V četrtek, 3. decembra 2009, 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 vsako leto v tednu univerze,
posvečenemu obletnici ustanovitve UL, ki pa se prekriva tudi z dnem rojstva dr. Franceta Prešerna,
podeljujejo Univerza v Ljubljani in njene članice za spodbujanje znanstveno-raziskovalne in
umetniške dejavnosti študentov dodiplomskega študija. Prešernova nagrada se podeli samostojnim
delom, ki so izdelana med dodiplomskim študijem in predložena v predpisani obliki. Za
Prešernove nagrade se lahko predlagajo dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in
so napisana v strokovno neoporečni slovenščini. Letos so bile podeljene Prešernove nagrade
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo trem študentom gradbeništva, zlasti veseli pa smo, da
je po nekaj letih spet dobil univerzitetno Prešernovo nagrado študent FGG, in sicer študent
geodezije Miha Konjar za nalogo Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne
mobilnosti, ki jo je izdelal pod mentorstvom doc. dr. Anke Lisec in somentorstvom viš. pred.
mag. Sama Drobneta (več v posebnem članku).
Pohvale najuspešnejšim študentom smo letos na FGG podelili četrtič. Študiji na FGG sodijo med
zahtevnejše na Univerzi v Ljubljani. Povprečen čas študija na FGG je predolg, prehodnost med
letniki slaba, osip iz prvega v drugi letnik precejšen, znanje in sposobnosti diplomantov po koncu
študija pa tudi ne takšni, kot bi si učitelji in tudi delodajalci želeli. Vendar so tudi študentje, ki
dokazujejo, da zanje navedeno ne velja, saj obveznosti opravljajo redno in z visoko ravnjo znanja.
Z 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, so nagrada za trud
in opravljeno delo, preostalim študentom pa spodbuda za približevanje dosežkom nagrajencev.
Izbrali smo dvanajst najuspešnejših študentov FGG za leto 2008, med njimi sedem študentk in
študentov geodezije, in sicer iz 2. letnika Jerneja Tekavca in Tino Cimprič, iz 3. letnika Matejo
Šeligo, iz 4. letnika Tino Damjanovič in Bojana Šavriča ter med absolventi Janjo Avbelj in Ano
Urbas.
Študentski svet FGG je s pohvalo nagradil tudi po mnenju študentov najboljše visokošolske
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učitelje. Na študiju geodezije je bil kot najbolj priljubljen pedagog med predavatelji že četrto
leto zapored izbrali doc. dr. Tomaža Ambrožiča, med asistenti pa asist. mag. Dejana Grigilla in
asist. mag. Oskarja Sterleta.

doc. dr. Dušan Petrovič,
prodekan FGG za izobraževalno dejavnost
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