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Poročilo delovanja Društva študentov medicine Maribor 
za leto 2022 

  

Vizija DŠMM 

Skozi povezovanje za višje dobro ponujamo članom nadstandardno možnost strokovnega in 

osebnega izpopolnjevanja ob študiju medicine. Javnost želimo na strokoven način ozaveščati 

o aktualnih problematikah javnega zdravstva in deliti znanje s širšo publiko. Stremimo h 

kvaliteti in strokovni prepoznavnosti. Prizadevamo si, da bi v Sloveniji, predvsem v 

severovzhodni regiji, naše Društvo imelo pozitiven doprinos k zdravstvu in izobraževanju. 

 

Poslanstvo DŠMM 

DŠMM skozi prostovoljno projektno delo združuje študente medicine v Mariboru. Cilji projektov 

so ozaveščanje javnosti o zdravstvenih problemih, spodbujanje kritičnega mišljenja, izboljšanje 

informiranosti in aktiviranosti posameznikov ter nabiranje izkušenj ob konkretnem delu. 

  

DŠMM v 4 odstavkih 

Društvo študentov medicine Maribor je nepolitično in prostovoljno društvo študentov 

Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki želijo svoj študij dopolniti z dodatnim 

udejstvovanjem v prostem času. Naše poslanstvo je biti strokovno priznano društvo, ki ima 

nepogrešljiv pozitiven doprinos k zdravstvu in izobraževanju v Sloveniji. 

  

Izvajamo mnoge projekte, ki povezujejo študente skozi prostovoljno delo na področju javnega 

zdravja, humanitarnosti, izobraževanja, kulture in športa. Med javnozdravstvenimi in 

izobraževalnimi projekti so Dotik življenja, Epruvetka, Za življenje, Vakcinet, Ljubezen in 

spolnost, Melita, Serotonin, Ultrafest, Študentska urgentna sekcija in drugo. Prav tako ne 

puščamo na strani najmlajših, saj s projektom Medimedo poskušamo približati delo zdravnika 

otrokom. V letu 2013 smo izvedli prvo uspešno humanitarno-medicinsko odpravo v Malavi, leta 

2015 smo odpravo poslali v Zambijo, 2016 v Ugando, leto 2019 pa spet v Zambijo. Leto 2023 

bo ponovno humanitarno zaznamovano, saj bo oktobra potekala odprava v Ugando. Na 

področju športa se vse bolj izkazuje projekt Šport za zdravje, tematiko, ki je zelo povezana s 

športom (zdrava prehrana) pa pokriva projekt GourMED. Seveda je DŠMM aktiven tudi na 

področju kulture, kjer se ob različnih priložnostih izkažeta projekta MeAPZ in Presnovnik.   

  

Na nacionalnem nivoju Društvo študentov medicine Maribor skupaj z Društvom študentov 

medicine Slovenije tvori Zvezo študentov medicine Slovenije - SloMSIC, ki je krovna 

organizacija vseh študentov medicine v Sloveniji. Mednarodno se Društvo predstavlja kot 

SloMSIC Maribor (Slovenian Medical Students' International Committee Maribor) in je 

prepoznavno na evropskem nivoju skozi delovanje v Evropskem združenju študentov medicine 

(European Medical Students´ Association - EMSA). Zelo smo ponosni tudi na svoje delovanje 

v okviru Mednarodne zveze študentov medicine (International Federation of Medical Students 

Associations - IFMSA), ki našim študentom vsako leto omogoča izvrstne in enkratne izmenjave 

po celem svetu. 
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V bodoče si bomo prizadevali, da ohranimo stopnjo kakovosti delovanja že obstoječih 

projektov, se aktivno vključevali v razvoj medicinskega izobraževanja in sodelovali s fakulteto 

za kar najboljšo študijsko izkušnjo, ki bo naše študente naredila dobre zdravnike. Skozi 

prostovoljske aktivnosti bomo tudi v prihodnosti krepili našo družbeno odgovornost. 

  

Aktivnosti Upravnega odbora v letu 2022 

Člani Upravnega odbora v letu 2022:  

● Miha Ambrož, predsednik 

● Jedert Jevševar, tajnik 

● Žiga Godicelj, generalni sekretar 

● Živa Bezjak, podpredsednica za notranje zadeve 

● Nika Vončina, podpredsednica za zunanje zadeve 

● Miha Vogrin, podpredsednik za interesne dejavnosti 

 

V letu 2022 se je Upravni odbor DŠMM pri delu opiral na program, ki je bil predstavljen in 

sprejet na 26. redni Skupščini DŠMM. Program je bil začrtan konstruktivno, specifično in 

naravnan tudi dolgoročno. Program smo uspeli realizirati in delovanje Društva ponovno 

postaviti na noge po dveh letih slabih epidemioloških razmer in oteženega delovanja. V 

nadaljevanju predstavljamo najprej našo t.i. tržno dejavnost, nato pa bomo pregledali izvedene 

točke programa dela in opravili pregled dogodkov, ki jih je Društvo organiziralo v preteklem 

letu. Za konec si bomo ogledali še sodelovanje z drugimi organizacijami. 

