
  
 

Maribor, 5. 11. 2020  
 

 
ZAPISNIK 

3. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 
z dne 5. 11. 2020 

(V okolju MS Teams s pričetkom ob 11h) 

 
 
Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), Klara Liza Schulz (FT), Blaž Kalšek (FS), Jure Deželak 
(FZV), Andrej Zidarič (FKKT), David Mikek (FERI), Pina Grabar (ŠD), Tjaša Čadej (FF), Jan Jezeršek 
(MF), Janja Orovič (EPF), Jurij Petek (FGPA), Karin Glazer (FKBV) 
Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Asja Lešnik (PF), Benjamin Habinc (FZV), Karin Lešnik (FERI), 
Sven Rošer (FL), Klavdija Kastelic (FOV), Pina Slaček (EPF), Eva Simonič (FE), Mirche Milenkov 
(FVV), 
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM. 
Ostali prisotni:  Živa Ledinek (MF), Primož Šajher, Luka Oblak (MF), Lara Šimon (PEF), Mitja 
Čuš (FKKT), Domen Robič (UM), Nomi Hrast (EPF), Melani Potrč (FNM), Robert Presker (UM), 
Tea Unger (PF), Marko Kežmah (UM), Miha Dvojmoč, Laura Lupše (FT), Davor Ornik (FERI),  
Nataša Mesarič (UM) 
 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 3. izredne seje ŠS UM 

2. Nadomestne volitve v ŠS UM  

3. Volitve v ŠS članic UM 
 
AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 3. IZREDNE SEJE ŠS UM  

Predsedujoča uvodoma pozdravi vse navzoče in poda navodila, kako bo potekala 3. izredna 
seja. Vsem zaželi, da ostanejo zdravi in, da bo čimprej mogoča izvedba v fizični obliki.  Povpraša 
po morebitnih pripombah zoper dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejetje 
naslednjega sklepa:  

 
SKLEP 1 

Študentski svet UM potrdi dnevni red 3. izredne seje ŠS UM.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

Predsedujoča v nadaljevanju pojasni, da se druga in tretja točka dnevnega reda navezujeta, zato 
se ju bo obravnavalo skupaj.  



AD 2. NADOMESTNE VOLITVE V ŠS UM  IN AD 3. VOLITVE V ŠS ČLANIC  
 
Predsedujoča pojasni, da je v zadnjih dneh, ko bi morala potekati še finalna priprava volitev v 
ŠS članic, prišlo do sprememb, saj je s strani vodstva Univerze prišla vest, da so volitve z 
aplikacijo Polly (sicer popolnoma ustrezne z vidika tajnosti, ki je bila predmet debate v 
preteklih tednih), vendar pa je bilo naknadno opozorjeno in ugotovljeno, da je 
podjetje Polly (serverji) locirano v ZDA, torej ne znotraj EU, kar pomeni da se po GDPR štejejo 
za 3. državo. To pomeni, da politika zasebnosti prenosa teh podatkov v 3. državo ni v skladu z 
GDPR, ki zavezuje Univerzo kot izvajalca volitev. Predsedujoča pojasni, da bo več o tem v 
nadaljevanju povedal gost na seji, doc. dr. Dvojmoč. Hkrati poudari, da ŠS UM ni nihče zavajal 
ali narobe predstavljal same aplikacije, temveč je zadeva bila predstavljena korektno in bi 
bile tudi volitve nedvomno uspešne. Problem pa se bi lahko pojavil čez čas, po že izvedenih 
volitvah, saj obstaja možnost, da bi bil zoper volitve sprožen postopek pred informacijskim 
pooblaščencem. Dejstvo je, da so elektronske tajne volitve za Univerze v Sloveniji popolnoma 
novo polje in UM pri tem »orje ledino« in se posledično sooča s tem povezanimi težavami. V 
skladu z vsem povedanim je predlog ta, da se sklep o razpisu volitev v ŠS članic spremeni na 
način, da se datum izvedbe volitev prestavi na 15.12, z namenom, da se do konca novembra 
poišče nova tehnična rešitev za elektronsko glasovanje. V koncu novembra se bo po 
predstavitvi tehničnih rešitev, ŠS UM ponovno odločil, na kakšen tehničen način se 
bodo elektronske volitve izvedle. Predvideva se, da bo rešitev uporabna tako za volitve na 
senatih članic, Senatu UM kot tudi za dekanske volitve.   
Predsedujoča pojasni, da se ji zdi smiselno, da se zaenkrat volitve časovno prestavijo, celoten 
postopek, ki pa je že v teku pa se ne prekliče, saj vemo, da so tako volilna komisija, kot 
prodekani in tudi vsi ostali vložili veliko truda v samo pripravo, prav tako je tudi sistem 
elektronskega kandidiranja odlično uspel. Najpomembneje, pa je to, da je izvedba 
elektronskih volitev za študente izjemnega pomena, saj je to edini način izvedbe volitev, ki je 
v trenutnih razmerah mogoč.  
 
