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Maribor, 10. 1. 2016 

 

Zadeva: Razpis za člane delegacije Zveze študentov medicine Slovenije na Evropskem 

regionalnem srečanju IFMSA 2016 

 

Dragi člani Društva študentov medicine Maribor in Društva študentov medicine Slovenije, 

Zveza študentov medicine Slovenije (ZŠMS) razpisuje 7 mest za delegate v delegaciji na Evropskem 
regionalnem srečanju IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), ki bo 
potekalo od 22. 4. do 26. 4. 2016 v Thessaloniki v Grčiji.Glede na pogoje organizatorjev se bo ZŠMS 

na srečanju predstavljala z delegacijo v sestavi: 

Vodja delegacije: podpredsednca ZŠMS 

Delegati: 7 delegatov 

Postopek prijave:  

Vsak kandidat mora izpolniti prijavno pismo (v prilogi) in kandidaturi priložiti svojo sliko.  

Vse omenjene kandidature se pošlje na naslov: vicepresident@slomsic.si do najkasneje 17. 1. 2016 

23:59 GMT+1. 

Sporočilo mora nujno vsebovati tudi podatek, kako se bo pokril strošek prijavnine kandidata: ali bo 
to krito s strani projekta in katerega, ali bo to krito s strani katerega izmed Društev (katerega?) ali 

si bo delegat prijavnino kril sam. 

Prijave bodo pregledane in prebrane s strani izvršnega odbora ZŠMS na 2. redni seji, 18. 1. 2016. 
Delegate se bo izbralo na podlagi prijave in trenutnih potreb ZŠMS in obeh društev.  

Delegati bodo o rezultatu in sestavi delegacije obveščeni po e-mailu. V primeru, da prijavljeni ne bo 
izbran na mesto delegata, lahko od izvršnega odbora zahteva obrazložitev o odločitvi, vendar je ne 

glede na to odločitev izvršnega odbora dokončna. 

Plačilo: 

Potrjena je prijavnina v višini do 183 eur, ki jo krije delegat sam ali pa se o sofinanciranju dogovori 

s projektom ali društvom, katerega član je.  

Delegat lahko prijavnino plača v dveh obrokih: prvi obrok 100 eur do 25. 1. 2016 in drugi obrok do 

83 eur do 15. 2. 2016. 

Lep pozdrav 

  Katja Čehovin 
  Podpredsednica ZŠMS 

 

 

mailto:vicepresident@slomsic.si

