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Maribor, 14. 1. 2013 

 

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 funkcijo: 

a. predsednik; 

b. podpredsednik; 

c. generalni sekretar; 

d. vodja projektov; 

e. vodja marketinga. 

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

  

Volitve bodo potekale na 9. rednem zasedanju Skupščine Društva študentov medicine Maribor, ki bo 

potekalo v četrtek, 14. februarja, ob 14.00 uri v Predavalnici P2 na MF UM. 

 

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 v prvem letu študija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in/ali 

- na kandidirano funkcijo niso bili izvoljeni več kot trikrat.  

  

Posameznik lahko kandidira le za eno razpisano funkcijo. 

 

Kandidatura 

Posameznik na razpisane funkcije kandidira tako, da priporočeno odda pisno kandidaturo, ki mora obvezno 

vsebovati: 

1. ime in priimek kandidata; 

2. rojstni datum kandidata; 

3. naslov stalnega bivališča kandidata in v kolikor obstaja tudi naslov začasnega bivališča kandidata; 

4. naslov elektronske pošte kandidata in telefonsko številko kandidata; 

5. odbor in funkcijo v odboru, za katero kandidat kandidira; 

6. kraj in datum izpolnitve kandidature ter lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura lahko vsebuje še vizijo in predstavitev kandidata. 

 

Kandidatura mora biti poslana na naslov Društvo študentov medicine Maribor, Slomškov trg 15, 

2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura!«, kot PRIPOROČENA PISEMSKA 

POŠILJKA, najkasneje 7 dni pred 9. rednim zasedanjem Skupščine Društva študentov medicine 

Maribor, torej najkasneje do vključno 7. 2. 2012. 

 

 

 

  Jan Hansel 
  predsednik 

 


