IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD TER POHVAL
NAJBOLJŠIM ŠTUDENTOM IN PEDAGOGOM
Dušan Petrovič
V torek, 30. novembra, smo v okviru prireditev ob tednu Univerze v Ljubljani na UL FGG
podelili Prešernove nagrade Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za posebej uspešna dela
študentov dodiplomskih študijev, pohvale najuspešnejšim študentom po študijskih dosežkih in
pohvale najboljšim učiteljem po presoji študentov.
Prešernove nagrade so najvišje nagrade za dosežke študentov, ki jih v tednu univerze, posvečenem
obletnici ustanovitve UL, ki se prekriva tudi z dnem rojstva dr. Franceta Prešerna, vsako leto
podeljujejo Univerza v Ljubljani in njene članice, da bi spodbujale znanstveno-raziskovalno in
umetniško dejavnost študentov dodiplomskega študija. 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. Letos je bilo podeljenih pet Prešernovih nagrad
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, od tega sta dve prejela diplomanta geodezije. Janja Avbelj,
diplomantka univerzitetnega študija geodezije za nalogo Koregistracija trirazsežnih modelov stavb
z grafičnimi gradniki, zaznanimi z infrardečih aero videoposnetkov (mentor izr. prof. dr. Krištof
Oštir in somentor prof. dr.-ing. Uwe Still), Zoran Gregorn, diplomant izrednega visokošolskega
strokovnega študija geodezije, pa za nalogo Vpliv meteoroloških parametrov na merjeno dolžino
(mentor izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič in somentorica doc. dr. Simona Savšek).
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Pohvale najuspešnejšim študentom smo letos na FGG podelili petič. Študijske smeri na FGG
sodijo med zahtevnejše na Univerzi v Ljubljani, študij poprečnega študenta traja kar predolgo,
prehodnost med letniki ni zadovoljiva, osip iz prvega v drugi letnik je precejšen. Vendar so
tudi študentje, ki opravljajo obveznosti redno in z visoko ravnjo doseženega znanja. Z vestnim,
sprotnim in uspešnim delom so vzor generaciji kolegov in tudi tistim, ki na FGG šele prihajajo.
Namen pohval in simboličnih nagrad je tako dvojen: so nagrada za trud in opravljeno delo, a
tudi spodbuda preostalim študentom za približevanje dosežkom nagrajencev.
Kot najuspešnejši študenti FGG v študijskem letu 2009/2010 na oddelku za geodezijo so priznanja
prejeli Aleksandra Draksler in Klemen Ritlop iz 2. letnika, Tina Cimprič in Jernej Tekavec iz 3.
letnika, Nataša Šalamon iz 4. letnika, med absolventi pa Simona Zavec in Bojan Šavrič.
Študentski svet FGG je s pohvalo nagradil tudi po mnenju študentov najboljše visokošolske
učitelje in asistente. Študenti geodezije so kot najbolj priljubljene pedagoge izbrali izr. prof. dr.
Tomaža Ambrožiča, doc. dr. Anko Lisec in asist. dr. Dejana Grigilla.
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