
Strokovna ekskurzija v Kopenhagen 

Microsoft je omogočil študentom smeri e-poslovanje, da kot prvi študentje obiščejo največji  

razvojni center poslovnih rešitev v Evropi. 

 

1. DAN: MARIBOR - HAMBURG 

Izpred nove avtobusne postaje v Mariboru smo odšli 1. aprila 2009, ob 23:00 uri. Sledila je nočna 

vožnja čez Avstrijo in Nemčijo do Hamburga, kamor smo prispeli v dopoldanskih urah. Popoldne je 

bilo namenjeno spoznavanju tega zanimivega mesta. 

Hamburg je mesto na severu Evrope, ki ponuja bogato 

kulturno življenje, raznovrstne prireditve, burno nočno 

življenje, impresivno, skoraj tisoč let staro pristanišče 

in ohranjeno staro mestno jedro. Svobodno mesto 

Hamburg je največje nemško pristanišče in tudi najbolj 

zeleno nemško mesto. Kar dve tretjini mesta obsegajo 

parki, kanali reke Elbe, obdani z drevoredi, in jezera, 

kar daje Hamburgu pridih svežine in domačnosti. 

 

2. DAN: HAMBURG - KOPENHAGEN 

Po zajtrku smo se odpravili proti Kopenhagnu, 

kamor smo prispeli okrog 15:00 ure. Popoldne v 

Kopenhagnu je bilo namenjeno predvsem ogledu 

samega mesta. 

Kopenhagen je glavno mesto Danske in hkrati 

največje skandinavsko mesto. Je znano 

pristaniško mesto in središče celotnega dogajanja 

v državi. Kljub kraljevi rezidenci in svetovno 

pomembnemu pristanišču spominja na udobno 

malomeščansko idilo. Mesto je polno 

znamenitosti: slikovite hišice, ki so značilne za 

Dansko, slavni kipec Andersenove male morske 

deklice in arhitekturno zanimive palače. 

 

3. DAN: KOPENHAGEN - BERLIN 

Na vrsti so bila predavanja na Microsoft 

Development Center, kjer smo se seznanili s 

poslovnimi rešitvami: Microsoft Dynamics NAV 

2009, Microsoft Dynamics AX in Microsoft CRM. 

Microsoft Development Center razvija programsko 

opremo, ki se uporablja po vsem svetu in pomaga 

podjetjem, da dosežejo njihov najvišji potencial. 



Razvijanje, testiranje in optimiranje programske opreme so področja, na katerih deluje ta razvojni 

center. Radi se pohvalijo, da so na vrhu med konkurenco in vedno znova razvijajo nove zmožnosti 

programov. Njihova glavna izdelka, na katerih delajo, sta ERP rešitvi Microsoft Dynamics AX in 

Microsoft Dynamics NAV. 

 

Po končanih predavanjih smo nadaljevali našo pot proti Berlinu. Ker je bil prihod v Berlin v poznih 

večernih urah, je sledil ogled mesta naslednji dan. 

 

4. DAN: BERLIN - MARIBOR 

Zadnji dan smo iz hotela odšli ob 11.00, naše dopoldne pa namenili ogledu mesta Berlin in ostalim 

željam. 

Berlin je glavno mesto Nemčije, znano predvsem po tem, 

da je njegovo obzidje vse od konca druge svetovne vojne 

pa do 90. let prejšnjega stoletja delilo svet. Berlin je 

vsekakor mesto, ki ga čutiš. Spomini se prepletajo v 

modernem mestu: žrtve povojnih pobegov iz Vzhodne 

Nemčije, taborišče Sachsenhausen, Brandenburška 

vrata, Alexanderplatz, olimpijski stadion iz leta 1963... 

Berlin navdušuje s svojo odprtostjo, resnostjo in 

bahavostjo. 

 

Proti Sloveniji smo se odpravili okrog 18:00, tako da smo v Maribor prispeli v zgodnjih jutranjih urah 

naslednjega dne. 

 

Maja Duh, študentka smeri Elektronsko poslovanje 

 


