V torek, 5. 12. 2006, smo na FGG podelili Prešernove nagrade Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo za posebej uspešna dela študentov dodiplomskih študijev, pohvale najuspešnejšim
študentov po študijskih dosežkih in pohvale najboljšim učiteljem po presoji študentov.
Prešernove nagrade so najvišje nagrade za dosežke študentov, ki jih podeljuje Univerza v Ljubljani
in njene članice s ciljem spodbujanja znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti študentov
dodiplomskega študija. Tradicionalno se podeljujejo vsako leto v tednu univerze, posvečenemu
obletnici rojstva dr. Franceta Prešerna. Prešernova nagrada se podeli samostojnim delom, ki so
izdelana v času dodiplomskega študija 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. Prešernovo nagrado Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za leto 2006
je prejelo 5 študentov, in sicer Blaž Horvat za nalogo Aktivna zaščita vodarne Hrastje, izdelano
pod mentorstvom izr. prof. dr. Borisa Kompareta; Simona Klobčar za nalogo Vpliv odprtin na
strižno nosilnost lesenih sten, ki jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Roka Žarniča in
somentorstvom asist. dr. Bruna Dujiča; Matej Maček za nalogo Sukcija zemljin, izdelano pod
mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Majesa in somentorstvom viš. pred. mag. Ane Petkovšek;
Franc Sinur za nalogo Torzijska odpornost vzdolžnih in prečnih ojačitev polnostenskih nosilcev,
ki jo je izdelal pod mentorstvom prof. dr. Darka Bega; ter Anže Urevc za nalogo Upravljanje z
jezerom – primerjava Bleda s podobnimi kraji v Avstriji, izdelano pod mentorstvom izr. prof. dr.
Borisa Kompareta (vsi gradbeniki ali pa z VKI).
Pohvale najuspešnejšim študentom smo letos na FGG podelili prvič. Študiji na FGG sodijo med
zahtevnejše študije na Univerzi v Ljubljani. Čas trajanja študija poprečnega študenta na FGG je
predolg, prehodnost med letniki slaba, osip iz prvega v drugi letnik precejšen, znanje in sposobnosti
diplomantov po zaključku študija pa tudi ne takšna, kot bi si učitelji in tudi delodajalci želeli.
Vendar so tudi taki študentje, ki s svojim študijem dokazujejo, da zanje navedena dejstva ne
veljajo, saj opravljajo študijske obveznosti redno in z visoko ravnjo doseženega znanja. S svojim
vestnim, sprotnim in uspešnim študijskim delom so vzor generaciji kolegov in tudi tistim, ki na
FGG šele prihajajo. Namen pohval in simboličnih nagrad je tako dvojen, kot nagrada za trud in
opravljeno delo, preostalim študentom pa kot vzpodbuda za približevanje dosežkom nagrajencev.
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Slika: Najuspešnejše študentke in študent ter pedagoga Oddelka za geodezijo s predstojnikom (foto: D.
Petrovič).

Med najuspešnejšimi študenti FGG za leto 2006 smo izbrali 11 študentov, med njimi 4 študente
geodezije, in sicer iz 2. letnika Ano Urbas, Janjo Avbelj in Majo Mohorović ter Petra Lamovca,
študenta četrtega letnika univerzitetnega študija Geodezije.
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Študentski svet FGG pa se je odločil s pohvalo nagraditi tudi najuspešnejše visokošolske učitelje
na FGG, in sicer po enega predavatelja in enega asistenta iz vsakega študija. Študentje vseh
letnikov študija geodezije so kot najbolj priljubljena pedagoga med predavatelji izbrali doc. dr.
Tomaža Ambrožiča in med asistenti asist. dr. Simono Savšek Safić. Iskrene čestitke nagrajencem!

doc. dr. Dušan Petrovič
FGG, prodekan za študentske zadeve
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