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ZAPISNIK
1. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 5.6.2014

Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Sanja Potrč (FKKT), Tadej Jalšovec (MF), Luka Kolar (EPF),
Mitja Jelen (FS), Sandra Gobec (PF), Jan Perša (FG), Nuša Novak (PeF), Patric Rajšp (FZV), Vito
Šimonka (FNM)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Klemen Grobin (FL), Blaž Resnik (FE)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Monika Sobočan (MF), Rebeka Žirovnik (PF), Eva Nike Cvikl (MF), Maja Žibert (FT)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS UM

Rok Hržič, prorektor za študentska vprašanja UM, je pozdravil vse navzoče, preveril sklepčnost in
ugotovil, da smo sklepčni.
Predstavil je dnevni red 1. izredne seje ŠS UM in odprl razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS UM
2. Habilitacijska postopka
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 1. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Habilitacijska postopka
Predsedujoči je besedo predal Klemnu Drnovšku, sekretarju ŠS UM.
Sekretar ŠS UM je zbranim predstavil habilitacijski postopek Otilije Petek, ki je podala prošnjo za
podajo pozitivnega mnenja študentov o pedagoški usposobljenosti v okviru izvolitve v naziv
asistentka za predmetno področje »biologija celice«. Sekretar je zbrane seznanil z negativnim
mnenjem ŠS MF, pritožbo Otilije Petek, ki je bila posredovana po pooblaščeni Odvetniški družbi
Čeferin in predlog odgovora na pritožbo ter posamezne ugovore pritožnice. Celotno gradivo je bilo
članom ŠS UM predloženo in objavljeno na spletnem portalu e-seje.

Tadej Štadler je vprašal, če se študenti, ki so podali mnenje o kandidtaki štejejo za priče in morajo biti
posledično poimensko navedeni v obrazložitvi.
Sekretar ŠS UM mu je odgovoril, da se v tem primeru Zakon o splošnem upravnem postopku zgolj
smiselno uporablja. V konkretnem primeru tako ni šlo za zaslišanje prič, temveč je šlo za javno
podajanje mnenja v okviru seje ŠS MF, ki je bila odprta za javnost. Imena študentov zaradi varstva
anonimnosti hrani prodekanja študentka MF.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
1. Pritožba Otilije Petek z dne 7.4.2014 zoper sklep Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze
v Mariboru, se zavrne.
2. Sklep o negativnem mnenju Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru o
pedagoški usposobljenosti Otilije Petek se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sekretar ŠS UM je zbrane seznanil s habilitacijskim postopkom dr. Romana Gumzeja s Fakultete za
logistiko. Članom ŠS UM je predstavil sklep o negativnem mnenju o pedagoški usposobljenosti, ki ga
je sprejel ŠS FL, pritožbo dr. Gumzeja ter predlog odgovora na pritožbo in na posamezne ugovore
pritožnika.
Sekretar ŠS UM je izpostavil, da je ŠS UM na svoji 18. redni seji že obravnaval pritožbo dr. Gumzeja
zoper sklep ŠS FL. Ker je ŠS UM v takratnem postopku ugotovil nepravilnosti v postopku je zadevo
vrnil v ponovno odločanje ŠS FL, ter v obrazložitvi navedel navodila, ki bi jih ŠS FL ob ponovnem
odločanju moral upoštevati. Dodal je, da v kolikor ŠS FL kot organ 1. stopnje ob ponovnem odločanju
ne sledi navodilom o potrebni dopolnitvi postopka in ne ravna v skladu z odločbo ŠS UM, ŠS UM v
skladu s 4. odst. 251 čl. sam reši zadevo.
Klemen Grobin je povedal, da se pedagoško delo kandidata po sprejetem negativnem mnenju
študentov občutno izboljšalo. Dr. Gumzej je izkazal interes za upoštevanje pripomb študentov in s
tem za izboljšanje pedagoškega dela. Dodal je, da se mu zdi pametno, da ŠS UM kandidatu poda
pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti, hkrati pa se izpostavijo predlogi študentov za
izboljšanje pedagoškega dela kandidata.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
1. Pritožbi dr. Romana Gumzeja z dne 8.5.2014 (prejeta dne 9.5.2014) zoper sklep Študentskega sveta
Fakultete za logistiko UM se ugodi.
2. Študentski svet Univerze v Mariboru podaja pozitivno mnenje študentov o pedagoški
usposobljenosti dr. Romana Gumzeja za izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje
»logistika sistemov«.
Klemen Grobin se je glasovanja vzdržal, ker je o zadevi že odločal na 1. stopnji.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Rok Hržič, l.r.

