezijo doc. dr. Aleš Breznikar. Po teh uvodnih predstavitvah sta detajlno predstavila dve
študijski usmeritvi na Oddelku za geodezijo predstojnika teh smeri, in sicer doc. dr. Dušan Petrovič
prostorsko informacijsko smer in prof. dr. Bojan Stopar geodetsko smer. Oba sta predstavila
tako pedagoško kot raziskovalno delo posameznih kateder ter dala posebne poudarke raziskavam,
ki so v zaključnih fazah ali pa so bile pred kratkim zaključene. Nato je nadaljevala s predstavitvijo
programa razvoja geodezije v Sloveniji namestnica direktorja Geodetske uprave Republike
Slovenije dr. Božena Lipej. V svoji predstavitvi je prikazala vse segmente državne geodezije,
njihov razvoj skozi čas in perspektive.
Želja prof. Wunderlicha je bila, da bi študentje podrobneje spoznali komparator na Katedri za
geodezijo. To predstavitev je vodila asistentka Sonja Bogatin, in to tako teoretično predstavitev
kot tudi praktično predstavitev oziroma ogled komparatorja.
Po teh predstavitvah smo morda že malo utrujeni študentski in spremljevalni del pospremili v
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»Profesorski« del ekskurzije in gostitelji oziroma organizatorji (prof. Kogoj, doc. Prosen, asist.
Bogatin in asist. Lisec) ter predavatelji (prof. Stopar in doc. Petrovič) smo preživeli prijeten
večer ob kulinaričnih dobrotah in vinskem izboru ter prijateljskem vzdušju v vinoteki Jurček. To
prijetno vzdušje se je nadaljevalo še ob nočnem sprehodu skozi staro Ljubljano, ki pa ga je
skalila nenadna deževna ploha. Zjutraj so naši gostje že odpotovali v Zagreb.
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hotel. Študentje so se dobili v mestu ob 20. uri in z našimi študenti v prijetnem vzdušju preživeli
čas večerje v restavraciji Emonska klet ter se odpravili na Rožnik, kjer je bil ta večer »študentski
žur«.

Iz poročila je razvidno, da smo želeli našim gostom v kratkem času pokazati in povedati čim več.
Zavedali smo se, da je bila ekskurzija enkratna priložnost za promocijo našega znanja,
prizadevnosti za razvoj geodetske stroke in ne nazadnje, da bi se izkazali kot dobri gostitelji. Po
zahvalah, izrečenih ob slovesu, je videti, da nam je načrt v celoti uspel, saj so bili gostje s celotnim
programom izredno zadovoljni. Zadovoljni smo bili tudi organizatorji in gostitelji. Zahvala za
izvedbo gre seveda vsem, ki so v tem poročilu omenjeni, in še drugim, ki so omogočili realizacijo
ekskurzije, pa niso posebej imenovani.

dr. Anton Prosen
FGG – Oddelek za geodezijo
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Slika: Gostje in gostitelji pred Univerzo v Ljubljani v nočnih urah (foto: A. Prosen).
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