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PODELITEV DIPLOM

Tanja Jesih, Bojan Stegenšek, Aleš Berce

V čudovitem okolju zbornične dvorane Univerze v Ljubljani, v poslopju nekdanjega deželnega
dvorca, ki je bil zgrajen leta 1902 in je leta 1919 postal osrednje univerzitetno poslopje, je dekan
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo izr. prof. dr. Bojan Majes, 10. 2. 2005 podelil diplomske
listine petdesetim diplomantom, ki so študij na Oddelku za geodezijo zaključili v obdobju od 1.
maja 2004 do 31. januarja 2005. Visokošolska diploma Univerze v Ljubljani je priznana na
mnogih uglednih univerzah v svetu. To je pomemben podatek za vse, ki so zaključili študij tudi
na Oddelku za geodezijo.

Geodetski vestnik 49/2005 – 1

V študijskem letu 2002/2003 je bil zaključen postopek uvedbe kreditnega sistema na
dodiplomskem študiju. Večina diplomantov, ki so študij zaključili v študijskem letu 2003/2004,
in vsi diplomanti, ki so prejeli diplomske listine na tokratni podelitvi, je prejela tudi prilogo k
diplomi (diploma supplement), iz katere so razvidni vsi podatki o diplomantu in študijskem
programu, ki ga je končal.
Prav tako je z novo obliko diplom oktobra 2003 ljubljanska univerza uvedla strožje varnostne
standarde za tisk diplom. Diplome tiskajo v univerzitetni tiskarni na nekajkrat zaščiten papir z
vodnim tiskom, slepim žigom in posebno podlago. Dodatna zaščita je tudi priloga k diplomi na
enakem papirju in speta s posebno sponko. Natisnjene diplome podpišeta še dekan fakultete in
rektor.
Tudi za starejše diplome se ni bati. Imele so prav poseben format, bile so izdelane na posebnem
papirju, prav tako so bile zaščitene s slepim žigom in s podpisoma takratnega dekana in rektorja.
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Na univerzitetnem študiju je prejelo diplomske listine 26 diplomantov: Serđo Bubić, Alenka Gros,
Helena Janežič, Dejan Jevšnik, Katarina Koblar, Matija Kralj, Matej Kuhar, Sonja Likar, Maja
Macedoni, Polonca Mašera, Borut Mežnarčič, Vlasta Miklavžin, Darko Pahulje, Boštjan Pucel,
Uroš Ranfl, Miha Schauer, Tilen Smolnikar, Oskar Sterle, Nikolaj Šarlah, Luka Šelek, Nika
Škrab, Alenka Šlibar, Aleš Štefanič, Tomaž Tratnjek, Dunja Vrenko in Ziherl Janez.
Na visokošolskem strokovnem študiju je v tem času diplomiralo 24 študentov, od tega kar 9 izrednih
študentov: Marjan Adamlje, Tomislav Anžel, Julijana Barkovič, Brigita Bizjak, Miha Bohorč,
Mirko Cvitkovič, Maja Deželak, Mitja Hauptman, Davorin Horvat, Andrej Hudoklin, Boža Jelšnik,
Cvetka Juhart, Matej Kalan, Saša Koselj, Simona Kučič, Uroš Mekina, Blaž Ogorevc, Kristina
Pirih, Tina Poberaj, Bogdan Pogačar, Bojan Prednik, Miroslava Rojs, Vinko Stropnik in Robert
Zofič.
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In tako smo v četrtek, 10. 2. 2005, podelili spet čisto prave diplome. Ta dogodek je bil praznik ne
le za diplomante in njihove najbližje, ampak za celotno fakulteto.
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Na Oddelku za geodezijo so vse diplome vnešene v register diplomantov, prav tako pa hranimo
tudi druge dokumente študentov, ki so dokazilo, da je bil študent vpisan na Oddelku za geodezijo
in da je študij tudi zaključil.
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Na univerzitetnem študiju geodezije je bil najuspešnejši – “zlati diplomant” – Matija Kralj. Matija
Kralj je pri študiju dosegel nadpovprečno oceno izpitov in vaj in opravil diplomsko nalogo z
naslovom Razvoj poselitve in kmetijstva na primeru občine Ig pri mentorju doc. dr. Antonu Prosenu
in somentorici asist. mag. Mojci Foški, z oceno odlično (deset).

Sicer pa je na Oddelku za geodezijo v času od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 diplomiralo kar 74
študentov: 33 univerzitetnih diplomiranih inženirjev in 41 diplomiranih inženirjev geodezije, od
tega je študij na visokošolskem strokovnem študiju zaključilo 11 izrednih študentov geodezije.
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Vsem diplomantom še enkrat čestitamo in jim v življenju želimo veliko uspeha!
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