Večna pot 113
SI1000 Ljubljana
info@svet.fri.unilj.si
I.D. za DDV: SI67909027
TRR: 011006030708768

Ljubljana, 19. 11. 2014

ZAPISNIK
1. 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: Martin Krauser

Sejo je sklical predsednik Ernest Beličič za dan 17. 11. 2014 z začetkom ob 14:08 in koncem
seje ob 17:00. Seja je potekala v diplomski sobi (zraven P22).

Po ugotovitvi sklepčnosti je bil sprejet naslednji dnevni red.

Obravnavani dnevni red:
Ad. 1. Potrditev dnevnega reda
Sklep 01/11/14: Študentski svet FRI sprejme dnevni red.
Ad. 2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje
Sklep 02/11/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik konstitutivne seje.
Ad. 3. Habilitacije
Sklep 06/11/14: Študentski svet FRI sejo zapre za javnost.
Martin Krauser je zapustil sejo ob 14:54.
Ad. 4. Poročila članov in komisij
Sklep 09/11/14: Študentski svet FRI sejo zapre za javnost.
Ad. 5. Volitve v organe FRI
Sklep 10/11/14: Študentski svet FRI sejo zapre za javnost.
Sklep 11/11/14: Študentski svet FRI v Senat FRI izvoli kot člane Matevža Černeta,
Saša Stanovnika in Ernesta Beličiča, ter kot namestnike Nino Mrzelj, Iztoka Odra in
Milutina Spasića in se ne izvoli Martina Krauserja.
Nina Mrzelj je zapustila sejo ob 15:56.
Sklep 12/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za študijske zadeve izvoli kot člana
Saša Stanovnika in Ernesta Beličiča ter kot namestnika Matevža Černeta in
Dejana Ozebka.
Sklep 13/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za reševanje vlog dodiplomskih
študentov izvoli kot člana Iztoka Odra ter kot namestnika Jureta Malovrha.
Sklep 14/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za ocenjevanje kakovosti in
samoevalvacijo izvoli kot člana Matevž Černe in Nina Mrzelj ter kot namestnika
Dejan Ozebek in Martina Krauserja.
Sklep 15/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za stike s srednjimi šolami izvoli kot
člana Vasilje Simeunović Djukića ter kot namestnico Eva L. Žnidaršič.
Sklep 16/11/14: Študentski svet FRI v Kurikularno komisijo izvoli kot člana Iztoka
Odra ter kot namestnico Daisy Zaccarin.
Sklep 17/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za ocenjevanje nastopnega
predavanja izvoli kot člana Saša Stanovnika ter namestnika Dejana Ozebka.
Sklep 18/11/14: Študentski svet FRI v Disciplinsko komisijo izvoli kot člana
Matevža Černeta in Ernesta Beličiča ter kot namestnika Saša Stanovnika in Edino
Novak.
Sklep 19/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za raziskovalno delo in doktorski
študij izvoli kot člana Jureta Bordona ter kot namestnika Iztoka Odra.
Sklep 20/11/14: Študentski svet FRI v Akademski zbor izvoli kot člane Ernesta
Beličiča, Matevža Černeta, Saša Stanovnika, Edino Novak, Nino Mrzelj, Luko
Sekulić, Iztoka Odra, Dejana Ozebka, Vasilje Simeunović Djukića, Jureta
Malovrha, Daisy Zaccarin, Evo L. Žnidaršič, Darjo Peternel, Lidijo Magdevsko,

