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ZAPISNIK
1. redne seje

Fakultete za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani

(študijsko leto 2015/2016)

Navzoči člani: Ernest Beličič, Matevž Černe, Vasilije Simeunović Djukić, Gašper Grom, Nedim 
Husaković, Sabina Huskić, Ana Kregar, Jure Kolenko, Jure Malovrh, Darja Peternel, Matic 
Plešec, Sandi Režonja, Simon Zajc, Daisy Zaccarin

Opravičeno odsotni člani: Matevž Pesek, Milutin Spasić, Živa Škof

Neopravičeno odsotni člani: /

Sejo je sklical predsednik ŠS FRI Vasilije Simeunović Djukić za dan 19. 11. 2015 z začetkom ob
12:00 in koncem ob 14:30. Seja je potekala v mali sejni sobi v 3. nadstropju (R3.03).
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Ad. 1. Potrditev dnevnega reda

Sklep 10/11/15: Študentski svet FRI sprejme dnevni red.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Ad. 2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje

Člani ŠS na seji nismo imeli dodatnih pripomb na zapisnik konstitutivne seje.

Sklep 11/11/15: Študentski svet FRI potrdi zapisnik konstitutivne seje.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Ad. 3. Poročilo s komisij
  

Na senatu so sprejeli sklep, da se z naslednjim študijskim letom zamenja predmet Ekonomika in
podjetništvo s predmetom Tehnologije programske opreme. Predstavniki ŠS FRI so bili proti tej
odločitvi iz dveh razlogov. Prvi je ta, da član ŠS FRI ni bil vabljen na vsaj dve seji Kurikularne
komisije, kjer se je predlog izoblikoval, drugi razlog pa je ta, da je Ekonomika in podjetništvo
dober in koristen predmet, ki med drugim spodbuja študente FRI k podjetniškemu razmišljanju.

Spremenil  se  je  tudi  pravilnik  za  volitve  dekana  FRI,  ki  po  novem  pravi,  da  morajo  imeti
kandidati vsaj 50% podporo vseh zaposlenih.

Ad. 4. Volitve v organe FRI
  

Vasilije Simeunović Djukić nas je seznanil z iztekom volitev v organe FRI. Na podlagi prijav je
oblikoval predlog, kateri člani naj se volijo v katero komisijo.



Sklep  12/11/15:  Študentski  svet  FRI  imenuje  Matevža  Černeta,  Vasilija  Simeunovića
Djukiča in Simona Zajca za člane Senata FRI.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep 13/11/15: Študentski svet FRI imenuje Ernesta Beličiča, Matevža Černeta, Vasilija
Simeunovića Djukiča, Nedima Husakovića, Sabino Huskić, Ano Kregar, Jureta Malovrha,
Alena Oberstarja, Matica Plešca, Blaža Severa, Živo Škof, Daisy Zaccarin in Simona Zajca
za člane Akademskega zbora.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep  14/11/15:  Študentski  svet  FRI  imenuje  Ernesta Beličiča in  Vasilija  Simeunovića
Djukiča  za  člana  ter  Daisy  Zaccarin  in  Matevža  Černeta  za  namestnika  Komisije  za
študijske zadeve.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep 15/11/15: Študentski svet FRI imenuje Jureta Malovrha za člana in Darjo Peternel za
namestnico Komisije za reševanje vlog študentov.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep 16/11/15: Študentski svet FRI imenuje Matevža Černeta in Matica Plešca za člana
ter Sabino Huskič in Daisy Zaccarin za namestnici Komisije za ocenjevanje kakovosti in
samoevalvacijo.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep 17/11/15: Študentski svet FRI imenuje Živo Škof za članico ter Gašperja Groma za
namestnika Komisije za stike s srednjimi šolami.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.



Sklep  18/11/15:  Študentski  svet  FRI  imenuje  Daisy  Zaccarin  za  članico  ter  Ernesta
Beličiča za namestnika Kurikularne komisije.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep 19/11/15: Študentski svet FRI imenuje Daisy Zaccarin za članico ter Matica Plešca
za namestnika Komisije za ocenjevanje nastopnega predavanja

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep  20/11/15:  Študentski  svet  FRI  imenuje  Vasilija  Simeunovića  Djukiča  in  Simona
Zajca za člana ter Ano Kregar in Jureta Malovrha za namestnika Disciplinske komisije.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep 21/11/15: Študentski svet FRI imenuje Matevža Peska za člana in Matevža Černeta
za namestnika Komisije za raziskovalno delo in doktorski študij.

Za: Proti: Vzdržano:

14 0 0

Sklep je bil sprejet.



Sklep 22/11/15: Študentski svet FRI začne s kandidacijskim postopkom za Akademski
zbor FRI z 10 razpisanimi mesti.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Ad. 5. Naj profesor in naj asistent

Matevž  Černe  je  članom  ŠS  FRI  predstavil  rezultate  glasovanja  za  naj  profesorja  in  naj
asistenta, ki sta ga izvedla Matevž Černe in Daisy Zaccarin. Vsako leto ŠS FRI podeli častno
nagrado najbolj priljubljenim profesorjem in asistentom FRI.

