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Ljubljana, 25. 8. 2015 

 

Zadeva: Poziv za organizatorje 4. redne skupščine Zveze študentov medicine 

Slovenije 

 

Spoštovani kolegi in kolegice! 

Poletje se bliža h koncu, s tem pa tudi naše počitnice. Kmalu bomo ponovno prešli v študijski ritem, 

to pa pomeni, da bomo nadaljevali tudi z našimi ob-študijskimi dejavnostmi. V novem akademskem 

letu nas čaka mnogo razburljivih izzivov, med katerimi je vsekakor tudi 4. redna skupščina Zveze 

študentov medicine Slovenije. 

Gre za dogodek, ki bo povezal študente obeh medicinskih fakultet v državi, ki bo organiziran v 

koncu novembra.  

Z namenom, da omogočimo povezovanje članov obeh lokalnih društev in jim damo prostor in čas za 

snovanje prihodnosti Zveze, želimo organizirati dogodek, ki izpolnjuje naslednje kriterije: 

 80 udeležencev 

 Vsaj 3 dni 

 Seje razdeljene na: 

o Strateško načrtovanje (za predstavnike skupščine) 

o Medicinsko izobraževanje 

o Projekte 

o Izmenjave   

 Tematski dogodek 

 Družabni program 

Delo organizacijske ekipe bo zajemalo: 

 Izbira in rezervacija prostora dogodka (za seje) 

 Zagotovitev hrane na dogodku (vsaj trije obroki na dan) 

 Urejanje prenočišč 

 Urejanje prevozov 

 Oglaševanje dogodka 

 Zbiranje sredstev za dogodek 

 Priprava družabnega programa 

 Zagotavljanje logistične in tehnične podpore na dogodku 

Za lepši potek organizacije potrebujemo tudi nekoga, ki bi delo koordiniral. Z izkušnjami, ki jih je 

IO pridobil na lanskoletnem srečanju, vam bomo lahko nudili pomoč in podporo pri sami organizaciji 

dogodka. 
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Za organizacijo logističnega dela takšnega dogodka je potrebna dobro uigrana in motivirana ekipa, 

zato smo začeli z iskanjem že par mesecev prej. Če se vidiš kot vodja ali član organizacijske ekipe 

takšnega dogodka, se lahko z motivacijskim pismom prijaviš na president@slomsic.si . Kratko (ena 

stran) motivacijsko pismo naj obsega dosedanje izkušnje v Društvu/Zvezi in motivacijo za prijavo. 

Rok za oddajo je 6. 9. 2015 ob 23:59.  

Gre za odlično priložnost, kjer si lahko nabereš neprecenljive izkušnje s področja vodenja, dela v 

skupini in organizacije dogodkov. Če si še vedno v dvomih pa se lahko z vprašanji vedno obrneš na 

naslov: president@slomsic.si ali telefonsko številko 041 438 545. 

Lep pozdrav 

  Andrej Martin Vujkovac 
  Predsednik ZŠMS 
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