Milutina Spasića in Martina Krauserja.
Sklep 21/11/14: Študentski svet FRI točko dnevnega reda Finance iz 12. točke
prestavlja točko na 6. točko.
Ad. 6. Finance
Ad. 7. Pravilnik o oglaševanju
Seja je od te točke naprej odprta za javnost.
Sklep 25/11/14: Študentski svet FRI potrjuje Pravilnik o oglaševanju
Ad. 8. Naj profesor, naj asistent
Rezultati glasovanja za naj profesorja in naj asistenta so znani. Plakete bodo
podeljene na dnevu FRI.
Milutin Spasić je zapustil sejo ob 16:22.
Ad. 9. Dobrodelni dnevi
Projekt Dobrodelni teden smo preimenovali v Dobrodelne dneve, saj se je čez vsa
leta izkazalo, da so študenti bolj aktivni med torkom in četrtkom na fakulteti.
Dobrodelne dneve bomo imeli v torek, sredo in četrtek med 16.18. decembrom. V
objektu X bomo postavili stojnice z dobrotami, ki jih bomo menjali za prostovoljne
prispevke. Ves denar, ki ga bomo zbrali, bomo namenili organizaciji. Za
organizacijo dobrodelnih dnevov se je javila Eva L. Žnidaršič, za pomoč pa sta se
javila tudi Dejan Ozebek in Daisy Zaccarin.
Sklep 26/11/14: Študentski svet FRI za vodjo projekta Dobrodelni dnevi imenuje
Evo L. Žnidaršič.
Ad. 10. FRIk
Ernest Beličič je povedal, da je to naša revija ŠS FRI in ostalih študentov, ki so
uspeli spisati kakšen članek. Problem je nastal že lani, saj nismo prejeli dovolj
člankov. Zaradi premalega števila člankov, se ponovno objavi natečaj za zbiranje
člankov, ki bo trajal do 18. 1. 2015. Pripravili bomo event na facebooku ter
promovirali pred predavanji med študenti.
Ad. 11. Rokovnik sej
Ad. 12. Delovni vikend
Ad. 13. Bowling s profesorji
Ad. 14. Razno

Ad. 1. Potrditev dnevnega reda
Sklep 01/11/14: Študentski svet FRI sprejme dnevni red.
Za:

Proti:

18

0

Ad. 2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje
Sklep 02/11/14: Študentski svet FRI sprejme zapisnik konstitutivne seje.
Za:

Proti:

18

0

Ad. 3. Habilitacije
Simon Zajc je zapustil sejo ob 14:46.
Simon Zajc je prišel na sejo ob 14:48.
Martin Krauser se je pridružil seji ob 14:53.
Ernest Beličič je povedal, da smo na seji trenutno na tistih točkah dnevnega reda, kjer so
zaupni podatki profesorjev in bo v tem primeru sejo zaprl za javnost. Predlagal je naslednji
sklep.
Sklep 06/11/14: Študentski svet FRI sejo zapre za javnost.
Za:

Proti:

17

0

Martin Krauser je zapustil sejo ob 14:54.
Matevž Černe je prišel na sejo ob 15:11.
Nedim Husaković je zapustil sejo ob 15:17.
Nedim Husaković prišel na sejo ob 15:19.
Vasilje Simeunović Djukić je zapustil sejo ob 15:24
Vasilje Simeunović Djukić je prišel na sejo ob 15.26.

Ad. 4. Poročila članov in komisij
Seja od te točke naprej je odprta za javnost.
Ernest Beličič je povedal, kaj se pri tej točki ponavadi počne na sejah.
Nedim Husaković je zapustil sejo ob 15:34.
Matevž Černe je bil na zaključnem sestanku z ASIIN. Povedal je, da so v komisji zelo pohvalili
delujoč študentski svet, katerega priporočajo, da še naprej negujemo. Prav tako so razbrali,
da smo študenti zelo navdušeni nad novo stavbo FRIja. Komisiji se zdi, da smo študenti
zadovoljni na fakulteti. Povedali so še, da je fakulteta odprta za spremembe vendar moramo
na teh popraviti to kar je dejanska razlika med programi. Pohvalili so dejstvo, da gre lahko
študent iz VSŠja na magisterij, dobro razmerje med obveznimi in izbirnimi predmeti ter dobro
mednarodno usmerjenost, vendar slaba obveščenost študentov o tem. Nimamo definiranih
kompetenc, katerih bi morali študenti dobiti tekom študija, imeli so veliko primomb na to, da
smo zelo usmerjeni v programsko opremo. Vprašali so, zakaj imamo fiziko v prvem letniku
UNI programa. Predlagali so tutorske vaje tudi v višijih letnikih. Bili so zelo zadovoljni, da smo
bili vsi odkriti na teh pogovorih.
Martin Krauser je vprašal, kdo vse se je udeležil teh sestankov z ocenjevalci. Matevž Černe
mu je povedal, da so bili na teh sestankih vsi skrbniki programov, prodekan za študijske
zadeve, prodekan za kakovost, predsednik komisije za kakovost in samoevalvacijo,
predstavnica Univerze ter izbrani študentje.
Simona Zajca je zanimalo, če se lahko zunanji obiskovalci vmešajo v razpravo članov
Študentskega sveta, torej če lahko sprašujejo ali samo spremljajo dogajanje na seji.
Sašo Stanovnik je povedal, da imamo vsako leto projekt Uvod v študij računalništva. Povedal
je, da je projekt zelo uspešen in bi želel, da bi se v naslednjih letih člani ŠSja še bolj
udejstvovali pri organizaciji. Projekt je vsako leto večji zato je potreba po več prostovoljcev
večja. Zahvalil se je Matevžu Černetu ter Ernestu Beličiču za vso pomoč pri organizaciji.