Sklep 23/11/15: Študentski svet FRI nameni do 200 € za plakete.

Za: Proti: Vzdržano:
14 0 0

Sklep je bil sprejet.

Ad. 6. Dobrodelni dnevi

Članom ŠS FRI je bil opisan projekt Dobrodelni dnevi, ki ga vsako leto izvajata ŠS in ŠO FRI.
Od lani naprej tudi v sodelovanju s ŠS in ŠO FKKT. Dobrodelni dnevi bodo letos potekali od 15.
do  17.  decembra  2015.  Na  projektu  se  bo  zbiralo  prostovoljne  prispevke  za  dobrodelne
namene. 

Ad. 7. Rokovnik sej

Za 1. semester bo ŠS FRI določal termine sej s pomočjo aplikacije “Doodle”, ker preostalih sej v
tem semestru ne bo veliko. Z začetkom 2. semestra se bo naredil rokovnik sej. 

Ad. 8. Delovni vikend

Pripravo delovnega vikenda vodi Ernest Beličič. Na delovnem vikendu bomo izvedli 2. redno
sejo in izdelovali voščilnice za profesorje, asistente in ostale zaposlene na FRI. Darja Peternel
je  bila  določena  za  vodjo  izdelovanja  voščilnic.  Druge  aktivnosti,  ki  se  bodo  izvajale  na
delovnem vikendu so še v pripravi. 

V ŠS FRI ni bilo podpore za povabilo članov ŠO FRI na delovni vikend.



Za delovni vikend bomo zbirali 10 € kotizacije.

Ad. 9. Skodelice

Sklep 24/11/15: Študentski svet FRI nameni 31,50 € za nakup 10 skodelic z logotipom ŠS
FRI.

Za: Proti: Vzdržano:
13 0 0

Sklep je bil sprejet.

Ad. 10. Habilitacije

Vasilije Simeunović Djukić je predstavil rezultate anket študentov o uspešnosti posameznega
kandidata za naziv. Pri vsakem kandidatu so mnenja izrazili tudi člani sveta, ki so s kandidatom
imeli  več stikov na predavanjih  ali  vajah.  Za vsakega se je  razvila  razprava,  po kateri  smo
glasovali ali se odločili, da bomo o kandidatu zbrali več mnenj.

Sklep 25/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv
asistentke za področje računalništva in informatike.

Za: Proti: Vzdržano:
13 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep 26/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv
asistenta za področje matematike.

Za: Proti: Vzdržano:
12 0 1

Sklep je bil sprejet.

Sklep 27/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv
asistenta za področje matematike.

Za: Proti: Vzdržano:
13 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep 28/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv
asistenta za področje računalništva in informatike.

Za: Proti: Vzdržano:
13 0 0



Sklep je bil sprejet.

ŠS zaradi  deljenih  mnenj  ni  mogel  podati  mnenja  o  izvolitvi  v  naziv  rednega profesorja  za
področje matematike, zato se glasovanje prestavi na naslednjo sejo. 

Sklep 29/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv
asistentke za področje računalništva in informatike.
Za: Proti: Vzdržano:
13 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep 30/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv
izrednega profesorja za področje računalništva in informatike.

Za: Proti: Vzdržano:
12 0 0

Sklep je bil sprejet.

Člani ŠS FRI se strinjajo, da je odličen predavatelj za 1. stopnjo. Matevž Černe je povedal, da
so  bile  v  preteklosti  težave  pri  predmetu,  katerega  nosilec  je.  Po  njegovem  mnenju  je  bil
problem v tem, da študenti niso poznali vsebine predmeta pri prijavi in so zaradi zahtevnosti
snovi potem nastajale težave. V zadnjih letih se je vpis na predmet zmanjšal, vpisujejo se le
študenti, ki jih snov res zanima, s tem so se tudi rešile težave pri tem predmetu.

Sklep  31/11/15:  Študentski  svet  FRI  poda  pozitivno  mnenje  za  prvo  izvolitev  v  naziv
rednega profesorja za področje računalništva in informatike.

Za: Proti: Vzdržano:
13 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep  32/11/15:  Študentski  svet  FRI  poda  pozitivno  mnenje  za  prvo  izvolitev  v  naziv
izrednega profesorja za področje računalništva in informatike.

Za: Proti: Vzdržano:
12 0 0

Sklep je bil sprejet.

Sklep  33/11/15:  Študentski  svet  FRI  poda  pozitivno  mnenje  za  prvo  izvolitev  v  naziv
izredne profesorice za področje računalništva in informatike.

Za: Proti: Vzdržano:
0 8 4



Mnenja nismo mogli podati.

Sklep 34/11/15:  Študentski  svet  FRI  poda negativno mnenje za prvo  izvolitev v  naziv
izredne profesorice za področje računalništva in informatike.
Za: Proti: Vzdržano:
8 0 4

Mnenja nismo mogli podati.

