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Zapisnik 5. redne seje Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne 
fakultete Univerze v Mariboru 

 
 

Datum seje: Torek, 23. aprila 2019 ob 16.30 v senatni sobi EPF, 
Razlagova 14, 2000 Maribor 

  

Prisotni člani ŠS EPF: 

Nomi Hrast, Ajda Grabnar, Cecilija Matul, Nuša 
Mahorič, Luka Milič, Ajda Habjanič 
 
Grega Ropič, Anže Osterveršnik Črešnar, Irina 
Surladžioska, Marija Smilevska, Tomaž Konajzler, 
Nina Krel, Martin Jovanovič 

  
  
Predsedujoča ŠS EPF: Monika Strauss 
  
  

Odsotni člani ŠS EPF: 

Gregor Rihtarič, Helena Cenc, Aleksandra Amon, 
Benjamin Bine Bregant, Lucija Trojner, David Bohar 
 
Špela Klara Mauhler, Tomaž Arih, Nejc Fir, Gregor 
Miklavčič 

  
  

Prisotni ostali: Jan Sedlanič, Luka Ščančar, Maša Selinšek, Katarina 
Žerdin, Nuša Sluga 

  
  

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 5. redni seji sklepčen. 
 
 
Ad. 1: Potrditev dnevnega reda 5. redne seje ŠS EPF UM 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov – 4. redna seja 
3. Pregled neizvršenih sklepov 
4. Poročanje iz seje Senata EPF, komisij senata EPF in seje ŠSUM 
5. Podaja mnenja v postopku habilitacije 
6. Projekti ŠS EPF 
7. Razno  

 
Monika Strauss, je predlagala razširitev dnevnega reda v naslednji obliki:  
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Konstituiranje Študentskega sveta EPF 
3. Potrditev zapisnikov – 4. redna seja 
4. Anonimiziranje in pregled preteklih zapisnikov sej  
5. Pregled neizvršenih sklepov 
6. Poročanje iz seje Senata EPF, komisij senata EPF in seje ŠSUM 
7. Podaja mnenja v postopku habilitacije 
8. Projekti ŠS EPF 
9. Razno  
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Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoča ŠS EPF UM, je dala na glasovanje naslednji 
sklep:  
 
Sklep 1: Predlagani dnevni red z razširitvijo 5. redne seje  Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete 
UM se potrdi. 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Sklep soglasno sprejet. 
 
Ad. 2: Konstituiranje študentskega sveta 
 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF je člane obvestila, da je s strani Maxa Kralja Kosa prejela odstopno izjavo. 
Z odstopno izjavo se moramo seznaniti in sprejeti nov sklep o konstituiranju. 
 
Po razpravi je Monika Strauss na glasovanje dala naslednja sklepa:  
 
Sklep 2: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete UM se seznani z odstopno izjavo Maxa Kralja Kosa, člana 
so sveta Ekonomsko-poslovne fakultete. 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Sklep soglasno sprejet. 
 
Sklep 3: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru se je konstituiral v naslednji sestavi:  
1. Monika Strauss, Prodekanica za študentska vprašanja  
2. Nomi Hrast, predsednica ŠS 1. letnikov 
3. Ajda Grabnar, članica ŠS 1. letnikov 
4. Cecilija Matul, predsednica ŠS 2. letnikov 
5. Gregor Rihtarič, član ŠS 2. letnikov 
6. Helena Cenc, predsednica ŠS 3. letnikov 
7. Aleksandra Amon, članica ŠS 3. letnikov 
8. Benjamin Bine Bregant, predsednik ŠS 4. letnikov 
9. Lucija Trojner, članica ŠS 4. letnikov 
10. Nuša Mahorič, predsednica ŠS 5. letnikov 
11. Luka Milič, član ŠS 5. letnikov  
12. Ajda Habjanič, predsednica ŠS absolventov 
13. David Bohar, član ŠS absolventov 
 
So svet Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete 
1. Špela Klara Mauhler, članica 1. letnika 
2. Tomaž Arih, član 1. letnika 
3. Grega Ropič, člani 2. letnika 
4. Nejc Fir, član 3. letnika 
5. Gregor Miklavčič, član 3. letnika 
6. Irina Surladžioska, članica 4. letnika 
7. Anže Osterveršnik Črešnar, član 4. letnika 
8. Marija Smilevska, članica 5. letnika 
9. Nina Krel, članica absolventov 
10. Tomaž Konajzler, član absolventov  
11. Martin Jovanović, član absolventov 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Sklep soglasno sprejet. 
 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da so sklepi sprejeti soglasno. 
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Ad. 3.: Potrditev zapisnikov – 4. redne seje  
 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je odprla razpravo o zapisniku 4 . redne seje. 
 
