Utemeljitve prejemnikov spominskih listin, štipendije in nagrad
Fundacije Univerze v Novi Gorici
Prof. dr. Sonjo Lojen z Univerzo v Novi Gorici povezuje pedagoško delo, saj na študijskem
programu Okolje predava že od študijskega leta 2003/04 (takrat še na programu Znanosti o
okolju) in sicer predmet Geokemija, od leta 2010/11 pa tudi predmet Geologija.
Prof. dr. Sonja Lojen svojo pripadnost Univerzi v Novi Gorici izkazuje tudi kot donatorka.
Fundaciji Univerze v Novi Gorici že od marca 2013 mesečno prispeva denarna sredstva, tako
je v vseh teh skoraj že 10. letih, v članstvu Fundacije Univerze v Novi Gorici pridobila status
Bronasti donator. Z upanjem, da bo njenemu zgledu sledilo še več sodelavcev univerze, prof.
dr. Sonji Lojen v imenu Fundacije v zahvalo izročamo spominsko listino in majhno darilo.
G. Janez Novak moč in energijo črpa iz športa, je namreč hribolazec in turni smučar, delovne
navade in vztrajnost pri sledenju ciljem pa je v mladosti dobil kot športnik – atlet
(deseterobojec) in alpski smučar ter kasneje jugoslovanski reprezentant kolesarstvu.
Zato najbrž ni težko uganiti, da je Janez Novak svojo donacijo namenil Štipendijskemu skladu
za študente športnike »Matija Franko«. S tem je v članstvu Fundacije Univerze v Novi Gorici
pridobil status Bronasti donator. V zahvalo mu v imenu Fundacije izročamo spominsko listino
in majhno darilo.
Go. Jane Robertson Blanch je k donaciji nagovoril prejemnik prve slovenske in takrat še
jugoslovanske olimpijske medalje na zimskih olimpijskih igrah, g. Jurij Franko. Svojo donacijo
je namenila Štipendijskemu skladu za študente športnike »Matija Franko«, saj ji je v privilegij
in čast biti del fundacije, ki ne le izkazuje čast Matiji Franku, ampak tudi pomaga mladim,
nadarjenim športnikom k doseganju uspešne prihodnosti. S svojo donacijo je v članstvu
Fundacije Univerze v Novi Gorici pridobila status Srebrna donatorka. V zahvalo ji v imenu
Fundacije izročamo spominsko listino in majhno darilo.
Ivana Devetaka, študenta Poslovno-tehniške fakultete in odbojkarja, člana Športnega
združenja Soča iz Sovodenj pri Gorici, je komisija Štipendijskega sklada za študente športnike
»Matija Franko« izbrala za štipendista na osnovi njegovih športnih in učnih uspehov v srednji
šoli. Pri tem je med športnimi dosežki, ki jih je Ivan Devetak navedel ob prijavi na razpis,
komisija izpostavila 5. mesto med 20 ekipami na mladinskem državnem prvenstvu Italije v
odbojki do 18 let, leta 2019. S tem je Ivan Devetak izkazal, da dosega športne rezultate,
primerljive z rangom mladinskega razreda po kategorizaciji OK Slovenije.
Skladno s pravili Štipendijskega sklada za študente športnike »Matija Franko«, so bili ustrezni,
t.j. nadpovprečni, tudi njegovi rezultati pri predhodnem izobraževanju, saj je kot maturant
Liceja Gregorčič-Trubar v Gorici, na državni maturi dosegel pravdober uspeh.

Ivan Devatak se je medtem že vpisal v 2. letnik študijskega programa Gospodarski inženiring
1. stopnje, na športnem področju pa je ob prestopu v klub Il Pozzo Pradamano iz Vidma,
napredoval iz italijanske državne C v državno B ligo. Z novim klubom je na začetku letošnje
odbojkarske sezone že osvojil zmago na turnirju Triveneto. Ob tem pa se s povprečno oceno
študija 8,88 uvršča tudi med najboljše študente na Poslovno-tehniški fakulteti.

•

Ana Logar, študentka programa 1. stopnje Digitalne umetnosti in prakse

Ana Logar se je akademiji pridružila z vpisom direktno v drugi letnik, saj je pred tem
diplomirala na programu medijske produkcije. Ta ji je dal dobro tehnično podlago, Ana pa si
je želela svoje predznanje nadgraditi v kreativni smeri in se vpisala na Akademijo umetnosti.
Takoj je pokazala svojo neusahljivo energijo in se polno podala v študijske in kreativne izzive.
Ob tem je s svojim tehničnim predznanjem nesebično podpirala filmske ekipe svojih kolegic
in kolegov in si z njimi izmenjevala kreativne poglede na skupno delo.
Ime Ane Logar najdemo na seznamih udeležencev mnogih izbirnih delavnic, individualnih in
skupinskih projektov, hkrati pa tudi v snemalnih ekipah gledaliških predstav, kamor se poda,
če le ima kak kratek predah med študijskimi podvigi. Zaradi njene 'hiperaktivnosti' – v
pozitivnem smislu, seveda, smo medtem skoraj že pozabili, da je z nami šele dobro leto.
Nagrado Jožka Markića si zasluži zaradi kvalitete svojega kreativnega dela in zaradi dela v
študentski skupnosti in z njo.

•

Anastasija Kojić, študentka programa 2. stopnje Medijske umetnosti in prakse

Anastasija Kojić je na študij medijskih umetnosti in praks prišla iz Beograda, kjer je diplomirala
iz umetnosti, smer fotografija. Na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici študira na
nosilnem modulu Sodobne umetniške prakse. Njen medij je trenutno prostor, ki ga s pomočjo
analognih in digitalnih tehnik na novo vzpostavlja v prostorskih instalacijah.
Anastasija ustreza tudi drugi zahtevi nagrade, 'občutku za človeka in skupnost'. Teme, ki jo
vznemirjajo, so družbene in okoljevarstvene, v njene instalacije se vpletajo razmisleki o
položaju žensk, poluciji, prihodnosti sveta. Tudi svojo mikro skupnost znotraj magistrskih
študentov in študentk je v lanskem letu aktivno povezovala, podpirala, vzpodbujala,
zastopala, tudi branila.

