
Opis funkcij 

Vodja projektov 

"Pod to funkcijo si nekako na najbolj dinamičnem mestu v upravnem odboru, saj si ti tisti, ki koordiniraš 

dogajanje vseh projektov pod okriljem DŠMM-‐ja, ki pa jih ni tako malo. Si v nenehnem kontaktu z 

vodjami projektov, ki jim poskušaš s pomočjo nasvetov s strani ostalih članov UO na najboljši način 

pomagati pri izvedbi in nadaljnem idejnem razvoju njihovega projekta. Da smo vsi v društvu na 

tekočem glede dogajanja, vsak mesec zbereš poročila o delu pri posameznem projektu in skličeš 

mesečni sestanek, kjer se o tekočih zadevah in morebitni problematiki vsi skupaj pogovorimo. 

Tako kot pri ostalih funkcijah v UO, pa definitivno ne delaš samo tistega, kar je v opisih funkcije. Med 
drugim sem letos dobil tudi čast organizacije največje medicinske čage v letu aka. Brucovanja (kar btw 
zna priti zelo prav), kot pomoč sem pa vskočil tudi pri marsikaterih drugih zadevah, ki so se tekom leta 
odvijale v društvu, spekter katerih se giblje od promocije, snemanja filmčkov do občasnega 
lektoriranja. 

Delo na tej funkciji ti vsekakor popestri življenje saj poleg ogromne količine izkušenj, dobro spoznaš še 

vse glavne krivce za obštudijske dejavnost, ki pa vedno najdejo neko stvar, da te zaposlijo na tak ali 

drugače način." 

Vodja marketinga 

"V slovenščini besedi marketing najbolj ustreza beseda trženje, to pa zgolj deloma opisuje moje naloge 
v preteklem letu. Kaj sem delal je zagotovo največ članov opazilo preko facebook-‐a, spletne strani in 
newsletter-‐ja, saj sem vas preko objav poskusil čim bolj obveščati o tem, kar smo delali in vas pritegniti 
k sodelovanju. 

Skupaj z drugimi člani sem organiziral poizpitno, spoznavno in še katero drugo čago. Sodeloval sem pri 
promociji in organizaciji drugih dogodkov in bil projektom na razpolago pri njihovih dejavnostih. 
Pomagal sem pri pridobivanju sponzorjev in donatorjev. Uspešno smo kandidirali na razpisih za 
sofinanciranje dejavnosti. Imel sem tudi možnost sodelovati na mednarodnem nivoju in predstavljati 
društvo na dogodkih evropske zveze društev študentov medicine (EMSA). 

Za naloge, ki jih opravljam, je dobro biti malo podjetnik in razmišljati o tem, kako študente pritegniti k 
sodelovanju v društvu. Spremljati moraš različne razpise in iskati potencialne sponzorje in donatorje. 

Zakaj sem se odločil za to? Ker je samo študirati včasih premalo. Preko društva lahko realiziraš 

marsikatero idejo in poleg tega še delaš nekaj karrad delaš. 

Kaj sem se v zadnjem letu naučil? Improvizirati, ko tudi najboljši načrt spodleti." 

Član nadzornega odbora 

Za člana nadzornega odbora iščemo posameznika, ki dobro pozna delovanje Društva, se je že več let 
udejstvoval ali pri projektih ali v upravi in premore dobro mero razsodnosti, pravičnosti in strpnosti, s 
kančkom smisla za humor. 

Če se zanimate za katerokoli izmed funkcij, prosimo, da pišete na info@medicinec.si in se lahko 
dogovorite za sestanek s pristojnimi za informacije, lahko pa tudi preko maila odgovorimo na vsa vaša 
morebitna vprašanja. Veseli bomo vašega povpraševanja in interesa. 


