Maribor, 30. 11. 2020

ZAPISNIK
4. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 30. 11. 2020
(V okolju MS Teams s pričetkom ob 12h)

Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), Klara Liza Schulz (FT), Blaž Kalšek (FS), Andrej Zidarič
(FKKT), David Mikek (FERI), Tjaša Čadej (FF), Jan Jezeršek (MF), Janja Orovič (EPF), Jurij Petek
(FGPA), Luka Barbič (FE), Karin Glazer(FKBV)
Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Asja Lešnik (PF), Karin Lešnik (FERI), Anja Urek (ŠD), Klavdija
Kastelic (FOV), Tjaša Randl (FT), Marcel Žafran (FKKT), Mirche Milenkov (FVV),
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM.
Ostali prisotni: Živa Ledinek, Primož Šajher, Luka Oblak (MF), Janja Žerak Vuk
Ne vem kam: Lara Šimon (PEF), Mitja Čuš (FKKT), Domen Robič (UM), Nomi Hrast (EPF), Melani
Potrč (FNM), Robert Presker (UM), Tea Unger (PF), Marko Kežmah (UM), Laura Lupše (FT),
Davor Ornik (FERI), Klemen Srpič (FE),
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda 3. izredne seje ŠS UM
2. Elektronske volitve v študentske svete članic
3. Strategija Univerze v Mariboru za obdobje 2021-2030

AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 3. IZREDNE SEJE ŠS UM
Predsedujoča uvodoma pozdravi vse navzoče in podala navodila, kako bo potekala 4. izredna
seja.
Povpraša po morebitnih pripombah zoper dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je
predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
SKLEP 1
Študentski svet UM potrdi dnevni red 4. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 2. ELEKTRONSKE VOLITVE V ŠTUDENTSKE SVETE ČLANIC
Predsedujoča pove, da so se s situacijo elektronskih volitev v študentske svete članic ukvarjali
že na 3. izredni seji ŠS UM, kjer je bilo pojasnjeno, zakaj izvedba z aplikacijo Polly ni ustrezna.
Kot je bilo obljubljeno na omenjeni seji, se je poiskalo novega ponudnika, ki ustreza v okvirjih,
kjer je imela aplikacija Polly pomanjkljivosti. Predsedujoča zopet poudari, da je potrebno
vedeti, da aplikacija Polly nikakor ni pomanjkljiva glede zagotavljanja tajnosti, ampak da je bila
težava, kot je bilo že pojasnjeno, v GDPR. Predsedujoča v nadaljevanju pozdravi dr. Marka
Kežmaha in mu preda besedo, da študentski svet seznani kako bodo potekale elektronske
volitve v študentske svete članic. Dr. Kežmah potrdi besede predsedujoče, da je potrebno
zavedanje, da aplikacija Polly ni bila neustrezna s strani anonimnosti, ampak da je problem
GDPR. Kot je obljubljeno so našli novega ponudnika za izvedbo elektronskih volitev v
študentske svete članic, ki ima ustrezen certifikat in je bil prav tako pregledan s strani
revizorjev. Povezava že deluje. Dr. Kežmah še pojasni, da je sistem izjemno dovršen in je na
visokem nivoju zagotavljanja anonimnosti, saj se ob prenašajo ID ne posredujejo tudi
informacije o osebi, tako da se ne bo vedelo, kdo od študentov je v volilnem imeniku. Na koncu
študent prejme še potrdilo o glasovanju, kar potrdi, da je glas zabeležen.
Predsedujoča se zahvali za pojasnilo in daje možnost razprave.
Mirche Milenkov (FVV) vpraša, če se bo to aplikacijo lahko uporabljalo tudi na članicah, senatih
in ostalih organih. Dr. Kežmah pojasni, da je takšen namen, vendar se bo o tem še razpravljalo
na seji Senata UM v decembru.
Predsedujoča še doda, da je za volitve v študentske svete članic dana diskrecija Študentskemu
svetu Univerze, da le ta odloči, kako se bodo volitve izvedle. Kar se tiče pa ostalih organov
Univerze, pa mora biti razprava opravljena tudi na senatu in upravnem odboru UM.
Predsedujoča še doda, da bodo deli aplikacije v angleškem jeziku, zato se bo volilcem
predhodno poslalo navodila, da bodo vsi ustrezno seznanjeni s slovenskim prevodom in
navodili. Dr. Kežmah doda, da ponudnik sicer omogoča širok spekter jezikov, vendar trenutno
ni časa za prevajanje v slovenščino, zato bodo nekateri deli ostali v angleščini.
Po končani razpravi predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 2
Študentski svet Univerze v Mariboru odloči, da se elektronske volitve v študentske svete
članic izvedejo z uporabo aplikacije SimplyVoting.

