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Ljubljana, 13. 12. 2014

ZAPISNIK
2. redne seje Študentskega sveta
Fakultete za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani
(študijsko leto 2014/2015)
Navzoči člani: Ernest Beličič, Jure Bordon, Matevž Černe, Vasilije Simeunović Djukić, Nedim
Husaković, Lidija Magdevska, Jure Malovrh, Nina Mrzelj, Edina Novak, Iztok Oder, Dejan
Ozebek, Darja Peternel, Luka Sekulić, Milutin Spasić, Sašo Stanovnik, Daisy Zaccarin, Simon
Zajc, Eva L. Žnidaršič
Opravičeno odsotni člani:
/
Neopravičeno odsotni člani: /
Ostali navzoči: 
J ulija Podbevšek

Sejo je sklical predsednik Ernest Beličič za dan 14. 12. 2014 z začetkom ob 10:22 in koncem
seje ob 12:56. Seja je potekala na Jesenicah v CŠOD  dom Trilobit.

Po ugotovitvi sklepčnosti je bil sprejet naslednji dnevni red.

Obravnavani dnevni red:
Ad. 1. Potrditev dnevnega reda
Sklep 01/12/14: Študentski svet FRI sprejme dnevni red.
Ad. 2. Potrditev zapisnikov korespondenčnih sej
Sklep 02/12/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik 1. korespondenčne seje.
Sklep 03/12/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik 2. korespondenčne seje.
Sklep 04/12/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik 3. korespondenčne seje.
Ad. 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje
Sklep 05/12/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik 1. redne seje.
Ad. 4. Habilitacije
Ad. 5. Volitve v organe FRI
Sklep 12/12/14: Študentski svet FRI potrdi Toma Vodopivca kot člana komisije za
raziskovalno delo in doktorski študij.
Sklep 13/12/14: Študentski svet FRI potrdi Žiga Lesarja in Anjo Maver kot člana
Akademskega zbora.
Ad. 8. Dobrodelni dnevi
Eva L. Žnidaršič je pozvala vse člane, da spečejo kaj za dobrodelne dneve. Prav
tako jih je prosila, da poskusijo najti čas za pomoč pri pripravah in nato še pri
pospravljanju.
Ad. 9. FRIk
Edina Novak je pripravila dogodek na Facebooku za natečaj. Prav tako je prosila
Saša, da pripravi plakat za tisk. Napovedala je sestanek, kjer bodo dorekli še ostale
zadeve.
Ad. 10. Spletna stran
Sašo Stanovnik je obvestil člane, da je za spletna stran postavljena vsa potrebna
infrastruktura – na način, ki bi bil všeč vsem strežniškim administratorjem po svetu –
ter da so zdaj potrebni člani, ki bi na spletno stran objavljali vsebine.
Ad. 11. Voščilnice
Ad. 12. Božična večerja
Ad. 13. Družabni večeri
Ad. 14. London
Ad. 15. Razno

Ad. 1. Potrditev dnevnega reda

Sklep 01/12/14: Študentski svet FRI sprejme dnevni red.
Za:

Proti:

18

0

Ad. 2. Potrditev zapisnikov korespondenčnih sej
Sklep 02/12/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik 1. korespondenčne seje.
Za:

Proti:

18

0

Sklep 03/12/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik 2. korespondenčne seje.
Za:

Proti:

18

0

Sklep 04/12/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik 3. korespondenčne seje.
Za:

Proti:

18

0

Ad. 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje
Sklep 05/12/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik 1. redne seje.
Za:

Proti:

18

0

Ad. 4. Habilitacije
Razprava in sklepi pod to točko so tajni.

