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ZAPISNIK
4. redne seje

Fakultete za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani

(študijsko leto 2015/2016)

Navzoči člani: Milutin Spasić, Vasilije Simeunović Djukić, Nedim Husaković, Sabina Huskić, 
Ana Kregar, Jure Kolenko, Matic Plešec, Sandi Režonja, Živa Škof, Daisy Zaccarin, Simon Zajc,
Ernest Beličič, Matevž Pesek, Darja Peternel, Jure Malovrh

Opravičeno odsotni člani: Matevž Černe, Gašper Grom
Neopravičeno odsotni člani: /
Ostali prisotni: /

Sejo je sklical predsednik ŠS FRI Vasilije Simeunović Djukić za dan 14. 4. 2016 z začetkom ob 
17:00 in koncem ob 18:45. Seja je potekala v R05.
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Ad. 1. Potrditev dnevnega reda

Člani ŠS FRI so pregledali dnevni red. 

Sklep 02/4/16: Študentski svet FRI sprejme dnevni red.

Za: Proti: Vzdržano:
9 0 0

Sklep je bil sprejet.

Ad. 2. Potrditev zapisnikov 1. izredne seje ŠS FRI, 6. korespondenčne
seje ŠS FRI, 7. korespondenčne seje ŠS FRI in 8. korespondenčne seje
ŠS FRI

Člani  ŠS  na  seji  niso  imeli  dodatnih  pripomb  na  zapisnike  1.  izredne  seje  ŠS  FRI,  6.
korespondenčne seje ŠS FRI, 7. korespondenčne seje ŠS FRI in 8. korespondenčne seje ŠS
FRI.

Sklep  03/4/16:  Študentski  svet  FRI  potrdi  zapisnike  3.  redne  seje  ŠS  FRI,  4.
korespondenčne seje ŠS FRI in 5. korespondenčne seje ŠS FRI.

Za: Proti: Vzdržano:
10 0 0

Sklep je bil sprejet.

Ad. 3. Poročila članov komisij

Nedim Husaković je poročal o delovanju ŠO FRI.  Naslednji teden ŠO FRI organizira palačinka
day. Od zadnje seje so izvedli toast day, družabne igre skupaj s FKKT, ki se jih je udeležilo 110
študentov, od tega 80 študentov FRI, paintball in Gamewars skupaj s FE.

Sandi Režonja je poročal o seji KŠZ, kjer ni bilo večjih posebnosti. 

Matic je poročal o seji KSKS. Pridobila se je akreditacija ASIIN za 4 leta.

Vasilije Simeunović Djukić je poročal o seji senata FRI. 

Ana Kregar,  Vasilije Simeunović Djukić in Matic Plešec so se udeležili delovnega vikenda ŠS
UL. Predloge, ki so jih debatirali na vikendu, bodo obravnavali še na seji.



Naslednje študijsko leto se bo spremenilo izvajanje študentskih anket. Ob prijavi na izpit  na
studisu se bo anketa prikazala takoj. Tudi ob prijavi v višji letnik se bodo prikazale ankete za
nazaj.  Spodaj  bo pri  anketah še vseeno gumb “ne želim odgovoriti”.  S tem ukrepom bi naj
izboljšali število izpolnjenih anket. 

Ad. 4. 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 o podaji mnenja.

Sklep 04/4/16: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za v ponovno izvolitev v naziv
asistentke za področje matematike.

Za: Proti: Vzdržano:
15 0 0
Sklep je bil sprejet.

Sklep 05/4/16: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv
izrednega profesorja za področje računalništva in informatike.

Za: Proti: Vzdržano:
15 0 0
Sklep je bil sprejet.

Sklep 06/4/16: Študentski svet FRI poda pozitivno mnenje za ponovno izvolitev v naziv
asistenta za področje matematike.

Za: Proti: Vzdržano:
15 0 0
Sklep je bil sprejet.

Ad. 5. Imenovanje članov za komisije FRI

Sklep  07/4/16:  Študentski  svet  FRI  imenuje  Sabino  Huskić  za  članico  komisije  za
spremljanje kakovosti in samoevalvacijo.

Za: Proti: Vzdržano:
15 0 0



Sklep je bil sprejet.

Ad. 6. Dobrodelni dnevi - poročilo

Člani ŠS FRI so že dobili obsežno poročilo in napotke za naslednje leto v pregled. 

Ad. 7. Bowling s profesorji - poročilo 

Na dogodek je bilo 21 prijavljenih, od katerih se je udeležilo 18. S strani zaposlenih ni bilo 
nobenega prijavljenega, čeprav so bili dobro obveščeni. 

Ad. 8. Pogovori s študenti - poročilo

Matic Plešec bo uredil poročilo o pogovorih s študenti do ponedeljka in objavil članom ŠS FRI-ju
v pregled. 

Ad. 9. Predstavitve laboratorijev - poročilo

Milutin Spasić je poročal o predstavitvah laboratorijev. Pomislit je treba o datumu izvedbe tega 
projekta naslednje leto. Letos je bila izvedba precej dobra. Pisno vabilo dobrim študentom se je 
izkazalo za uspešno. Po predstavitvah so se profesorji s študenti odpravili po laboratorijih. ŠS 
FRI je po končanem projektu pripravil še ankete, kjer so študenti vnesli podatke, preko katerih 
se lahko laboratoriji povežejo z njimi. 

Ad. 10. Razno

Člani ŠS FRI so dobili predlog za financiranje razvijalcev igre KREIS.

Matevž Pesek je mnenja, da ŠS FRI ima denarna sredstva, s katerimi bi lahko podprl projekte
študentov. 

Sklep 08/4/16: Študentski svet FRI finančno podpre ekipo KREIS v vrednosti do 200 EUR.

Za: Proti: Vzdržano:
10 0 2
Sklep je bil sprejet.

Člani ŠS FRI so dobili v pregled predlog za sofinanciranje projekta Dragonhack. 

Vasilije Simeunović Djukić je povedal, da ŠS FRI letos ni v stiski z denarjem in zato ima večje



zmožnosti za sofinanciranje projektov.

Sklep 6/4/16: Študentski svet FRI finančno podpre Dragohack v vrednosti do 1000 EUR,
če se lahko na kraju dogodka postavi material, ki bo predstavljal ŠS FRI, ima ŠS FRI 10
minutno predstavitev na otvoritvi, ima ŠS FRI svoj izziv, za katerega podeli nagrado ter
se ŠS FRI lahko promovira (nad/med) drugimi sponzorji.

Za: Proti: Vzdržano:

12 0 0
Sklep je bil sprejet.

Ana Kregar se bo učila urejati spletno stran ŠS FRI.

Ernest Beličič je poročal, da se je za delovni vikend naredil zapisnik, ki se bo v kratkem delil s
člani kot priporočilo za naslednja leta.

Zapisal: Sandi Režonja
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