Predsedujoča še enkrat poudari, da je potrebno ob današnji razpravi imeti razumevanje, da ni 
problem v samem delovanju in sistemu aplikacije, temveč gre za popolnoma pravni vidik, ki bi 
lahko po izvedenih volitvah predstavljal problem.    
  
Na tem mestu predsedujoča pozdravi dr. Marka Kežmaha, vodjo oddelka za pravne, kadrovske 
in splošne zadeve rektorata UM in doc. dr. Miho Dvojmoča, ki je pooblaščena oseba za varstvo 
podatkov na UM ter jima preda besedo. 
 
Dr. Marko Kežmah se zahvali za besedo in pojasni, da so mednarodni strokovnjaki priporočili 

aplikacijo Polly, kar kaže na to, da je aplikacija dovršena, vendar je nastal v dani situaciji pravni 

problem prenosa podatkov. Potrdi besede predsedujoče in doda, da bo izziv najti novega 

ustreznega ponudnika, vendar da kljub temu že imajo kandidata.  

Doc. dr. Miha Dvojmoč pove, da nima kaj dodati in se strinja s predhodno povedanim. 

Problematika volitev s pomočjo aplikacije Polly je prenos podatkov v tretje države s čimer so 

se seznanili šele v preteklem tednu. Pojasni, da je potrebno biti ob takih stvareh previden 

glede tajnosti, saj gre za zelo velik vnos podatkov. Poudari, da ni nič narobe s samo aplikacijo, 

da je bilo vse korektno in, da ni problem tajnosti, ampak potencialne razkritosti podatkov. 

Zamik volitev je edina rešitev.   



Predsedujoča se zahvali za pojasnila in odpre razpravo. 

Davor Ornik (FERI) se zahvali za podrobno predstavitev in pojasnila. 

Laura Lupše (FT) izrazi skrb, zaradi zamika volitev, vendar ji predsedujoča pojasni, da ni druge 

rešitve. 

Jan Jezeršek (MF) vpraša, če bi bilo mogoče, da bi izvedli volitve znotraj UM. Dr. Kežmah 

pojasni, da bi bila problem tajnost in časovna komponenta. Zunanji ponudniki namreč 

predstavljajo večjo tajnost in neodvisnost.  

Živa Ledinek (UM) se odzove na povedano in doda, da smo v kaotičnem času in je potrebna 

prilagoditev. Zahvali se predsedujoči za pojasnila.  

Predsedujoča pojasni, da bodo po današnji seji o spremembi razpisa volitev obveščeni 
kandidati na volitvah, prodekani študenti in tajniki fakultet. Vse prodekane in člane, ki so 
pridno skrbeli za trenutno promocijo predsedujoča naproša, da objave ustrezno prilagodijo. 
Pojasni, da se bodo ŠS članic tako konstituirali po opravljenih volitvah, do takrat pa bodo 
mandat obdržali obstoječi člani. V naslednjih dneh bodo prodekani pozvani k temu, da 
preverijo, če so njihovi ŠS še vedno sklepčni (morebitne odstopne izjave, razrešitve in 
prenehanje statusa).   
 
Predsedujoča se še enkrat zahvali in daje na glasovanje naslednja sklepa: 

 
  

SKLEP 2 
ŠS UM se seznani in podpira  načrtovane spremembe in dopolnitve sklepa o razpisu volitev 
v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.   
  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
SKLEP 3: 

Nadomestne volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru, v elektronski obliki, se bodo 
razpisale po tem, ko bo  ŠS UM potrdil sistem elektronskega tajnega glasovanja.  
  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
  
Po uradnem delu seje se predsedujoča zahvali vsem, da so prišli in daje še dodatno možnost 
za razpravo o aktualni tematiki.   
 
Seja se zaključi ob 11:45. 
 
 
 
 
Nina Kotnik, l. r.               Teja Štrukelj, l. r. 

Sekretarka študentskega sveta             Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                    Univerze v Mariboru 