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 3. 3 STRATEGIJA UNIVERZE V MARIBOR ZA OBDOBJE 2021-2030
Predsedujoča pove, da je UM pripravila Strategijo Univerze v Mariboru za obdobje 2021-2030
in preda besedo Živi Ledinek, ki je bila del ustvarjalne ekipe, da predstavi Strategijo.
Živa Ledinek pove, da je bil 18. februarja predlog izhodišč strateških ciljev za obdobje 2021–
2030 predstavljen na tematskem kolegiju dekanov in posredovan vodstvom članic in drugih
članic v prve pripombe. Delovna skupina je prejete pripombe preučila in smiselno upoštevala
ter izdelala dokument Izhodišča strategije Univerze v Mariboru 2021–2030, ki je bil
predstavljen in soglasno potrjen na 11. redni seji Senata UM dne 14. 7. 2020. Izhodišča
strategije Univerze v Mariboru 2021–2030 so bila v nadaljevanju posredovana v javno
obravnavo deležnikom znotraj UM, ki je trajala od 14. 7. 2020 do 18. 9. 2020. Delovna skupina
je prispele pripombe preučila in zbrala za diskusijo na razvojni konferenci. Po usklajevanju z
deležniki in po diskusiji na razvojni konferenci je delovna skupina pripravila dokument
Strategija Univerze v Mariboru 2021–2030 za obravnavo na organih UM. Po sprejetju
strateških ciljev se bo pristopilo k pripravi akcijskega načrta, v katerem se bodo strateški cilji
operacionalizirali s konkretnimi ukrepi in kazalniki. V nadaljevanju Živa pove, da dokument
vsebuje različna področja, ki se študentov dotikajo posredno ali neposredno, vendar je s strani
študentov najbolj pomemben del o študentih. V nadaljevanju Živa poudari, da je bila v
nekaterih medijih negativno predstavljena strategija, do česa pa moramo biti kritični. Meni,
da članek meče slabo luč na strategijo in hkrati ne utemeljuje svojega negativizma. Predhodno
so bile dane možnosti pripomb in izboljšav, vendar le teh ni bilo, zato je sedaj krivično, da se
podajajo nekorektno postavljene ocene, saj je bilo v samo pripravo dokumenta vloženega
veliko dela.
Predsedujoča se zahvali Živi za pojasnila in tudi sama doda, da moramo biti kritični ob branju
medijev. V nadaljevanju Robert Presker pojasni da se tudi sam počuti dolžnega, da pove par
besed, saj je sodeloval pri strategiji, ter da se tudi njemu zdi, da je s strani častnika zgolj
kritiziranje brez podlage, saj je Strategija ustrezno pripravljena. Poudari, da ravno v teh težkih
časih, bi lahko strategija predstavljala svetlo točko, upanje in pozitivo za prihodnost.
Davor Ornik (FERI) pohvali strategijo in želi, da se čim več opredeljenega v Strategiji tudi
izvede.
Predsedujoča se zahvali za pojasnila in razpravo ter predlaga sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 3
Študentski svet Univerze v Mariboru sprejme strateške cilje Strategije Univerze v Mariboru
za obdobje 2021–2030.
Sklep je bil soglasno sprejet.

V nadaljevanju predsedujoča pozove še k dodatni razpravi o aktualnih tematikah. Pohvali, da
se študentski projekti zaenkrat uspešno izvajajo in so se ustrezno prilagodili trenutni situaciji
(Krvodajalski teden v naslednjem tednu, v mesecu novembru izvedeni tečaji programske
opreme, zbiranje igrač in sladkarij za otroke ter drugo).
Davor Ornik (FERI) vpraša kako je z rezultati študentske ankete, saj jim še niso bili poslani.
Predsedujoča pojasni, da jim bodo s strani dekanov poslani v tem tednu.
Teo Unger (PF) zanima, kdaj je predviden naslednji kolegij prodekanov. Predsedujoča pojasni,
da se bo po koncu seje pripravilo vabilo in bo kolegij potekal še v tem tednu, saj bo tematika
preučitev rezultatov ankete.
V nadaljevanju Laura Lupše (FT) pohvali Nomi Hrast (EPF) za sodelovanje, saj bosta njuni
fakulteti skupaj izvedli stand up dogodek.
Predsedujoča se vsem zahvali za prisotnost in poudari, da je vsem vedno na voljo za kakršna
koli vprašanja ali pojasnila.

Seja se zaključi ob 12:47.

Nina Kotnik, l. r.
Sekretarka študentskega sveta
Univerze v Mariboru

Teja Štrukelj, l. r.
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