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6. MÜNCHENSKI DNEVI UREJANJA ZEMLJIŠČ
IN RAZVOJA PODEŽELJA
»TRAJNOSTNI RAZVOJ IN UREJANJE ZEMLJIŠČ V MESTIH IN NA PODEŽELJU«
MÜNCHEN, 3. MAJ 2004

Jasenka Kranjčević, Anton Prosen
V počastitev 30. obletnice obstoja Katedre za urejanje zemljišč in razvoja podeželja na Tehniški
univerzi v Münchnu, 60. rojstnega dne prof. dr. Holgerja Magla – predstojnika katedre in
predsednika organizacije FIG ter 10 let njegovega predsedovanja Bavarski akademiji za ruralni
razvoj je Tehniška univerza München (TUM) v sodelovanju z Bavarsko akademijo za ruralni
razvoj 3. maja 2004 organizirala 6. Münchenske dneve urejanja zemljišč in razvoja podeželja z
naslovom »Trajnostni razvoj in urejanje zemljišč v mestih in na podeželju«. Na posvetu oziroma
svečanosti so to leto sodelovali samo vabljeni strokovnjaki različnih strok z vsega sveta, prevladovali
pa so vendar geodetski strokovnjaki, ki se ukvarjajo z urejanjem zemljišč in razvojem podeželja.
Program je bil tokrat skrčen na en dan in bolj svečan, kljub temu pa njegova strokovna vrednost
ni bila zmanjšana.
Izbira predavateljev je, tako kot prejšnja leta, pokazala, da Tehniška univerza München neguje
interdisciplinarni in mednarodni pristop k reševanju problemov urejanja zemljišč in razvoja
podeželja.
Letošnji Münchenski dnevi so se pripravljali več kot eno leto in udeleženci smo opazili, da je bila
premišljena vsaka malenkost v zvezi z organizacijo, zato je bila izvedba srečanja učinkovita,
strokovna in obenem slovesna.
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Strokovno srečanje je bilo letos zaradi proslavljanja omenjenih jubilejev razdeljeno na dopoldanski
slavnostni del in popoldanski strokovni del.

260

Srečanje sta povezovali in vodili Huberta Bock in Babette Wehrmann s Katedre za urejanje
zemljišč in razvoj podeželja. S čestitkami v prvem dopoldanskem delu sta sodelovala prof. dr.
Reiner Rummel, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo TUM, ki je obenem tudi sekretar
Nemške geodetske komisije, in dr. Jürgen Busse, podpredsednik Bavarske akademije za ruralni
razvoj. Čestitkam so se pridružili tudi minister Bavarskega državnega ministrstva za kmetijstvo
in gozdarstvo Josef Miller, Gerhard Hess, predsedujoči Oddelku za napredek urejanja zemljišč
in razvoja podeželja, prof. Stig Enemark, predsednik zveze geodetov Danske. Svečani referat je
imel Alois Glück, predsednik Bavarskega parlamenta z naslovom »Trajnostno politična ureditev
za mesta in ruralni prostor«. Z odlično organizacijo so organizatorji presenetili še samega slavljenca
in vse prisotne na srečanju, in to tudi z zbornikom, v katerem je objavljeno okoli 80 prispevkov,

Vsebina drugega dela srečanja je bila
namenjena strokovnjakom iz znanosti in
prakse. V tem delu z naslovom »Izzivi
interdisciplinarnega pristopa pri urejanju
zemljišč in ruralnemu razvoju v 21. stoletju«
so predavatelji podajali svoje izkušnje in
videnja z različnih vidikov: globalne in
kontinentalne ravni urejanja prostora,
urbanizma ter planiranja (dr. Irene Wiesevon Ofen, predsednica International
Federation for Housing and Planning –
IFHP), mednarodne politike in med- Slika 1: Zbornik prispevkov posvečen 60. rojstnemu
dnevu prof. dr. Holgerju Maglu.
sebojnega sodelovanja na področju zemljiškega managementa in upravljanja z
zemljišči (Willi Zimmermann, predstavnik GTZ v Kambodži), komunalnega razvoja, krajinskega
in mestnega planiranja (Rudolf Eineder, župan mesta Berching), združenja privatnih geodetskih
inženirjev in sodnih izvedencev (dr. Anreas Drees, podpredsednik svetovne geodetske organizacije
– FIG), novih članic EU (dr. Anton Prosen, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v
Ljubljani), udeležencev mednarodnega podiplomskega študija »land management« (Judy Wambui
Kariuki iz Kenije) in doktoranta (Francisko Obreque, Santiago de Chile).
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ne le predavateljev, temveč velikega števila
strokovnjakov z vsega sveta, ki so bili
povabljeni, da s svojimi prispevki sodelujejo,
in ki so želeli počastiti pomembne jubileje.
Zbornik, ki obsega 518 strani, sta prof.
Maglu svečano izročila urednika dr. Horst
Karmann in Josef Attenberger in ob tej
priložnosti podala pregled prispevkov in
kratko obrazložitev.

Cilj letošnjega srečanja je bil, da bi prisotnim strokovnjakom z vsega sveta pokazali pomen urejanja
zemljišč pri usklajenem reševanja problemov razvoja podeželja in realizaciji posameznih projektov
ter osvetlili velike razlike v pristopih in razvoju metodologije med posameznimi državami, po
drugi strani pa predstavitev uspešnih rešitev in vizije razvoja te dejavnosti v državah z bogato
tradicijo na tem področju.
Na srečanju se je pokazalo, da je geodetska stroka z vodenjem postopkov urejanja zemljišč izredno
pomembna pri izvedbi ciljev trajnostnega razvoja v določeni sredini, kar pa zahteva pazljivo
usklajevanje ekoloških, ekonomskih in estetskih komponent pri projektih urejanja zemljišč.
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Pred zaključkom srečanja je predsedujoči prof. dr. Matthias Reichenbach - Klinke znanstvenemu
kuratoriju Bavarske akademije za ruralni razvoj izročil dve nagradi za diplomski nalogi in dve za
doktorski disertaciji s področij urejanja zemljišč in razvoja podeželja.
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Iz Hrvaške in Slovenije sta prispevka za zbornik pripravila avtorja tega poročila. Sloveniji pa je
pripadla še posebna čast, da v imenu novih članic EU tudi javno predstavi poti za uveljavitev
področja urejanja zemljišč in razvoja podeželja v slovensko prakso ter v izobraževanje geodetskih
strokovnjakov.
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Tisti, ki niste mogli sodelovati na tem srečanju, a vas to področje zanima, si lahko celoten program
in posamezne predstavitve referentov ogledate na spletni strani www.landentwicklungmuenchen.de ali pa naročite zbornik, katerega cena je 30,00 evrov.

mag. Jasenka Kranjčević, dipl. ing. arh.
Ministarstvo za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ulica Republike Austrije 20, HR-10 000 Zagreb
doc. dr. Anton Prosen
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, SI-1000 Ljubljana

