Maribor, 24. 9. 2020

ZAPISNIK
1. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 24. 9. 2020
(V Podreccini dvorani s pričetkom ob 09:10)

Prisotni člani ŠS UM (5/18): David Mikek (FERI), Janja Orovič (EPF), Blaž Kalšek (FS), Jure
Deželak (FZV), Sven Rošer (FL), Nina Kotnik (preko orodja MS Times).
Prisotni nadomestni člani ŠS UM (4/18): Iva Jajčevič (MF), Aneja Lah (FGPA), Asja Lešnik (PF),
Lucian Krajnc Krstov (FF) – prišel ob 9.40.
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM.
Ostali prisotni: Janja Žerak Vuk (UM), Primož Šajher (UM), Nik Pušnik Bakšič (FL), Tea Unger
(PF), Davor Ornik (FERI), Marko Kežmah (UM) .

AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 1. IZREDNE SEJE ŠS UM
Predsedujoča je uvodoma pozdravila vse navzoče in podala navodila, kako bo seja potekala
ter naznanila, da bo glasovanje potekalo z dvigom rok. Povprašala je po morebitnih pripombah
zoper dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 1
Študentski svet UM potrdi dnevni red 1. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 2. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O DELOVANJU IN SESTAVI
ŠTUDENTSKIH SVETOV
Predsedujoča pojasni, da so se člani ŠS UM s potekom in smiselnostjo elektronskih volitev, ki
predstavljajo v trenutnih okoliščinah najboljšo alternativo, seznanili že na 1. redni seji ŠS UM,
ki je potekala 14. 9. 2020. Na današnji seji pa bodo predstavljene Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov. Dotični pravilnik bo od nadaljnjega urejal
tudi elektronske volitve. Predsedujoča je pojasnila, da je bil predlog predlaganih sprememb in
dopolnitev Pravilnika na seji statutarne komisije potrjen. V nadaljevanju je naša naloga
potrditev Pravilnika in predlaganih sprememb in dopolnitev Pravilnika, ki potem preide na
obravnavo in v pridobitev soglasja na Upravni odbor. Predsedujoča pojasni tudi svoje mnenje,
da bi bilo smiselno potrditi elektronske volitve v trenutnih razmerah ter najavi dr. Marka

Kežmaha, da članom pojasni predlog tehnične izvedbe elektronskih volitev ter izvedbo tajnega
glasovanja, ki je trenutno na voljo za izvedbo volitev v študentske svete članic in bi se lahko
uporabil že v študijskem letu 2020/21.
Dr. Marko Kežmah pojasni, da se zaradi okoliščin zdi izvajanje fizičnih volitev problematično,
saj bi bila zaradi maske, ki zakriva del obraza, prepoznava oseb težja. Pojasnil je alternativne
možnosti izvedbe volitev v situacijah, ko fizičnega glasovanja na volišču ne bi bilo možno
izvesti. Predstavil je nekaj vidikov, kot je npr. glasovanje po pošti. Fizičnim volitvam prav tako
predstavlja problem zaprtost fakultet in omejenost gibanja. Dr. Kežmah pojasni, da obstaja
alternativa fizični izvedbi tudi volitve po pošti, vendar bi to predstavljalo preveč slabosti – npr.
stroški, problem vročitve, problem prejema gradiva … Sam postopek bi imel torej precej
pomanjkljivosti, zato kot dobro alternativo vidi elektronske volitve. Pri samih elektronskih
volitvah, meni, da problema ne predstavlja izvedba, predstavljata pa problem zaupanje
javnosti v anonimnost in istovetnost oseb.
Pojasnil je, da je predlog za izvedbo volitev, ki jo vidijo kot edino možnost, ki je varna in
zanesljiva, identifikacija z digitalno identiteto. Drugi izziv predstavlja anonimnost glasovanja,
saj se s prijavo z identiteto ustvari sled. Dr. Kežmah pojasni, da se bo vzpostavil pogodbeni
sistem z zunanjim izvajalcem, s čimer bo zagotovljena anonimnost. Ponudnika za takšno
storitev so že našli in je že izbran.
Predlog izvedbe volitev je glasovanje v programu Microsoft Teams. Glasovanje bo potekalo
tako, da bo za vsako volilno enoto ustvarjena ekipa znotraj MS Teams in v vsaki ekipi bo
ustvarjeno anonimno glasovanje s pomočjo aplikacije Polly. Omogočeno bo večkratno
glasovanje, pri čemer bo štel zgolj nazadnje oddan glas. Prav tako bo na glasovnici možno
oddati več glasov, saj je pri volitvah v študentski svet možno glasovati za do 5 kandidatov. V
primeru, da bo študent izbral več kot 5 kandidatov bo takšna glasovnica zavržena kot
neveljavna.
Dr. Kežmah pokaže praktično izvedbo elektronskih volitev na predstavitvenem panoju. Člane
povabi v testno ekipo in povabi k praktičnemu preizkusu glasovanja na seji. Člani so se povabilu
odzvali in glasovanje preizkusili.
Predsedujoča se zahvali dr. Marku Kežmahu za pojasnitev. V nadaljevanju predlaga sprejetje
sklepov.
Sklep 2.1
ŠS UM sprejme predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovanju in sestavi
študentskih svetov in jih predlaga v pridobitev soglasja Upravnemu odboru UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 2.2
ŠS UM odloči, da se volitve v študentski svete članic oziroma drugih članic za študijsko leto
2020/21 izvedejo v elektronski obliki, z uporabo aplikacije Polly znotraj orodja Microsoft
Teams, v kolikor bo Upravni odbor Univerze v Mariboru podal soglasje k predlaganim
spremembam in dopolnitvam Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Za konec predsedujoča čestita nadomestni članici Ivi Jajčevič (MF), ki je prejšnji teden prejela
listino za naj prostovoljko.

S tem se zaključi uradni del seje ob 9.49.
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