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Zapisnik 2. redne seje Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne 
fakultete Univerze v Mariboru 

 
 

Datum seje: 
Torek, 22. januarja 2019 ob 16.30 v senatni sobi na 

Razlagovi 14, 2000 Maribor 

  

Prisotni člani ŠS EPF: 

Nomi Hrast, Ajda Grabnar, Cecilija Matul, Gregor 

Rihtarič, Nuša Mahorič, Luka Milič, Ajda Habjanič, 

David Bohar 

 

Grega Ropič, Gregor Miklavčič, Irina Surladžioska, 

Anže Osterveršnik Črešnar, Nina Krel, Tomaž 

Konajzler, Martin Jovanovič, Marija Smilevska 

  

  

Predsedujoča ŠS EPF: Monika Strauss 

  

  

Odsotni člani ŠS EPF: 

Špela Klara Mauhler, Tomaž Arih, Max Kralj Kos, 

Helena Cenc, Aleksandra Amon, Nejc Fir, Benjamin 

Bine Bregant, Lucija Trojner,  

  

  

Prisotni ostali: 
Jan Sedlanič, Maša Selinšek, Nuša Sluga, Luka 

Ščančar, Katarina Žerdin 

  

  

Seja se je pričela ob 16.30 

 

Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoča Študentskemu svetu Ekonomsko-poslovne 

fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju ŠS EPF UM), je pozdravila vse navzoče in preverila sklepčnost. 

 

Monika Strauss, predsednica Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete UM, je ugotovila, da je 

Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete UM (v nadaljevanju ŠS EPF UM) na 2. redni seji sklepčen. 

 

 

Ad. 1: Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS EPF UM 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje in 1. pisne seje 

3. Pregled neizvršenih sklepov 

4. Poročanje iz seje Senata EPF, komisij Senata EPF in seje ŠSUM 

5. Volitve v akademski zbor 

6. Podaja mnenja v postopku habilitacije 

7. Poziv o sofinanciranju – 2019 

8. Razno 

 

Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoča ŠS EPF UM, je dala na glasovanje naslednji 

sklep:  

 

Sklep 1: Predlagani dnevni red 2. redne seje  Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete UM se potrdi. 

 

Izid glasovanja: Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

 

 

Ad. 2.: Potrditev zapisnika 1. redne seje in 1. pisne seje 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je odprla razpravo o zapisniku 1 . redne seje in 1. pisne seje ŠS EPF 

UM. Na zapisnik ni bilo razprave.  
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Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je dala na glasovanje naslednji sklep: 

 

Sklep 2: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete UM sprejme in potrdi zapisnik 1. redne  seje 

Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete UM.  

 

Izid glasovanja: Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

Sklep 3: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete UM sprejme in potrdi zapisnik 1. pisne  seje 

Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete UM.  

 

Izid glasovanja: Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

 

Ad. 3.: Pregled neizvršenih sklepov 

 

 

Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoča ŠS EPF UM, je povedala, da ne izvršenih 

sklepov nimamo.  

 

 

Ad. 4: Poročila iz komisij in organov EPF 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF, je pozvala člane komisij in organov EPF iz vrst študentov, da predstavijo 

vsebino, ki so jo obravnavali na posameznih sejah.  

 

Po poročanju je sledila razprava.  Po razpravi je predsednica ŠS EPF dala na glasovanje naslednji sklep:  

 

Sklep 4: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete se seznani s poročili sej Senata EPF in komisij Senata 

EPF ter seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

 

Izid glasovanja: Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad. 5.: Volitve za člane Akademskega zbora iz vrst študentov 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je člane ŠS EPF seznanila s sklepoma o razpisu volitev v Akademski 

zbor EPF UM iz vrst študentov ter poročili komisije za pregled kandidatur in komisije za pritožbe.  Navzočim je 

povedala, da mora ŠS EPF UM imenovati tričlansko volilno komisijo. Po krajši razpravi je dala na glasovanje 

naslednji sklep:  

 

Sklep 5: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete UM imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev članov 

Akademskega zbora EPF UM iz vrst študentov v naslednji sestavi: Monika Strauss, Ajda Habjanič in Nina Krel 

 

Izid glasovanja: Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da so sklep sprejet soglasno. 

 

 

Predsednica Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete UM je ob 15:45 prekinila sejo zaradi volitev.  

 

Seja se je ponovno pričela ob 16.10. 

 

Po poročanju predsednice volilne komisije je Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, dala na glasovanje  

naslednji sklep:  

  

Sklep 6: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na podlagi tajnih volitev ugotavlja,  

da so kot člani Akademskega zbora EPF UM izvoljeni naslednji študenti: Amon Aleksandra, Bezjak Mojca, Bohar 

David, Bregant Benjamin Bine, Cenc Helena, Fir Nejc, Grabnar Ajda, Hrast Nomi, Jecelj Mia, Kokol Anže, Matul 

Cecilija, Mauhler Špela Klara, Osterveršnik Črešnar Anže, Prepelič Dino, Selinšek Maša, Sluga Nuša, Ščančar Luka, 

Žerdin Katarina. 