Razprave ni bilo, zato je dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep 4: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete UM sprejme in potrdi zapisnik 4. redne  seje 
Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete UM.  
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da so bili sklepi sprejeti soglasno. 
 
 
Ad. 4.: Anonimiziranje in pregled preteklih zapisnikov sej  
 
Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja je člane obvestila o dopisu, ki ga je prejela s strani dekanice 
z dne, 18. aprila 2019. 
 
Člane je obvestila, da smo bili obveščeni in opozorjeni, da naši zapisniki na portalu EPF niso ustrezno 
anonimizirani. Povedala je, da so zapisniki trenutno objavljeni na tak način, da so osebni podatki počrnjeni. 
Povedala, je da je raziskovala kako zapisnike objavljajo na univerzi. Točke, kjer so vključeni osebni podatki so na 
UM zaprti za javnost. Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja predlaga, da Študentski svet v 
prihodnje po zgledu UM objavlja zapisnike.  
 
Odprla je razpravo na to temo.  
 
Po razpravi je na glasovanje dala naslednja sklepa:  
 
Sklep 5: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru sklene, da se točka »Podaja mnenja 
v postopku habilitacije« na vsaki seji zapre za javnost zaradi varovanja osebnih podatkov.  
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
  Sklep soglasno sprejet.  
 
Sklep 6: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru naloži prodekanici za študentska 
vprašanja Moniki Strauss, da glede na sklep 5 ustrezno popravi že objavljene zapisnike. 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Sklep soglasno sprejet.  
 
Predsedujoča je člane obvestila tudi o drugih situaciji, s katero se je soočala v zadnjih dneh. Pove, da je s strani 
prorektorice za študentska vprašanja Žive Ledinek dne, 8. marca prejela elektronsko sporočilo, v katerem jo je 
prorektorica pozivala za pojasnila. Zadeva se nanaša na zapisnik iz konstitutivne seje. Želela je pojasnilo zakaj 
je prišlo do razlik med izpisom sklepa, ki smo ga poslali v službo za habilitacije in zapisnikom.  
 
Predsedujoča pojasni kakšne razlike so nastale in zakaj se je to zgodilo. Člane spomni, da jim je 6. 12. 2018 
poslala e-mail sporočilo z izpisom sklepa, ki so ga vsi potrdili in le tega je posredovala v službo za habilitacije. 
Pove, da je pozabila ustrezno spremeniti datoteko zapisnika. Storjene napake so nastale iz površnosti. Pove, da 
smo člani vsi površno pogledali zapisnik in ga nepravilnega tudi potrdili na 1. redni seji.  
 
Predsedujoča pojasni, da je zapisnik ustrezno spremenila takoj ko je bila na to opozorjena, samo za to, da v 
javnosti ne bi še dalj časa bile napačne informacije. Glede na pravilnik o sestavi in delovanju študentskih svetov 
pa  bi morali o spremembah zapisnika glasovati na seji ŠS. Monika Strauss se je opravičila članom za nastalo 
situacijo.  
 
Člane prosi, da v kolikor se strinjajo napako tokrat korektno odpravimo in o spremembah zapisnika glasujemo s 
sklepom.  
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Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja predlaga, da glasujemo o spremembah, ki so bile narejene 
v zapisniku konstitutivne seje ŠS EPF.  
 
Monika Strauss predlaga, da se zapisnik konstitutivne seje, z dne 4. 12. 2018 spremeni v naslednjih primerih:  
 

• Sklep 2 se spremeni tako, da se glasi » Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v 
Mariboru daje pozitivno mnenje s pridržkom o pedagoškem delu dr. Simone Sternad Zabukovšek, ki je 
vložila popolno vlogo za izvolitev v naziv.  
 

• Izid glasovanja pri sklepu 2 in sklepu tri se spremeni v ZA: 11, VZDRŽANI: 0, PROTI:0. 
 

Za so glasovali naslednji člani: Nomi Hrast, Ajda Grabnar, Cecilija Matul, Gregor Rihtarič, Aleksandra 
Amon, Benjamin Bine Bregant, Lucija Trojner, Nuša Mahorič, Luka Milič, Ajda Habjanič, Monika Strauss. 

 
Zaradi članstva v senatu EPF se člana David Bohar in Helena Cenc izločita. 

 
Sklep 7: Študentski svet EPF  sprejme in potrdi predlagano spremembo v zapisniku konstitutivne seje ŠS EPF 
UM z dne 4. 12. 2018. 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Sklep soglasno sprejet.  
 
Monika Strauss, predsedujoča ŠS EPF je članom povedala, da je v petek prosila sekretarko ŠS EPF, da pregleda 
še zapisnike 1. izredne seje, 1. redne seje,  2. redne seje ter 1., 2., 3. pisne seje za morebitne napake. Monika 
predlaga, da tudi o teh napakah glasujemo in jih odpravimo. 
 