Darja Peternel je zapustila sejo ob 15:43.

Sklep 09/11/14: Študentski svet FRI sejo zapre za javnost.
Za:

Proti:

17

0

Ad. 5. Volitve v organe FRI
Na sejo je prišel Martin Krauser, ki kandidira za člana Senata, Komisije za kakovost in
samoevalvacijo ter Akademskega zbora. Predstavil je vse svoje izkušnje in dosedanja dela v
raznih organizacijah in komisijah. Po končani predstavitvi ga je član ŠS FRI vprašal, kako bi
konkretno uredil vse zadeve, ki jih je omenil kot problematične. Kandidat ni podal konkretnih
odgovorov. Po vprašanjih je Ernest Beličič predlagal, da se seja ponovno zapre za javnost.
Nedim Husaković je prišel na sejo ob 15:50.
Sklep 10/11/14: Študentski svet FRI sejo zapre za javnost.
Za:

Proti:

18

0

Sklep 11/11/14: Študentski svet FRI v Senat FRI izvoli kot člane Matevža Černeta, Saša
Stanovnika in Ernesta Beličiča, ter kot namestnike Nino Mrzelj, Iztoka Odra in Milutina
Spasića in se ne izvoli Martina Krauserja.
Za:

Proti:

18

0

Nina Mrzelj je zapustila sejo ob 15:56.
Sklep 12/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za študijske zadeve izvoli kot člana
Saša Stanovnika in Ernesta Beličiča ter kot namestnika Matevža Černeta in Dejana

Ozebka.
Za:

Proti:

17

0

Sklep 13/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za reševanje vlog dodiplomskih
študentov izvoli kot člana Iztoka Odra ter kot namestnika Jureta Malovrha.
Za:

Proti:

17

0

Sklep 14/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za ocenjevanje kakovosti in
samoevalvacijo izvoli kot člana Matevž Černe in Nina Mrzelj ter kot namestnika Dejan
Ozebek in Martina Krauserja.
Za:

Proti:

17

0

Sklep 15/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za stike s srednjimi šolami izvoli kot
člana Vasilje Simeunović Djukića ter kot namestnico Eva L. Žnidaršič.
Za:

Proti:

17

0

Sklep 16/11/14: Študentski svet FRI v Kurikularno komisijo izvoli kot člana Iztoka Odra
ter kot namestnico Daisy Zaccarin.
Za:

Proti:

17

0

Sklep 17/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za ocenjevanje nastopnega predavanja
izvoli kot člana Saša Stanovnika ter namestnika Dejana Ozebka.
Za:

Proti:

17

0

Sklep 18/11/14: Študentski svet FRI v Disciplinsko komisijo izvoli kot člana Matevža

Černeta in Ernesta Beličiča ter kot namestnika Saša Stanovnika in Edino Novak.
Za:

Proti:

17

0

Sklep 19/11/14: Študentski svet FRI v Komisijo za raziskovalno delo in doktorski študij
izvoli kot člana Jureta Bordona ter kot namestnika Iztoka Odra.
Za:

Proti:

17

0

Sklep 20/11/14: Študentski svet FRI v Akademski zbor izvoli kot člane Ernesta Beličiča,
Matevža Černeta, Saša Stanovnika, Edino Novak, Nino Mrzelj, Luko Sekulić, Iztoka
Odra, Dejana Ozebka, Vasilje Simeunović Djukića, Jureta Malovrha, Daisy Zaccarin,
Evo L. Žnidaršič, Darjo Peternel, Lidijo Magdevsko, Milutina Spasića in Martina
Krauserja.
Za:

Proti:

17

0

Sklep 21/11/14: Študentski svet FRI točko dnevnega reda Finance iz 12. točke
prestavlja točko na 6. točko.
Za:

Proti:

17

0

Ad. 6. Finance
a. Plakete
Matevž Černe je obrazložil namen tega projekta in koliko se bo porabilo za plakete.
b. Delovni vikend
c. Voščilnice
Na delovnem vikendu se bodo delale voščilnice. Za material bomo potrebovali nekaj
denarja, zato ŠS FRI potrebuje sklep za naročilnico.

