V sredo, 3. 12., smo na FGG podelili Prešernove nagrade Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
za posebno uspešna dela dodiplomskih študentov, pohvale najuspešnejšim študentom po študijskih
dosežkih in pohvale najboljšim učiteljem po presoji študentov.
Prešernove nagrade so najvišja priznanja za dosežke študentov, ki jih vsako leto podeljujejo
Univerza v Ljubljani in njene članice za spodbujanje znanstveno-raziskovalne in umetniške
dejavnosti študentov dodiplomskega študija, in sicer v tednu Univerze, posvečenemu obletnici
ustanovitve UL, ki sovpada z dnem rojstva dr. Franceta Prešerna. Prešernova nagrada se podeli
samostojnim delom, ki so izdelana med dodiplomskim študijem in predložena v predpisani obliki.
Za Prešernove nagrade so lahko predlagana dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in
so napisana v strokovno neoporečni slovenščini. Prešernove nagrade Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo za leto 2006 je prejelo šest študentov, in sicer Lenka Blejec za nalogo STANJE IN
POMEN KARTOGRAFIJE V BURKINA FASU, ki jo je izdelala pod mentorstvom doc. dr.
Dušana Petroviča; Peter Češarek za nalogo VPLIV GIBAJOČIH SE TELES NA GRADBENE
KONSTRUKCIJE, izdelano pod mentorstvom doc. dr. Dejana Zupana in s somentorstvom
prof. dr. Mirana Sajeta; Igor Derenda za nalogo APROKSIMACIJA VIŠINSKE REFERENČNE
PLOSKVE Z UMETNIMI NEVRONSKIMI MREŽAMI, izdelano pod mentorstvom doc. dr.
Tomaža Ambrožiča in s somentorstvom doc. dr. Mirana Kuharja; Uroš Maršič za nalogo VPLIV
PARAMETROV CESTNE OSI NA PROMETNO VARNOST, ki jo je izdelal pod mentorstvom
doc. dr. Alojza Juvanca; Špela Petelin za nalogo UPORABA METODE BENCHMARKING
NA PODROČJU KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, izdelano pod mentorstvom izr. prof. dr.
Albina Rakarja, in Klara Štrus za nalogo ANALIZA DINAMIČNEGA ODZIVA 7-ETAŽNE
LESENE MASIVNE KONSTRUKCIJE NA POTRESNI MIZI, izdelano pod mentorstvom
izr. prof. dr. Roka Žarnića in s somentorstvom asist. dr. Bruna Dujiča.
Pohvale najuspešnejšim študentom smo letos na FGG podelili tretjič. Študiji na FGG sodijo
med zahtevnejše na Univerzi v Ljubljani. Povprečen študent na FGG študira predolgo, prehodnost
med letniki je slaba, osip iz prvega v drugi letnik precejšen, znanje in usposobljenost diplomantov
po koncu študija pa tudi nista takšna, kot bi si želeli učitelji in delodajalci. So pa študentje, ki
dokazujejo, da zanje vse navedeno ne velja, saj opravljajo študijske obveznosti redno in z visoko
ravnjo doseženega znanja. Z vestnim, sprotnim in uspešnim študijskim delom so vzor generaciji

IZ
OBRAŽEV
ANJE IN ŠOLS
T VO
ZOBRAŽEV
OBRAŽEVANJE
ŠOLST

Dušan Petrovič

Geodetski vestnik 53/2009 – 1

PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD IN POHVAL
NAJBOLJŠIM ŠTUDENTOM IN PEDAGOGOM

159
stevilka 3_09.pmd

159

3/16/2009, 8:47 PM

IZ
OBRAŽEV
ANJE IN ŠOLS
T VO
ZOBRAŽEV
OBRAŽEVANJE
ŠOLST
Geodetski vestnik 53/2009 – 1

kolegov in tudi tistim, ki na FGG šele prihajajo. Namen pohval in simboličnih nagrad je tako
dvojen: so nagrada za trud in opravljeno delo, preostalim študentom pa spodbuda za približevanje
dosežkom nagrajencev.
Med najuspešnejšimi na FGG za leto 2008 smo izbrali dvanajst študentov, med njimi šest študentk
in študentov geodezije, in sicer Natašo Šalamon in Matejo Šeligo iz 2. letnika, Natašo Đurić in
Bojana Šavriča iz 3. letnika, iz 4. letnika pa Janjo Avbelj in Ano Urbas. Posebno priznanje FGG
za vzorno vodenje študentskega sveta FGG v letih 2006 do 2008 je dobil študent geodezije Tilen
Urbančič.
Študentski svet FGG je s pohvalo nagradil tudi najboljše visokošolske pedagoge po mnenju
študentov. Študentje geodezije so kot najbolj priljubljenega pedagoga med predavatelji že tretje
leto zapored izbrali doc. dr. Tomaža Ambrožiča, med asistenti pa je to postal novinec, asist. mag.
Oskar Sterle.

Slika: Udeleženci slovesnosti

Doc. dr. Dušan Petrovič, prodekan za študentske zadeve
UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
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