Članom obljubi, da bo bolj natančno pregledovala zapisnike preden jih poda v potrditev in hkrati vse člane prosi, 
da jih pred potrditvijo tudi preberejo in podajo pripombe. 
 
Monika Strauss  prosi Nino Krel za poročilo o morebitnih napakah in predlagane spremembe v zapisnikih:  
 

Seja Predlagana sprememba 

1. izredna seja 

»Seja se je pričela ob 17.00 uri«  se spremeni v »Seja se je pričela ob 15.00 uri« 

» Ad. 1: Potrditev dnevnega reda konstitutivne seje« se spremeni v »Ad.1: Potrditev 
dnevnega reda 1. izredne seje« 

1. redna seja Popravi se oštevilčenje sklepov. Manjka sklep 4, sklep 7 in sklep 11. Sklep 5 postane 
sklep 4, sklep 6 postane sklep 5  itd.  

2. redna seja 

Popraviti je treba datum in pričetek seje. »Torek, 21. januar 2019 ob 15.30 uri« se 
spremeni v » Torek, 22. januar 2019 ob 16.30 uri.  

» Seja se je pričela ob 15.30 uri« se spremeni v » Seja se je pričela ob 16.30 uri« 

 
Monika se zahvali Nini za ugotovljeno in predlaga, da o spremembah glasujemo kar v paketu.  
 
Sklep 8: Študentski svet EPF  sprejme in potrdi predlagane spremembe v zapisnikih 1. izredne, 1. redne in 2. 
redne seje ŠS EPF UM.  
 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Sklep soglasno sprejet.  
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Ad. 5.: Pregled neizvršenih sklepov 
 
 
Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoča ŠS EPF UM, je povedala, da neizvršenih 
sklepov nimamo.  
 
Ad. 6: 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 9: 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:7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad. 7.: Podaja mnenja v postopku habilitacije 
 
Točka je zaprta za javnost.  
 
Ad. 8: Projekti ŠS EPF 
 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je člane seznanila o delu na projektih. Opozorila je predvsem na 
projekte, ki jih bo ŠS EPF organiziral v mesecu marcu. Vse člane je pozvala k razpravi o vsebini projektov, ki jih 
pripravljajo.  
 
 
Ad 9: Razno 
 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je članom povedala, da je 28. marca 2019 pri predmetu trajnostno 
računovodstvo 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 11: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje o 
uspešnosti nastopa kandidata  za gostujočega strokovnjaka, ki je pri predmetu Trajnostno 
računovodstvo predaval 28. marca 2019 na BMAG programu. Povprečna ocena ankete znaša 4,4. 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.  
 
 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je članom povedala, da je 8. aprila 2019 pri predmetu Okoljski 
management 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 12: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje o 
uspešnosti nastopa kandidata  za gostujočega strokovnjaka, ki je pri predmetu Okoljski 
management  predaval 8. aprila 2019 na UNI programu. Povprečna ocena ankete znaša 4,4. 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 
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Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.  
 
 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je članom povedala, da je 12. aprila  2019 pri predmetu Trajnostno 
računovodstvo potekalo predavanje gostujoče strokovnjakinje  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 13: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje o 
uspešnosti nastopa kandidatke  za gostujočo strokovnjakinjo, ki je pri predmetu Trajnostno 
računovodstvo predavala 12. aprila 2019 na BMAG programu. Povprečna ocena ankete znaša 4,5. 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.  
 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je članom povedala, da je 15. aprila  2019 pri predmetu Okoljski 
management potekalo predavanje gostujočih strokovnjakov . 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 14: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje o 
uspešnosti nastopa kandidatov  za gostujoča strokovnjaka, ki sta pri 
predmetu Okoljski management predavala 15. aprila 2019 na BUN programu. Povprečna ocena ankete znaša 3,5. 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.  
  
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je članom povedala, da je 23. aprila pri predmetu Krizni finančni 
management 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 15: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje o 
uspešnosti nastopa kandidata  za gostujočega strokovnjaka, ki je pri predmetu Krizni finančni 
management predaval 23. aprila 2019 na BMAG programu. Povprečna ocena ankete znaša 5,0. 
 
Izid glasovanja: Za: 7 Proti:0 Vzdr.:0 

 
Monika Strauss, predsednica ŠS EPF UM, je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.  
 
 
Seja se je zaključila ob 18.00 uri 
 
Zapisala: Nina Krel 
 
 

 Prodekanica za študentska vprašanja 
Monika Strauss, predsedujoča ŠS EPF UM 

  
 


	Sklep 5: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru sklene, da se točka »Podaja mnenja v postopku habilitacije« na vsaki seji zapre za javnost zaradi varovanja osebnih podatkov.
	Sklep 6: Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru naloži prodekanici za študentska vprašanja Moniki Strauss, da glede na sklep 5 ustrezno popravi že objavljene zapisnike.



