Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je 2. decembra 2010 podeljeval
naziva »zaslužna profesorica« oziroma »zaslužni profesor«. Med dvanajstimi upokojenimi
profesoricami in profesorji je bil tudi dr. Florjan Vodopivec s Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo.
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PROF. DR. FLORJAN VODOPIVEC –
»ZASLUŽNI PROFESOR«

OBRAZLOŽITEV PODELITVE NAZIVA »ZASLUŽNI PROFESOR« UPOKOJENEMU
REDNEMU PROFESORJU DR. FLORJANU VODOPIVCU

Akademsko kariero je po kratki zaposlitvi v praksi začel na Oddelku za rudarstvo FNT, nadaljeval
pa na Oddelku za geodezijo FAGG. Bil je predstojnik takratnega VTOZD gradbeništvo in
geodezija, prodekan in dekan FAGG. Kot dolgoletni predstojnik študija geodezije je vodil in
usmerjal prenove in izvedbe študijskih programov. Z načrtnim kadrovanjem mlajših sodelavcev,
asistentov in raziskovalcev je skrbel za kadrovsko pokritje večjega dela kateder današnjega
Oddelka za geodezijo. Od podrejenih je odkrito zahteval popolno izpolnjevanje in izvajanje
pedagoških obveznosti, ki ni smelo trpeti na račun strokovnega dela.
Prof. dr. Florjan Vodopivec je večji del svoje znanstveno-raziskovalne dejavnosti posvetil
raziskavam na področju preciznih terestričnih meritev. Pri raziskavah je sodeloval tudi z mnogimi
tujimi fakultetami, v okviru sodelovanja s Tehnično univerzo v Münchnu je na fakulteti vzpostavil
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Florjan Vodopivec, upokojeni redni profesor UL FGG, je v dolgoletnem delu kot pedagog,
raziskovalec in strokovnjak na področju geodezije pustil neizbrisen pečat v razvoju in delovanju
fakultete. Za svoje delo na področju razvoja geodetske znanosti in stroke je prejel naziv častni
član zveze inženirjev in tehnikov Slovenije, priznanje in zaslužno članstvo Zveze geodetov
Slovenije ter zlato plaketo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL.
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Prof. dr. Florjanu Vodopivcu je podeljen naziv zaslužni profesor zaradi njegovega izjemnega
prispevka k delovanju FGG, k razvoju geodetske stroke, predvsem pa za neizbrisen prispevek
pri razvoju študijskega področja geodezije.
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komparator za certificiranje preciznih nivelmanskih lat. Rezultate znanstveno-raziskovalnega dela
je prenašal tako v pedagoški proces kot v strokovno prakso, v številne predmete je uvajal sodobne
geodetske merske tehnologije ter spodbujal praktično izvedbo pouka in vaj v realnem delovnem
okolju. Napisal je tri univerzitetne učbenike, bil mentor kar 159 diplomantom višješolskega,
visokošolskega in univerzitetnega študija, 11 magistrandom in 6 doktorandom. Bil je mentor
sedmim mladim raziskovalcem. Pomembno je prispeval k slovenskemu izrazoslovju v geodetski
stroki in se zavzemal zanj, tudi kot urednik področja geodezija v Enciklopediji Slovenika.
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