V četrtek, 6. decembra 2012, smo na UL FGG podelili Prešernove nagrade Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo za posebno uspešna dela študentov dodiplomskih študijev, pohvale
najuspešnejšim študentom po študijskih dosežkih in pohvale najboljšim učiteljem po presoji
študentov.
V tednu univerze, ki je posvečen obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani in v katerem praznujemo
tudi obletnico rojstva dr. Franceta Prešerna, Univerza v Ljubljani in njene članice podeljujejo
Prešernove nagrade za spodbujanje znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov
dodiplomskega študija. Nagrada se podeli samostojnim delom, ki so izdelana na dodiplomskem
študiju 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 2012 je bilo podeljenih pet Prešernovih nagrad Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, od
tega tri študentom gradbeništva ter dve študentoma geodezije. Nagrade so tako prejeli:
•

Gašper Štebe za nalogo z naslovom PONOVNA OBDELAVA MERITEV V POLOŽAJNI
MREŽI HE MOSTE OD 1950 DO 2010, izdelano pod mentorstvom izr. prof. dr. Tomaža
Ambrožiča ter somentorstvom prof. dr. Dušana Kogoja in asist. Klemna Kregarja;

•

Vesna Vidmar za nalogo z naslovom SIMULACIJA GIBANJA KAPLJEVIN V CISTERNI
PO METODI SPH IN METODI NIHALA, izdelano pod mentorstvom doc. dr. Dušana
Žagarja ter somentorstvom asist. dr. Gregorja Petkovška;

•

Nataša Đurić za nalogo z naslovom OBJEKTNO USMERJENA KLASIFIKACIJA ZA
DOLOČANJE DREVESNIH VRST IN ZAZNAVANJE JAPONSKEGA DRESNIKA,
izdelano pod mentorstvom doc. dr. Mojce Kosmatin Fras in somentorice Urše Kanjir;

•

Nejc Bezak za nalogo z naslovom VERJETNOSTNA ANALIZA VISOKOVODNIH KONIC
Z METODO VREDNOSTI NAD IZBRANIM PRAGOM IN Z METODO LETNIH
MAKSIMUMOV, izdelano pod mentorstvom doc. dr. Mojce Šraj in somentorstvom prof.
dr. Mitje Brillyja;

•

Nuša Černe za nalogo z naslovom IN-SITU IN LABORATORIJSKE PREISKAVE
HISTORIČNIH MALT, izdelano pod mentorstvom izr. prof. dr. Violete Bokan Bosiljkov
in somentorice Petre Štukovnik.
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Slika: Prešernovi nagrajenci in njihovi mentorji.

Čeprav so študiji na FGG med zahtevnejšimi na Univerzi v Ljubljani, je med našimi študenti
tudi mnogo takšnih, ki so z uspešnim delom vzor svoji generaciji kolegov in tistim, ki na študij
šele prihajajo. Najboljšim med njimi fakulteta že vrsto let podeljuje nagrade za najuspešnejše
študente, s čimer želi pokazati, da ceni njihov trud in rezultate.
Med najuspešnejšimi na UL FGG v letu 2012 so naslednji študentke in študenti: Anja Kotar in
Marko Lavrenčič (študijski program gradbeništvo), Urban Čepon (študijski program vodarstvo
in komunalno inženirstvo) ter Klemen Bajc in Matic Čoh (študijski program operativno
gradbeništvo).
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Na študijskem programu geodezija in geoinformatika so prejeli pohvale Lucija Cigelšek, Alenka
Pajtler, Urša Poglajen in Klemen Ritlop, na programu geodezija Jernej Tekavec, na programu
prostorsko načrtovanje pa Simona Zavec.
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Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

Izr. prof. dr. Jana Šelih,
prodekanja za študentske zadeve

