
Opis funkcij 
 

Upravni odbor DŠMM je sestavljen iz petih funkcij. Vsak posameznik, ki je izvoljen na 

funkcijo, mora za svoje delo odgovarjati ostalim, glavni nadzor ima predsednik.  

DŠMM na letni ravni organizira Motivacijski vikend, DocFest, Brucovanje in Božični koncert, 

organizacija teh dogodkov se porazdeli med člane UO in delovno ekipo posameznega dogodka. 

Motiviranost za delo z inovativnimi idejami ter jasnim načrtom za izvedbo le teh je ključnega 

pomena za dobro opravljanje funkcije. 

 

Predsednik 

Funkcija predsednika prav zagotovo predstavlja tako veliko priložnost kakor tudi odgovornost. 

Omogočena mu je realizacija vizij in idej za delovanje društva, hkrati pa more skrbeti za 

pravno-formalno delovanje Društva. 

 

Predsednik skrbi, da se načrtovane dejavnosti izvajajo v skladu z dogovori ter ima pregled nad 

delom ostalih članov Upravnega odbora. Člani Upravnega odbora delujejo kot ekipa in stremijo 

k realizaciji Vizije Društva.  

 

Predsednik DŠMM predstavlja uradnega zunanjega zastopnika, ki skrbi za komunikacijo med 

Društvom in zunanjimi deležniki. Zaradi ogromne količine dela je potrebna tudi dobra 

organiziranost, skrbnost, fleksibilnost, strpnost in še veliko drugega. Ne glede na vse je količina 

dela na koncu poplačana z dosežkom, ki odraža celotno delovanje društva in posameznega 

člana. 

 

Podpredsednik 

Funkcija podpredsednika v prvi vrsti zajema nadzor nad društveno poštvo, tako sprejemanje, 

kakor tudi pošiljanje in vodenje evidence. Podpredsednik predstavlja desno roko društva, kar 

pomeni pomoč pri razpisih in drugih priložnostih, ki so potencialne za društvo. Predstavlja tudi 

desno roko predsednika, kadar ima ta preveč dela in tako pomaga vsem članom društva pri 

različnih priložnostih. 

 

Generalni sekretar  

Primarna naloga zajema plačevanje računov, izplačevanje, izstavljanje računov, povračilo 

potnih stroškov in pregled nad celotnim finančnim delovanjem društva. Za nemoteno 

opravljanje dela je potrebna dobra komunikacija s predsednikom in vodjami projektov. 

Potrebno je dobro poznavanje statuta in zakonov, ki se nanašajo na naše delovanje. Pri tem 

seveda nisi sam, vedno ti ob strani stoji predsednik in računovodska služba. Funkcija 

generalnega sekretarja s seboj prinese veliko odgovornosti, potrebna je marljivost pri delu in 

dobra organizacija, saj se včasih nabere kar precejšen kup obveznosti.  

 

Vodja projektov 

V prvi vrsti je vodja projektov zadolžen za koordiniranje vseh projektov pod okriljem DŠMM, 

ki jih je v študijskem letu 2016/17 bilo kar 18. 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, ki ga tudi 

pregledaš in tako lažje oceniš dogajanje. V mesečnem poročilu zbiraš tudi predloge in kritike 

za nadajlnje delovanje. Vsak mesec skličeš sestanek vodij projektov na določeno tematiko 

(običajno večji dogodek), kjer poteka debata o tekočih zadevah in se rešuje morebitna 

problematika.  



 

Seveda je delo zelo raznoliko, skozi leto pa se nabere še ogromno razpisov in drugih 

priložnosti, kjer je potrebno koordinirati projekte in tako zagotoviti kar najbojšo prijavo, 

posledično pa tudi predstavitev društva potencialnim zunanjim partnerjem. 

 

Vodja marketinga 

V slovenščini besedi marketing najbolj ustreza beseda trženje, to pa zgolj deloma opisuje 

naloge v letu. Delo se najbolje odraža predvsem preko Facebook-‐a, spletne strani in 

newsletter-ja, saj je tako člane društva kakor tudi zunanje partnerje potrebno obveščati o 

delovanju in priložnostih. Vodja marketinga sodeluje pri promociji in organizaciji drugih 

dogodkov. Pomagaš pri pridobivanju sponzorjev in donatorjev. Za naloge, ki jih opravlja, 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.  

 

Član nadzornega odbora 

Nadzorni odbor mora biti seznanjen s tekočo problematiko društva in nadzirati izpolnjevanje 

dolžnosti članov društva. Predstavljajo dodaten vpogled in mnenje pri društvenih sejah, hkrati 

pa pomagajo pri izpolnjevanju vizije.  

 

 

 

V kolikor imate dodatna vprašanja glede posameznih funkcij, prosimo, da nam pišete na 

info@medicinec.si in se lahko dogovorimo za sestanek, lahko pa tudi preko elektronske pošte 

odgovorimo na vsa vaša vprašanja. Veselimo se vašega povpraševanja ter interesa! 
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