Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek

Od 8. do 12. novembra 2005 je bil v Nišu 14. salon urbanizma z izvedeno mednarodno razstavo,
del katere je bila tudi mednarodna predstavitev študentskih del s področja prostorskega planiranja
in urbanizma. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo smo izkoristili priložnost in na razstavo
prijavili študentska dela iz izbranih urbanističnih delavnic, ki jih zadnjih šest let izvajamo v
rednem študijskem procesu na prostorsko-informacijski smeri študija geodezije.
Projektno delo v obliki študentskih delavnic je za študente nekoliko drugačen, predvsem pa svež
in aktualen način pridobivanja znanja in izkušenj dela na dejanskih projektih! Čeprav gre za
študentska dela, pa so nekatere rešitve na zelo visoki strokovni ravni, iz katerih veje svežina in
neobremenjenost z lokalnim okoljem.

IZ
OBRAŽEV
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ŠOLST

ŠTUDENTSKA DELA NA 14. MEDNARODNEM SALONU
URBANIZMA V NIŠU

Zaradi dobrih idej, ki temeljijo na resnem strokovnem delu, in tudi dobre tehnične izvedbe
prikazanih rešitev smo oblikovali prijavo pod naslovom Pregledna predstavitev nekaterih
študentskih del na urbanističnih in planerskih delavnic od 1999 do 2004. Čeprav smo želeli vse
delavnice prikazati v retrospektivi, je organizator obravnaval vsako posebej. Sodelovali smo s
prispevki, s katerimi smo želeli prikazati širok spekter tem, ki jih obravnavamo na delavnicah in
ki segajo od širše zasnovanih regionalnih planov do podrobnejših ureditev za posamezna naselja:
Planerska delavnica: razvoj podeželskega prostora v občini Podčetrtek (2000)

Sodelujoči mentorji: viš. pred. mag. Alma Zavodnik Lamovšek in asist. mag. Mojca Foški
Ureditev naselja Most na Soči ter njegova povezava s širšim prostorom severnoprimorske regije
(2002)
Sodelujoči študentje: Katarina Ostruh, študentka geografije, Urška Mikec, Sonja Likar, Klemen
Čadež, študenti geodezije
Sodelujoči mentorji: viš. pred.mag. Alma Zavodnik Lamovšek, asist. mag. Mojca Foški, asist. dr.
Marjan Čeh, mag. Aleš Golja
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Sodelujoči študentje: Luka Šolar, Aleš Vidiček, Jože Sinur, Aleš Leban, Aleš Štefanič, Tomaž
Tratnjek, Aljoša Bertok, študenti geodezije
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Ureditev trškega naselja Šentrupert na Dolenjskem (2003)
Sodelujoči študentje: Nikolaj Šarlah in Petra Kerkoš, študenta geodezije, Saša Marinšek, Miha
Maver, Gašper Kociper, Ivana Antolovič, študenti arhitekture, Borut Korenčan, študent
geografije

MNENJ
A IN PREDL
OGI
MNENJA
PREDLOGI

Sodelujoči mentorji: viš. pred. mag. Alma Zavodnik Lamovšek, asist. mag. Mojca Foški, Manca
Jug, univ. dipl. inž. arh.
Predstavljena študentska dela so za svojo izvirnost in izvedbo prejela priznanja v kategoriji
A.11 – mednarodno sodelovanje študentskih del, ki ga je podelilo Združenje urbanistov Srbije.
Študentom čestitamo!
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Slika1: Priznanje podeljeno študentom

asist. mag. Mojca Foški, univ. dipl. inž. geod.
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, SI-1000 Ljubljana
E-pošta: mfoski@fgg.uni-lj.si
viš. pred. mag. Alma Zavodnik Lamovšek, univ. dipl. inž. arh.
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, SI-1000 Ljubljana
E-pošta: azavodni@fgg.uni-lj.si
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