 

Izid glasovanja: Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.  
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Ad. 6: Podaja mnenja v postopku habilitacije 

 

Točka je zaprta za javnost.  

 

Ad. 7: Poziv o sofinanciranju 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, članom predstavi poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in 

programov dela študentskih svetov članic v letu 2019. Monika Strauss pove, da je program dela potrebno 

pripraviti do 25. januarja 2016 in opozori člane, da so kot člani ŠS EPF tudi vsi odgovorni, da izpeljemo zastavljen 

program dela.  

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je dala na glasovanje naslednji sklep: 

 

Sklep 9:  Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru se seznani s pozivom za 

sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic v letu 2019.  

 

Izid glasovanja:  Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoča ŠS EPF UM, je ugotovila, da je sklep sprejet 

soglasno. 

 

 

Ad 8: Razno 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je članom povedala, da je 15. januarja 2019 pri predmetu Mednarodne 

poslovne finance potekalo predavanje gostujočega strokovnjaka . ŠS EPF UM je po predavanjih 

na podlagi Pravilnika za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak izvedel mnenjsko anketo 

med prisotnimi študenti 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je dala na glasovanje naslednji sklep: 

 

SKLEP 10: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje o 

uspešnosti nastopa kandidata  za gostujočega strokovnjaka, ki je pri predmetu Mednarodne 

poslovne finance, predaval 15. januarja 2019 na UNI programu. Povprečna ocena ankete znaša 4,7. 

 

Izid glasovanja:  Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoča ŠS EPF UM, je ugotovila, da je sklep sprejet 

soglasno. 

 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je članom povedala, da je bil izdan sklep o razpisu imenovanja oz. 

volitev člana Upravnega odbora iz vrst študentov. Glede na razpis mora študent, ki se odloči za kandidaturo 

pridobiti tudi sklep o podpori Študentskega sveta fakultete iz katere prihaja. Člane obvesti, da se je iz Ekonomsko-

poslovne fakultete za kandidaturo odločil študent David Bohar. 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM je odprla razpravo. Po razpravi je na glasovanje dala naslednji sklep.  

 

SKLEP 11: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru predlaga študenta Davida 

Boharja, absolventa na univerzitetnem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede, smer Ekonomija za 

člana, t.j. predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru.  

 

Izid glasovanja:  Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

 

Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoča ŠS EPF UM, je ugotovila, da je sklep sprejet 

soglasno. 

 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF pove, da  mora  Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v 

Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-

41AG v primeru zadnjega možnega opravljanja izpita (komisijski izpit) imenovati dodatnega člana izpitne  

komisije. 

Na glasovanje je dala naslednje sklepe:  

SKLEP 12: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 
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opravljanje izpita pri predmetu Makroekonomija I, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81701966, 

imenuje dr. Andrejo Lutar Skerbinjek. 

SKLEP 13: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Uvod v ekonomijo in mikroekonomiko, ki ga bo opravljal študent z vpisno 

številko 81703393, imenuje dr. Andrejo Lutar Skerbinjek. 

SKLEP 14: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Politika podjetja in strateški management, ki ga bo opravljal študent z vpisno 

številko 81690309, imenuje dr. Andrejo Lutar Skerbinjek. 

SKLEP 15: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Uvod v ekonomijo in mikroekonomiko, ki ga bo opravljal študent z vpisno 

številko 81713798, imenuje dr. Andrejo Lutar Skerbinjek. 

SKLEP 16: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Analiza odločanja, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81682922, 

imenuje dr. Andrejo Lutar Skerbinjek. 

SKLEP 17: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Izvedbeni management, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81685226, 

imenuje dr. Andrejo Lutar Skerbinjek. 

SKLEP 18: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Ekonomika podjetja, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81703078, 

imenuje dr. Andrejo Lutar Skerbinjek. 

SKLEP 19: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Politika podjetja in strateški management, ki ga bo opravljal študent z vpisno 

številko 81698983, imenuje dr. Andrejo Lutar Skerbinjek. 

SKLEP 20: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Osnove računovodstva, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81676428, 

imenuje dr. Dušana Jovanoviča. 

SKLEP 21: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Osnove računovodstva, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81707010, 

imenuje dr. Dušana Jovanoviča. 

SKLEP 22: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru na osnovi 16. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG v izpitno komisijo za zadnje 

opravljanje izpita pri predmetu Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva, ki ga bo opravljal 

študent z vpisno številko 81680858, imenuje dr. Dušana Jovanoviča. 

Monika Strauss, predsednica ŠS EPF je predlagala, da se o sklepih glasuje v kompletu. Na glasovanje je dala 

zgoraj navedene sklepe: 

 

Izid glasovanja:  Za: 9 Proti:0 Vzdr.:0 

 

 

Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoča ŠS EPF UM, je ugotovila, da so sklepi 

sprejeti soglasno. 

 

Seja se je zaključila ob 17:30 

 

Zapisala: Nina Krel 

 

 
Prodekanica za študentska vprašanja 

Monika Strauss, predsedujoča ŠS EPF UM 
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