ŠS  FRI  je  prestavil  glasovanje  o  mnenju  za  prvo  izvolitev  v  naziv  izredne  profesorice  za
področje  računalništva  in  informatike  na  naslednjo  sejo,  do  katere  bo  pridobil  več  mnenj
študentov o kakovosti dela kandidatke.

ŠS FRI o izvolitvi v naziv izredne profesorice za področje matematike že lani ni mogel sprejeti
sklepa  zaradi  razlike  pri  anketah  z  vaj  in  predavanj.  Na  vajah  je  kandidatka  uspešna,  na
predavanjih  pa  ne.  Po  razpravi  smo  se  strinjali,  da  so  mnenja  študentov,  ki  so  imeli  kot
predavateljico, pomembnejša kakor mnenje študentov, ki so jo imeli na vajah kot asistentko, saj
se kandidatka habilitira v predavateljski naziv.

Sklep  35/11/15:  Študentski  svet  FRI  poda  pozitivno  mnenje  za  prvo  izvolitev  v  naziv
izredne profesorice za področje matematike.

Za: Proti: Vzdržano:
2 9 1

Sklep ni bil sprejet.

Sklep 36/11/15:  Študentski  svet  FRI  poda negativno mnenje za prvo  izvolitev v  naziv
izredne profesorice za področje matematike.

Za: Proti: Vzdržano:
9 2 1

Sklep je bil sprejet.

ŠS FRI je po pregledu anket ugotovil, da se mnenja za prvo izvolitev Iztoka v naziv izrednega
profesorja za področje računalništva in informatike nagibajo v negativno smer v komentarjih iz
anket in po mnenjih nekaterih članov. ŠS FRI preloži glasovanje na naslednjo sejo, do katere bo
pridobil več mnenj študentov.

Sklep 37/11/15:  Študentski  svet  FRI  poda negativno mnenje za prvo  izvolitev v  naziv
rednega profesorja za področje računalništva in informatike.

Za: Proti: Vzdržano:
12 0 0

Sklep je bil sprejet.



Sklep 38/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv
asistenta za področje računalništva in informatike.

Za: Proti: Vzdržano:
12 0 0

Sklep je bil sprejet.

Ad. 11. Razno
Pripravlja se nov Statut univerze. Ena od sprememb je zmanjšanje števila brezplačnih izpitnih
rokov in zmanjšanje števila vseh možnih izpitnih rokov. V bližnji prihodnosti bomo verjetno imeli
korespondenčno sejo na to temo.

Zapisal: Sandi Režonja
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	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 17/11/15: Študentski svet FRI imenuje Živo Škof za članico ter Gašperja Groma za namestnika Komisije za stike s srednjimi šolami.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 18/11/15: Študentski svet FRI imenuje Daisy Zaccarin za članico ter Ernesta Beličiča za namestnika Kurikularne komisije.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 19/11/15: Študentski svet FRI imenuje Daisy Zaccarin za članico ter Matica Plešca za namestnika Komisije za ocenjevanje nastopnega predavanja
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 20/11/15: Študentski svet FRI imenuje Vasilija Simeunovića Djukiča in Simona Zajca za člana ter Ano Kregar in Jureta Malovrha za namestnika Disciplinske komisije.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 21/11/15: Študentski svet FRI imenuje Matevža Peska za člana in Matevža Černeta za namestnika Komisije za raziskovalno delo in doktorski študij.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 22/11/15: Študentski svet FRI začne s kandidacijskim postopkom za Akademski zbor FRI z 10 razpisanimi mesti.
	Sklep je bil sprejet.

	Ad. 5. Naj profesor in naj asistent
	Sklep je bil sprejet.

	Ad. 6. Dobrodelni dnevi
	Ad. 7. Rokovnik sej
	Ad. 8. Delovni vikend
	Ad. 9. Skodelice
	Sklep 24/11/15: Študentski svet FRI nameni 31,50 € za nakup 10 skodelic z logotipom ŠS FRI.
	Sklep je bil sprejet.

	Ad. 10. Habilitacije
	Sklep 25/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv asistentke za področje računalništva in informatike.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 26/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv asistenta za področje matematike.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 27/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv asistenta za področje matematike.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 28/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv asistenta za področje računalništva in informatike.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 30/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja za področje računalništva in informatike.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 31/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za prvo izvolitev v naziv rednega profesorja za področje računalništva in informatike.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 32/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za prvo izvolitev v naziv izrednega profesorja za področje računalništva in informatike.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 33/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za prvo izvolitev v naziv izredne profesorice za področje računalništva in informatike.
	Mnenja nismo mogli podati.
	Mnenja nismo mogli podati.
	Sklep 35/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za prvo izvolitev v naziv izredne profesorice za področje matematike.
	Sklep ni bil sprejet.
	Sklep 36/11/15: Študentski svet FRI poda negativno mnenje za prvo izvolitev v naziv izredne profesorice za področje matematike.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 37/11/15: Študentski svet FRI poda negativno mnenje za prvo izvolitev v naziv rednega profesorja za področje računalništva in informatike.
	Sklep je bil sprejet.
	Sklep 38/11/15: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv asistenta za področje računalništva in informatike.
	Sklep je bil sprejet.

	Ad. 11. Razno