Ad. 5. Volitve v organe FRI
Iz komisije za raziskovalno delo in doktorski študij je kot član odstopil Jure Bordon, zato je bilo
potrebno razpisati nove volitve. ŠS FRI je prejel le eno kandidaturo s strani Toma Vodopivca.
Sklep 12/12/14: Študentski svet FRI potrdi Toma Vodopivca kot člana komisije za
raziskovalno delo in doktorski študij.
Za:

Proti:

18

0

V Akademskem zboru nam primanjkuje članov, zato je predsednik ponovno razpisal volitve.
Prejeli smo dve kandidaturi s strani Žige Lesarja in Anje Maver.
Sklep 13/12/14: Študentski svet FRI potrdi Žiga Lesarja in Anjo Maver kot člana
Akademskega zbora.
Za:

Proti:

18

0

Ad. 6. Poročila članov in komisij
Vasilije Simeunović Djukić: Pripravlja intervju za naj asistenta/profesorja za revijo FRIk,
izdeloval je novoletne voščilnice.
Dejan Ozebek: Pripravil anketo za Martina Vuka, na roke je pisal novoletne voščilnice ter
pripravlja članek za revijo FRIk.
Julija Podbevšek:
Na roke je pisala novoletne voščilnice.
Luka Sekulić: 
Pripravlja članek za FRIka, prijavil se je na dobrodelne dneve, delil dogodek na
facebooku, pobiral denar za drsanje.
Lidija Magdevska: Prijavila se je na predstavitev FRI na srednjih šolah – Celje, prav tako je
povedala, da je razmišljala o pripravi članka z bivšim študentom FRI, ki ima uspešno podjetje v
ZDA. Poudarila je, da ni prepričana, ali ji bo uspelo. Pomagala je tudi Ernestu pri postavitvi in
okrasitvi smrekice v pisarni.
Edina Novak: Pripravila vse zapisnike, objavila natečaj za članke za FRIk, izdelovala novoletne
voščilnice, spisala mnenje za Polono Oblak.
Milutin Spasić: Okrasil fakulteto in našo sobico, prijavil se je na predstavitev FRIja na srednjih
šolah.

Eva L. Žnidaršič: Pripravila je anketo za mag. Marino Štros Bračko, vodila je vso organizacijo
za dobrodelne dneve, izdelovala novoletne voščilnice, klicala sponzorje za delovni vikend,
vodila skupino glede sponzorstva, pripravila projekt Drsanje za študente FRI, pripravljala
spoznavni večer članov Študentskega sveta FRI.
Iztok Oder:
Napisal mnenje za izr. prof. dr. Uroša Lotriča.
Jure Bordon: Prijavil se je na Dobrodelne dneve, prevzel sponzorski material za Delovni
vikend, spekel bo piškote za dobrodelne dneve.
Darja Peternel:
Izdelovala je novoletne voščilnice, razmišljala o članku za revijo FRIk.
Jure Malovrh: 
Izdeloval je voščilnice.
Simon Zajc: Promoviral revijo FRIk med študenti, tako da se je pogovarjal s študenti in jih
spodbujal k pisanju člankov, izdeloval je voščilnice, napisal mnenje za asistenta, prijavil se je na
predstavitev FRI na srednjih šolah.
Nedim Husaković:
Izdeloval je voščilnice in dobil sponzorje za Delovni vikend.
Nina Mrzelj: Izdelovala je novoletne voščilnice, okraševala je študentsko sobico, promovirala
anketo za mag. Marino Štros Bračko.
Daisy Zaccarin: Klicala je sponzorje za Delovni vikend in uspela dobiti sponzorska sredstva,
okraševala avlo FRI, pridobila je stojnico za Dobrodelne dneve, organizirala božično večerjo za
člane Študentskega sveta FRI, lektorirala zapisnike in izdelovala novoletne voščilnice.
Matevž Černe: Udeležil se je sestanka pri dekanu v zvezi s sestankom z Zoranom
Jankovičem, sestanka z Zoranom Jankovičem, sestanka s predsednikom kadrovske komisije
in seje Senata. Prenavaljal je spletno stran Študentskega sveta, pobiral je denar za Drsanje.
Sašo Stanovnik: Celovito prenovil programsko strukturo strežnika ŠS FRI ter uredil spletno
stran. Z IT je sodeloval pri urejanju virtualizacijske infrastrukture ŠS FRI, preletel Statut UL,
udeležil se je seje Komisije za študijske zadeve, seje Senata, podelil je nagrade za naj
profesorje in asistente na dnevu FRI. Udeležil se je tudi sestanka pri Jankoviću in pobiral denar
za Drsanje.
Ernest Beličič: Udeležil se je sestanka z dekanom in Zoranom Jankovičev v zvezi z avtobusno
postajo pri fakulteti, pripravili so zapisnik tega sestanka, ki ga bodo objavili na komunikacijskih
kanalih FRI in FKKT.

