
most:
ISS

N
 c505 - 737x

FFoFotototogrgrgrafiafiafijajajaj : : : TiTiTileleeenn n n KoKoKoKoKorarantntn errere

študentski



AKTUALNO
Piknik vodarjev
Hong Kong
Gradbenijada
Poplave

SPOZNAJMO PRAVILNIK
Pravilnik 2. del

INTERVJU
doc. dr. Mitja Košir

MALE SIVE CELICE
Ekskurzija Slano blato
Dnevna svetloba v stavbah
Mag. študij na Švedskem
Ekskurzija v Reko
Ribja steza
ECTP - Young Planners Workshop
Lasersko skeniranje

POTOVANJE
Jadranje

LAHKIH NOG NAOKROG
V tujino po izkušnje

ŠPORT
DOS
Odbojka

NA FOTELJU
Teorija v praksi

KAZALO

UVODNIK

jadranju  in 

Tanja Jordan

ISSN c505 - 737x
Letnik 11, št. 2, junij 2014
Izhaja 4 številke letno

Glavna in odgovorna urednica:
Tanja Jordan

Tilen Koranter in Luka Pajek

Oblikovanje:
Matej Toporiš

Jezikovno urejanje:
Sebastjan Kravanja

Tisk:

Naklada:
800 izvodov

Izdaja:
SŠ FGG

E-mail uredništva:
revija.most@gmail.com

UVODNIK

MOST DOM LUIS

  
3
4
6
8

 
12
 
 
14 
 
 
16
18
20
22
23
24
26

 
28
30
32

  
34
 
 
36
37
38

 
40
41



 Študentski Most 3

na piknik povabili tudi kolege gradbenike 

raznolika!

Piknik vodarjev In pregled študijskega leta 2013/2014
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DŠG - Strokovna ekskurzija Shanghai
in Hong Kong 2014 
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izvedba ukrepov za varovanje glavne 

uporabljena. Relativno velike razpone 

Zaijian! 
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Gradbenijada 

za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane 
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dovolj. 
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Stodvajsetletna Tamara 
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Pravilnik 2. del

Spoznajmo Pravilnik o študiju 
na prvi in drugi stopnji na UL 
FGG 

2. del

V aprilski izdaji revije smo opozorili 

študiju na prvi in drugi stopnji na 
UL FGG (v nadaljevanju pravilnik). 

nanašajo predvsem na ocenjevanje 
izdelkov študentov. Ker poletno 

posebej pozorno preberete.

izpita)
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(Zviševanje ocene izpita)
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Intervju: doc. dr. Mitja Košir

aktiven.

študij arhitekture in kaj vas je prineslo na 
podiplomski študij ter kasneje tudi na mesto 
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lahko poistovetimo.
Odgovori na to vprašanje bi bili verjetno 

pa vas vprašanja niso napeljala na to. Sedaj 

     



16  Študentski Most

Ekskurzija na Slano blato

odrezalo okoli 2000 ljudi. 

robu in pot nadaljevali po plazu navzdol. 
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energijo in za izredno kvalitetno vodeno 
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Dnevna svetloba v stavbah
Kaj pravzaprav je dnevna svetloba?

Osvetljenost površine [lx]

Zakaj je dnevna svetloba tako 
pomembna?
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Edwards, Torcellini, 
A Literature Review of

the Effects of Natural Light 
on Building Occupants. 

Krainer,  Pasivna hiša proti
bioklimatski hiši

 buildings

Dovjak,  Analysis of sanitary-technical
 and hygienic conditions of slovenian

 kindergartens and proposed measures
hhttp://www.solatube.si/default.asp?id=36
(Pridobljeno 14.5.2014)

novativni ukrepi za izboljšanje 
osvetljenosti z dnevno svetlobo
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Moj magistrski študij na 
Švedskem za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. 

Naval Architecture and Ocean Engineering
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podatkov pri oblikovanju trupa ladje je 

 

še enkrat!
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Ekskurzija v Reko

Komunalna opremljenost

Legalizacija objektov
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Zakaj ribe potrebujejo ribjo stezo?

ljudi.

Nekatere ribe v Elbi

Ribja steza



24  Študentski Most

ECTP - Young Planners Workshop
Spatial planning and energy

�



Most 25Most 25

.

