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Teja Japelj

»Šola je bila vedno najpomembnejši medij za prenašanje bogastva tradicije z generacije na generaci-
jo. Danes to morda velja še toliko bolj, ker je zaradi razvoja ekonomije pomen družine kot nosilca 
tradicije oslabljen. Nadaljevanje in zdravje človeške družbe je torej še toliko bolj odvisno od šol.« 
(Albert Einstein)

V 21. stoletju naj bi bilo znanje največ vredno premoženje institucij. Predavatelji imajo veliko znan-
ja, ki ga modro delijo z drugimi glede na dejstva, spretnosti in veščine, pridobljene z izkušnjami in 
izobraževanjem. Naj tudi vsi naši diplomanti ne pozabijo, da znanje pridobi pravo vrednost le, če je 
modro uporabljeno, če je uporabljeno razumno. Modrost je usmerjena v dobro sebi in drugim, njen 
smisel je v tem, da jo vnašamo v načrtovanje, urejanje življenja, medsebojnih odnosov ter srečne in 
pravične družbe. Naj vsi naši diplomati razumejo znanje kot kapital, saj je v družbi znanja to eden 
najpomembnejših virov. 

Visokošolski študijski program geodezije so končali tri študenti, prvostopenjski študijski program tehnično 
upravljanje nepremičnin dva študenta ter drugostopenjski študijski program geodezija in geoinformatika 
pet študentov. 

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ GEODEZIJE

Miha Ovca:  Množična izboljšava zemljiškega katastra s postopkom nove izmere

Mentorica:  izr. prof. dr. Anka Lisec

Somentor: viš. pred. dr. Miran Ferlan

http://drugg.fgg.uni-lj.si/5423/1/GEV417_Ovca.pdf

Darko Pavlović:  Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta 

Mentor:  doc. dr. Božo Koler

http://drugg.fgg.uni-lj.si/5437/1/GEV419_Pavlovic.pdf 

Petra Škulj:  Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občini Ribnica

Mentorica: izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač

Somentor:  asist. mag. Matija Polajnar

http://drugg.fgg.uni-lj.si/5424/1/GEV418_Skulj.pdf 

http://drugg.fgg.uni-lj.si/5423/1/GEV417_Ovca.pdf
http://drugg.fgg.uni-lj.si/5437/1/GEV419_Pavlovic.pdf
http://drugg.fgg.uni-lj.si/5424/1/GEV418_Skulj.pdf 
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STEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN, 1. STOPNJA

Katarina Vidmar:  Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije

Mentor:  viš. pred. mag. Samo Drobne

Somentorica:  doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek

http://drugg.fgg.uni-lj.si/5438/1/BTU055_Vidmar.pdf

Tomaž Šuštar:  Določitev nevertikalnosti zvonika v Črnem Kalu

Mentor:  doc. dr. Božo Koler

Somentor:  asist. Tilen Urbančič

http://drugg.fgg.uni-lj.si/5409/1/BTU054_Sustar.pdf  

GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA, 2. STOPNJA

Maša Boh:  Analiza postopkov urejanja in registriranja nepremičnin v sistemu zemljiške administracije v Sloveniji

Mentorica:   izr. prof. dr. Anka Lisec

Somentorica:  Janja Borec Merlak, univ. dipl. inž.

http://drugg.fgg.uni-lj.si/5393/1/BGD006_Boh.pdf

Jernej Nejc Dougan: Samodejno prepoznavanje prehodov za pešce na digitalni sliki

Mentorica:   doc. dr. Mojca Kosmatin Fras

Somentor:  asist. dr. Dejan Grigillo

http://drugg.fgg.uni-lj.si/3960/1/BGG013_Dougan.pdf

Tina Golob:  Vzpostavitev geodetske mreže za spremljanje stabilnosti melišča na Potoški planini 

Mentor:  doc. dr. Božo Koler

Somentor:  asist. Tilen Urbančič

http://drugg.fgg.uni-lj.si/5399/1/BGD008_Golob.pdf

Urša Poglajen:  Prostorske analize podatkov Reševalne postaje UKC Ljubljana

Mentor:  prof. dr. Goran Turk 

Somentor:  viš. pred. mag. Samo Drobne

http://drugg.fgg.uni-lj.si/3980/1/BGG022_Poglajen.pdf 

Danijel Vinko:  Zmožnosti in uporabnost Topcon Hybrid Positioning sistema v detajlni izmeri in detajlni zakoličbi

Mentor:  izr. prof. dr. Dušan Kogoj

Somentor:  prof. dr. Bojan Stopar

http://drugg.fgg.uni-lj.si/5426/1/BGD010_Vinko.pdf
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