Ad. 7. Finance
Razprava in sklepi pod to točko so tajni.

Ad. 8. Dobrodelni dnevi
Eva L. Žnidaršič je pozvala vse člane, da spečejo kaj za dobrodelne dneve. Prav tako jih je
prosila, da poskusijo najti čas za pomoč pri pripravah in nato še pri pospravljanju.

Ad. 9. FRIk
Edina Novak je pripravila dogodek na Facebooku za natečaj. Prav tako je prosila Saša, da
pripravi plakat za tisk. Napovedala je sestanek, kjer bodo dorekli še ostale zadeve.

Ad. 10. Spletna stran
Sašo Stanovnik je obvestil člane, da je za spletna stran postavljena vsa potrebna infrastruktura
– na način, ki bi bil všeč vsem strežniškim administratorjem po svetu – ter da so zdaj potrebni
člani, ki bi na spletno stran objavljali vsebine.

Ad. 11. Voščilnice
Do torka, 16. 12., bi bilo potrebno dokončati še ostale novoletne voščilnice, saj bodo profesorji
počasi že odsotni. Ernest Beličič je pozval člane, da raznosijo voščilnice po laboratorijih in
pisarnah.

Ad. 12. Božična večerja
Daisy Zaccarin je prevzela organizacijo božične večerje za člane Študentskega sveta.
Povedala je, da se dobimo 18.30 pred Hišo pod gradom.

Ad. 13. Družabni večeri
Ernest Beličič je izrazil željo, da bi se člani ŠS FRI družili vsaj enkrat mesečno ali enkrat na dva
tedna. Povedal je, da bo prvo srečanje organiziral kar sam.

Ad. 14. London
Matevž Černe je povedal, da bo ŠS FRI v sodelovanju s ŠO FRI organiziral strokovni izlet v
London. Ekskurzija bo najverjetneje med 20. in 25. aprilom. Okoli 150 študentov je pustilo svoj
elektronski naslov preko ankete, za več informacij o izletu.

Ad. 15. Razno

Simon Zajc je postavil nekaj vprašanj v zvezi z glasovanjem na sejah. Predvsem ga je
zanimalo, zakaj nimamo glasu “vzdržan”. Ernest Beličič in Matevž Černe sta mu razložila,
kakšen je trenutni sistem.
Matevž Černe je povedal, da bomo o glasu “vzdržan” več povedali na naslednji seji, ko bomo
razpravljali o Poslovniku ŠS FRI.
Daisy Zaccarin je povedala, da ima doma polnilec za prenosnike, ki ima nastavke. Povedala je,
da ga bo prinesla v pisarno ŠS FRI, če člani to želijo, vendar jih prosi, da zadeva ostane v
pisarni in je ne nosijo ven.
Jure Bordon je vprašal, če je kakšna možnost, da bi uredili pločnik. Ernest Beličič mu je
povedal, da je zadeva že v delu.
Ernest Beličič je na kratko predstavil njegovo strategijo za ŠS. Glavna poglavja delovanja so
motivacija, projekti, socializacija, promocija in sodelovanje. Člani potrebujejo motivacijo, da
aktivno sodelujejo v Študentskem svetu in pomagajo pri projektih. Študentski svet in njegovo
delo sta med študenti premalo poznana. S promocijo na spletu in dogodkih bi želeli študente
ozavestiti o delu ŠS in s tem v naslednjih letih pridobiti več kandidatur pri volitvah v Študentski
svet. Ker imamo za sosede FKKT, je smiselno sodelovanje z njihovim ŠS.
Ernest Beličič je obrazložil točko dnevnega reda “Poročila članov”. Povedal je, zakaj smo to
točko uvedli in kakšne rezultate smo dobili.

Zapisala: Edina Novak