25 Študentski Most 25



26  Študentski Most

Lasersko skeniranje

Daljinsko zaznavanje kot veja 

za svojo diplomsko nalogo izbral 
tematiko laserskega skeniranja. 
Ob prebiranju strokovne literature 
sem zasledil ogromno zanimivih in 

z vami.

Daljinsko zaznavanje 

delovanju ne potrebujejo zunanjega vira 

Lasersko skeniranje 
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Bitenc, Analiza podatkov 

podatkov.
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FGG gre na jadranje

Študij na Fakulteti za gradbeništvo in 

nenazadnje tudi na jadranje. 

Kljub temu, da ko sem se prijavil na ‘FGG jadranje’ nisem poznal nikogar, smo se 

poznamo od vedno, zadnji dan pa nam je bilo kar malce hudo, ko smo se poslavljali.
- Jan“

Zanimiva 
izkušnja! 

Nedeljska burja 

da se bom 
jadranja zagotovo 

Jure

“
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odšli nazaj v Ljubljano.

in pivu smo spoznali še ostali dve super posadki. Moj najljubši trenutek je bil, ko smo “

Nad jadranjem 
sem bila 

navdušena, 
imeli smo pestro 

kuharico, tudi 
vreme je bilo kar v redu. V 
spominu pa mi bo najbolj 

Sandra

“
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nekateri pa s hmeljastim zvarkom. 

»Kaj pa zdaj?«. Do tistega trenutka 

otoka. 

S sošolci nazdravimo k še zadnjemu uspešno opravljenemu izpitu.

“

Pogled na jezero Hoan Kiem sredi 
Hanoi-a
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Saigon. 

prizadete. 

Denarja, ki sem ga porabil za potovanje po Vietnamu, še nikoli nisem tako koristno porabil 

“
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da bi odpotovala v neko špansko 
mesto. Med brskanjem po spletu sem 
najugodnejši let dobila do Valencie 

rezervirala karto. 

podaljšala poletje.
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Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

“



34  Študentski Most

V tujino po izkušnje

“
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hhttp://www3.fgg.uni-lj.si/vse-za-studij/
mmednarodno-sodelovanje/
hhttp://www.mva.si/
hhttp://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-
vv-tujini/razpis/n/stipendije-ad-futura-za-
sstudij-v-tujini-za-leto-2014-166-jr/
hhttp://slovenia.usembassy.gov/fulbright_
eexchange.html

imimg/header_picture.jpg
hhttp://ec.europa.eu/programmes/

eerasmus-plus/index_sl.htm
hhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:

EErasmus_logo.svg

Zatorej, zakaj 

“
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Dirka okoli Slovenije DOS 

RAS Extreme 

21.00. 



 Študentski Most 37

si v Univerzitetni odbojkarski ligi 

odbojkarski zgodovini naše fakultete.

za gradbeništvo in geodezijo ter Fakulteta 

Prva tri mesta so zasedla

FGG osvojila medaljo!
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58. tradicionalni pohod po Poti 
spominov in tovarištva. Zagotovo 

dan z dvema tovarišema.
tako delujejo kot ekipa.
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�

trgu.
 

�

Do takrat pa ostanite radovedni.

Teorija v praksi ali praksa s teorijo
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“
nekaj napotkov nikakor ne škodi. 
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Minuta za razvedrilo

Sudoku!

ki M
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Drage študentke in dragi študentje! 

Z vami bi rada delila enkratno izkušnjo prejšnjega tedna. 

dogodek ob praznovanju 200-letnice Dunajske tehniške 

kolegov z Dunajske tehniške univerze. 

in se pogovarjati s predstavniki ene izmed prvih generacij 

o stanju in razvoju stroke. Predstavili so nam svoja 
razmišljanja in razvoj njihovih misli od prve mladostniške 

v prihodnost. 

ustvarjalno pot.

Kot je v svojem uvodnem govoru povedala organizatorica 

neposrednem razgovoru s predavatelji oziroma avtorji 

bogate izkušnje iz prakse in raziskovalnega dela. 

like to understand and thence autobiography is the next 
best thing”.

velikanov tudi med vami.

Doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek u. d. i. a.

Poslušati
velikane!

Dogodek The Evolution of Planning Thought Lecture Series 

tehniški univerzi (TUV).




