
Presekov
seminar za 
matematiko, 
fiziko in 
astronomijo
1. srečanje 2022/23, 
sreda, 12. 10. 2022 ob 17h
(preko spleta)

Udeleženci, prosim prijavite se v ZOOM z imenom in priimkom zaradi evidence za KATIS



Presekov seminar
1. srečanje, 12.10.2022

• 17:00 
Uvod in nekaj misli ob 50-letnici revije Presek (B. Kuzman, A. Mohorič)
Novice z vseh vetrov (B. Kuzman)
KASNEJE Astronomsko tekmovanje treh dežel (Vid Kavčič)

• 18:00
PREJ Grafično reševanje enačb z ulomki (Vesna Iršič)
S kotaljenjem krožnice do astroide in kardioide (Ema Češek)

• 19:00
Dinamično jadranje (A. Mohorič)
Naravoslovna fotografija: Preluknjana dlan (A. Mohorič)



50 let od prve številke revije Presek





50 let od prve številke revije Presek







Ob 30-letnici revije



Podelitev priznanja Prometej znanosti ob 40-letnici revije s 
sedanjim in nekdanjimi odgovornimi uredniki: Aleš Mohorič, Tomaž 
Skulj, Marija Vencelj, Edvard Kramar in Peter Petek.



Novice

Na kongresu IMU v Helsinkih so letos podelili Fieldsove medalje. Prejeli so jih 

ukrajinska matematičarka Maryna Viazovska (ekstremalni in interpolacijski 

problemi v Fourierjevi analizi), sicer šele druga ženska prejemnica v zgodovini 

nagrade, angleški matematik James Maynard (analitična teorija števil), ameriški 

matematik June Huh (algebraična geometrija in kombinatorika) in francoski 

matematik Hugo Duminil Copin (verjetnost in statistična fizika). 

Videoposnetki njihovih predavanj so prosto dostopni na spletnem kanalu YouTube 

»Fields Medals 2022«.



Novice

Evropsko matematično 

združenje je imelo poleti 

zasedanje na Bledu, kjer je 

bil za novega predsednika 

izvoljen Jan Philip Solovej

(Danska). Nekateri 

udeleženci so obiskali tudi 

Plemljevo vilo.



Novice

62. Mednarodna matematična olimpijada je 

po dveh spletnih izvedbah končno spet 

potekala v živo od 6. do 16. julija 2022 v 

Oslu na Norveškem. Slovensko ekipo so 

sestavljali Matija Skrt (Gimnazija Nova 

Gorica), ki je osvojil bronasto medaljo za 23 

doseženih točk, Katarina Grilj (SŠ Slovenska 

Bistrica), Juš Kocutar, Kaja Rajter (oba II. 

gimnazija Maribor), ki so osvojili pohvalo za 

vsaj eno brezhibno rešeno nalogo, ter Vid 

Kavčič (Gimnazija Bežigrad) in Matija Likar 

(II. gimnazija Maribor). 



Novice

52. Mednarodna fizikalna olimpijada je 

potekala med 10. in 17. julijem 2022 hibridno 

v organizaciji Švice. Slovenski dijaki so naloge 

reševali v Hamburgu v družbi še štirih drugih 

ekip in se odlično odrezali, saj je vseh 5 

tekmovalcev osvojilo medalje. Izstopala 

sta Peter Andolšek in Miha Brvar (oba 

Gimnazija Bežigrad), ki sta osvojila srebro, 

Domen Lisjak (Gimnazija Bežigrad), Alexander 

Gaydukov (Gimnazija Koper) in Žan 

Ambrožič (Gimnazija Kranj) pa so osvojili bron.



Novice

Na 15. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Gruziji je Peter Andolšek prejel zlato

medaljo. Peter je bil zlat že na lanskoletni MOAA in je tako prvi slovenski tekmovalec, ki je prejel dve

zlati medalji na istovrstni mednarodni olimpijadi iz astronomije ali fizike ali matematike. Vid Kavčič in

Aleksander Gajdukov sta prejela srebrni medalji, Miha Brvar bronasto, Marija Judež pa pohvalo. Peter

Andolšek se je po številu doseženih točk uvrstil na 10. mesto.


