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Zapisnik 13. pisne seje Študentskega sveta Ekonomsko-
poslovne fakultete Univerze v Mariboru 

 

 

Datum seje: 28. julij 2019 

  

Člani ki so glasovali 
Nomi Hrast, Ajda Grabnar, Cecilija Matul, Gregor 
Rihtarič, Helena Cenc, Aleksandra Amon, Nuša Mahorič, 
Luka Milič, Ajda Habjanič, David Bohar, Monika Strauss 

  

Število oddanih glasovnic:  11 

 

Na 13. pisni seji Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru so bili 
sprejeti naslednji sklepi:  

 

SKLEP 1: Člani ŠS EPF UM soglašajo s sklicem 13. pisne seje. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 2: 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 Makronomija I, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81703078,  imenuje 
dr.  Andreja Lutar Skerbinjek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 3: 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 ekonomije, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81719071,  
imenuje dr.  Andreja Lutar Skerbinjek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 4: 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 ekonomije, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81717167,  
imenuje dr.  Andreja Lutar Skerbinjek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP 5: 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 ekonomije, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81710764,  
imenuje dr.  Andreja Lutar Skerbinjek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 6: 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 ekonomije, ki ga bo opravljal študent z vpisno številko 81710753,  
imenuje dr.  Andreja Lutar Skerbinjek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 7 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 81700112,  imenuje dr. Zdenka Ženko. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 8 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 81703166,  
imenuje dr. Zdenko Ženko. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 9 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 81698561,  
imenuje dr. Andrejo Lutar Skerbinjek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Zapisala: Nina Krel 

 
Prodekanica za študentska vprašanja 

Monika Strauss, predsedujoča ŠS EPF UM 

 

 

 


