Jana Šelih
V četrtek, 1. decembra 2011, smo na UL FGG podelili Prešernove nagrade Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo za posebej uspešna dela študentov dodiplomskih študijev in pohvale
najuspešnejšim študentom po študijskih dosežkih.
V tednu univerze, ki je posvečen obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani in v katerem se
spominjamo tudi rojstnega dne dr. Franceta Prešerna, Univerza v Ljubljani in njene članice vsako
leto tradicionalno podeljujejo Prešernove nagrade za dosežke študentov. Z njimi želijo spodbuditi
znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov dodiplomskega študija, podeljujejo pa
se za samostojna dela, izdelana med dodiplomskim študijem 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. V letu 2011 so bile podeljene štiri Prešernove
nagrade Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, od tega dve študentom geodezije, po ena pa
študentoma gradbeništva in vodarstva ter komunalnega inženirstva. Nagrade so tako prejeli:
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PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD IN PRIZNANJ
NAJBOLJŠIM ŠTUDENTOM ZA LETO 2011 NA FAKULTETI
ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V
LJUBLJANI

- Bojan Šavrič za nalogo Določitev polinomske enačbe za naravno Zemljino kartografsko projekcijo
(področje tehnika), mentor doc. dr. Dušan Petrovič, somentorja dr. Bernhard Jenny, prof. dr.
Lorenz Hurni (ETH, Zürich, Švica);
- Nuša Lazar za nalogo Projektiranje stavb na sprejemljivo potresno tveganje – primer osemetažne
armiranobetonske stavbe, mentor izr. prof. dr. Matjaž Dolšek;

- Urška Železnik za nalogo Gravitacijski modeli stalnih selitev po izbranih državah Evrope,
mentorica doc. dr. Anka Lisec, somentor viš. pred. mag. Samo Drobne.
Med našimi študenti je mnogo takšnih, ki so s svojim vestnim, sprotnim in uspešnim delom vzor
generaciji kolegov in tudi tistim, ki na študij šele prihajajo. Najboljšim med njimi fakulteta že
vrsto let podeljuje nagrade za najuspešnejše študente, ki so nagrada za trud in opravljeno delo
ter spodbuda preostalim študentom za doseganje odličnih ocen obenem.
Med najuspešnejšimi študenti UL FGG v letu 2011 so: Anja Kotar, Štefan Markič, Laura
Pavlovič, Miha Povše (študijski program gradbeništvo), Urban Čepon, Domen Dolšak in Gala
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- Urška Bajc za nalogo Pogreški pri meritvah padavin in izračun popravka, mentorica doc. dr.
Mojca Šraj;

837
GV_4_2011__drugi del_2.indd 837

8.12.2011 10:48:57

Geodetski vestnik 55/4 (2011)

IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

Jarc (študijski program vodarstvo in komunalno inženirstvo) ter Matic Čoh, Adis Sinanović in
Rok Udir (študijski program operativno gradbeništvo).
Na študijskem programa geodezija in geoinformatika so prejele pohvale Lucija Cigelšek, Teja
Mikelj, Urša Poglajen, Klemen Ritlop, Grega Šoič in Jernej Tekavec, na programu tehnično
upravljanje nepremičnin pa Aleksandra Draksler in Mario Grdić.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

izr. prof. dr. Jana Šelih,
prodekanja za študentske zadeve FGG
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