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Na podlagi Statuta Društva študentov medicine Maribor, Volilnega pravilnika Društva študentov 

medicine Maribor in sklepa Upravnega odbora Društva študentov medicine Maribor, Upravni odbor 

Društva študentov medicine Maribor objavlja:  
 

SKLEP O RAZPISU VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA 

 

Razpisane funkcije 
 

1. Upravni odbor Društva študentov medicine Maribor, za funkcije:   
a. predsednik, 
b. podpredsednik za notranje zadeve, 
c. podpredsednik za zunanje zadeve, 
d. podpredsednik za interesne dejavnosti, 
e. tajnik, 
f. generalni sekretar; 

  
2. Nadzorni odbor Društva študentov medicine Maribor, za tri (3) funkcije člana NO DŠMM. 

 

Volitve bodo potekale na 25. rednem zasedanju Skupščine Društva študentov medicine Maribor, ki bo 
potekalo v četrtek, 25. novembra 2021, ob 17.45 uri prek orodja Microsoft Teams zaradi zagotavljanja 
varnosti udeležencev in v skladu s v skladu z odlokom vlade Republike Slovenije o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začasno prepoveduje zbiranje 
ljudi.  
 
Pogoji kandidiranja 
Za razpisane funkcije lahko kandidirajo vsi redni člani Društva študentov medicine Maribor, razen 
tistih, ki:  

- so v preteklosti bili disciplinsko razrešeni s katerekoli funkcije v kateremkoli organu DŠMM in/ali   
- so bili na kandidirano funkcijo že izvoljeni trikrat. 

 
Posameznik lahko kandidira le za eno razpisano funkcijo. 
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Kandidatura  
Posameznik na razpisane funkcije kandidira tako, da izpolni kandidaturni list in ga pošlje na e-poštni 
naslov kandidature@medicinec.si. Obrazec je v prilogah razpisa. 
Kandidat prav tako izpolni priloženo predlogo za kandidaturo in jo priloži kandidaturnemu listu. 
 

Kandidatura z obema obrazcema mora biti poslana na naslov kandidature@medicinec.si, 

najkasneje 7 dni pred  25. rednim zasedanjem Skupščine Društva študentov medicine Maribor, 

torej najkasneje do vključno 18. 11. 2021, 23.59 CET. 

 

 
 
 

Katja Sever  
 predsednica 
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