Od 4. do 10. maja 2008 se je v Španiji v Valenciji pod okriljem IGSO (International Geodetic
Students Organization) zgodil enaindvajseti IGSM (International Geodetic Student Meeting).
Srečanje se tradicionalno odvija vsako leto v pomladnih mesecih in predstavlja odlično priložnost
za izpopolnjevanje in izmenjavo izkušenj na strokovnem področju kot tudi enkratno možnost za
spoznavanje kulture, zgodovine in znamenitosti gostujoče države. Letošnji gostitelj je bila
politehnična univerza v Valenciji. Srečanja se je udeležilo okoli 140 študentov iz cele Evrope,
vključno s petimi študenti geodezije s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Program,
ki so ga za IGSM 2008 pripravili organizatorji, je bil sestavljen iz strokovnega dela programa
(predavanja profesorjev in drugih strokovnjakov, predstavitve projektov in podjetij ipd.), ogleda
turističnih znamenitosti (ogled mesta, ekskurzije, razstave), športnih iger, zasedanja skupščine

Slika 1: Prihod in nastanitev v študentski hiši …
končno ...

Slika 2: Pogled na enega izmed trgov.

IGSA in, kot se za srečanja študentov geodezije spodobi, vsakodnevnih »geofešt«.
O zabavah v Valenciji in druženju študentov bi se dalo povedati marsikaj. Organizatorji so pripravili
več tematskih večerov. Začelo se je že prvi dan z »integration partyjem«, ki se je začel s
tradicionalnimi španskimi »tapas«, nadaljeval pa v enem izmed bližnjim klubov. En večer je bil
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namenjen tudi predstavitvam posameznih držav. Udeleženci smo se predstavili s tradicionalnimi
plesi, pesmijo, hrano, pijačo … Večer nas je prijetno združil in seznanil z običaji, ki so jih predstavili
udeleženci posameznih držav.

Slika3: Predstavniki Slovenije na IGSM.

Slika 4: Zmagovalni »falla« leta 1971.
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Za nekaj rekreacije so organizatorji poskrbeli s športnim tekmovanjem v ekipnih športih: nogometu,
odbojki na mivki, rokometu, košarki ter številnimi razvedrilnimi igrami. Kljub ne preveč uspešnemu
nastopanju v tekmovanjih smo si privoščili krajši počitek v parku univerze.

Slika 5: Nabiranje moči po športnih igrah.

Slika 6: Operna hiša v Valenciji.
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Nek deževni popoldan, ki je bil sicer namenjen kuhanju tradicionalnih španskih jedi, smo na
lastno željo izkoristili za nepozaben obisk L’Oceanografica, kjer smo si ogledali najzanimivejše
živali morij in oceanov.

Slika 7: Vhod v svet morij in oceanov.

Slika 8: Zunanji del L’Oceanografica.
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Organizatorji pa so poskrbeli tudi za predstavitev posebnosti mesta. Peljali so nas na ogled
najzanimivejših in tudi najlepših objektov, ki so plod največjega arhitekta v gostujočem mestu.
Posebnost Valencije je tudi njihov največji festival »fallasov«, ki se odvija v mesecu marcu. Festival
se zaključi s sežiganjem kipov. Predstavijo se kipi, ki jih izdelajo v posameznih delih mesta.

Iz Valencije smo se vrnili z lepimi spomini. Pohvale gredo ekipi organizatorjev, ki so se trudili po
svojih najboljših močeh. Kljub manjšim spodrsljajem jim je na koncu težave vedno uspelo rešiti.
Na koncu bi se radi zahvalili še sponzorjem, ki so nam omogočili udeležbo na IGSM v Španiji. To
so bili:
- Geoservis d.o.o.,
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,
- Študentski svet FGG,
- Geograd d.o.o.,
- Geofoto d.o.o. in
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- zavarovalnica Adriatic Slovenica.

Tilen Urbančič
predsednik Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
E-pošta: tilen.urbancic@fgg.uni-lj.si
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