Ad. 7. Pravilnik o oglaševanju
Seja je od te točke naprej odprta za javnost.
Sejo so zapustili Nina Mrzelj, Sašo Stanovnik in Iztok Oder.
Matevž Černe je povedal kakšen namen ima predlagani pravilnik. Povedal je, da je pravilnik
zelo podoben tistemu, katerega smo imeli na prejšnji fakulteti.
Seja se je prestavila v prostore ŠS FRI.
Sklep 25/11/14: Študentski svet FRI potrjuje Pravilnik o oglaševanju
Za:

Proti:

14

0

Ad. 8. Naj profesor, naj asistent
Rezultati glasovanja za naj profesorja in naj asistenta so znani. Plakete bodo podeljene na
dnevu FRI.
Milutin Spasić je zapustil sejo ob 16:22.

Ad. 9. Dobrodelni dnevi
Projekt Dobrodelni teden smo preimenovali v Dobrodelne dneve, saj se je čez vsa leta
izkazalo, da so študenti bolj aktivni med torkom in četrtkom na fakulteti. Dobrodelne dneve
bomo imeli v torek, sredo in četrtek med 16.18. decembrom. V objektu X bomo postavili
stojnice z dobrotami, ki jih bomo menjali za prostovoljne prispevke. Ves denar, ki ga bomo
zbrali, bomo namenili organizaciji. Za organizacijo dobrodelnih dnevov se je javila Eva L.
Žnidaršič, za pomoč pa sta se javila tudi Dejan Ozebek in Daisy Zaccarin.
Sklep 26/11/14: Študentski svet FRI za vodjo projekta Dobrodelni dnevi imenuje Evo L.
Žnidaršič.
Za:

Proti:

13

0

Ad. 10. FRIk
Ernest Beličič je povedal, da je to naša revija ŠS FRI in ostalih študentov, ki so uspeli spisati

kakšen članek. Problem je nastal že lani, saj nismo prejeli dovolj člankov. Zaradi premalega
števila člankov, se ponovno objavi natečaj za zbiranje člankov, ki bo trajal do 18. 1. 2015.
Pripravili bomo event na facebooku ter promovirali pred predavanji med študenti.

Ad. 11. Rokovnik sej
Za datume seje v decembru in januarju se bomo domenili preko elektronske pošte.

Ad. 12. Delovni vikend
Na delovni vikend bo potekal od 12. do 14. decembra 2014 skupaj s FKKT. Ernest Beličič je
povedal, da bodo pobirali kotizacije 5€
, zaradi resnosti. Prav tako se bo pripravila forma,

kamor bomo vpisali svoje osebne podatke ter podatke glede prehrane.
Jure Bordon je vprašal če obstaja kakšna agenda po dnevih.
Matevž Černe je povedal, da imamo okvirno verzijo. V petek proti večeru bomo prispeli tja in
bomo imeli spoznavne aktivnosti skupaj s FKKT. Sobota zjutraj je namenjena voščilnicam in
domačim nalogam. Popoldne po kosilu bomo imeli skupne delavnice s FKKT, v nedeljo
dopoldne seja ŠS FRI, po kosilu se gre pa domov.
Eva L. Žnidaršič je povedala, da bomo morali imeti s sabo copate ter posteljnino.
Za prevoz se bomo zmenili preko elektronske pošte.

Ad. 13. Bowling s profesorji
Bowling s profesorji bo potekal 18. 12. 2014 v bowling centru 300. Rezervirali bomo okoli 12
stez. Pripravili bomo tudi presenečenje.

Ad. 14. Razno
Julija Podbevšek je izrazila željo, da bi bila zunanja sodelavka ŠS FRI. Ker bi radi člani ŠS
FRI dobili kakšno predstavitev od nje, jo bomo prosili za motivacijsko pismo.
Daisy Zaccarin je povedala, da zna tudi ona dobro lektoritati in da ima veliko želje sodelovati
pri projektih.
V četrtek bo potekala izredna seja ŠS UL. Ernest Beličič in Matevž Černe sta povedala, da se
ne bosta mogla udeležiti seje, zato prosita dva člana, da ju nadomeščata.
Dogovorjeno je, da v prostore ŠS FRI brez nadzora članov ŠS FRI ne puščamo nobenega.

Zapisala: Edina Novak