  

Tržna dejavnost DŠMM 

Nadaljevali smo našo tržno dejavnost, in sicer v skladu s smernicami in izkušnjami, ki smo jih 

dobili od naših predhodnikov ter jih v skladu z našimi cilji tudi nadgradili. Uporabljali smo 

slogan “medicinec s srcem”, ki se je tekom let dobro prijel med našimi člani, hkrati pa je 

prepoznaven tudi širše. Prisoten je v številnih oblikah na Društvenih majicah, šalicah, plakatih, 

zloženkah in ostalem fizičnem in elektronskem promocijskem materialu.  

  

Komunikacijski kanali Društva 

Za namene informiranja in promocije smo naše člane v letu 2022 nagovarjali preko številnih 

in različnih kanalov. Prvi način je bilo neposredno pisanje našim članom preko socialnih 

omrežij, drugi način so predstavljali sodobni elektronski mediji, med katerimi smo se 

posluževali predvsem Facebooka in  Instagrama, nekoliko manj tudi spletne strani in 

generacijskih mailov. Tam smo objavljali vabila na dogodke, obvestila o delovanju Društva, 

obveščali člane o možnosti prijav na dogodke itd. Doseg na omenjenem se nam konstantno 

povečuje, kar kaže na dobro uspešnost tovrstne promocije.  

 

Promocijski material 

V skladu z letnim načrtom delovanja smo pripravili in naročali promocijski material. Gradivo 

smo uporabili za doseganje večje prepoznavnosti tako na lokalnem, kakor tudi na nacionalnem 

nivoju. Društvo je med drugim uporabljalo majice, puloverje, beležke, zloženke, letake in 

kemične svinčnike. Tudi posamezni projekti so s raznimi letaki, brošurami, promocijskimi videi 

in številnimi drugimi izdelki dosegli večjo informiranost, posledično pa tudi zavedanje o 

zdravstvenih problematikah med širšo javnostjo. Veliko promocijskega materiala smo razdelili 
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na DocFestu, kjer smo študentom MF UM predstavili tudi aktualne projekte in možnosti 

vključevanja v DŠMM. V letu 2022 smo pripravili tako nove majice kot tudi nove brošure za 

naše člane.  

  

Oglaševanje 

Oglaševanje je v letu 2022 potekalo po potrebi, predvsem preko že prej omenjenih spletnih 

medijev Facebook in Instagram. Uspešno se je sodelovalo z podjetji kot so Žito d.d. in AOSTAR.  

Prihodnja leta je smiselno ob pošiljanju ponudbe na podjetje opraviti tudi ustno predstavitev 

Društva in vzpostaviti osebni stik s podjetjem, s čimer bi dosegli večjo prepoznavnost Društva. 

Oglaševanje je potekalo tudi preko delovanja naših projektov. 

 

Članstvo 

Na prvem dogodku ob začetku študijskega leta, DocFestu, se je našemu društvu v letu 2022 

pridružilo 131 novih članov, študentov prvega letnika medicine in prvega letnika dentalne 

medicine. Preko leta smo se aktivno trudili zvišati motivacijo naših članov za sodelovanje na 

vseh področjih delovanja društva. Še posebej smo se trudili z osebnim pristopom, ki se je 

izkazal za najučinkovitejšega. Člani svojo željo kažejo z angažiranostjo, samoiniciativnostjo in 

organizacijo manjših dogodkov namenjenih povezovanju vseh članov DŠMM, njihovemu 

spoznavanju in izobraževanju. Po pravilniku Mednarodnih medicinskih izmenjav je za svoje 

delovanje v DŠMM vsaj eno točko prejelo 183 študentov. Skupno smo vsi člani DŠMM v letu 

2022 opravili približno 15.000 ur prostovoljnega dela.  

 

Mednarodne aktivnosti 

IFMSA 

V letu 2022 smo se udeležili večih dogodkov IFMSA. Na Marčevski generalni skupščini (March 

Meeting) in Evropskem regionalnem srečanju (EuRegMe) so Maribor na sejah predstavljali Vid 

Atelšek Kastrevc, Lara Miklič in Hana Lobnik, na Avgustovski generalni skupščini pa se je Vidu 

in Hani pri zastopanju Maribora pridružila Živa Poberžnik. Poleg tega se je Živa Poberžnik 

udeležila tudi večih dogodkov na področju SCORA. 

 

EMSA 

V okviru evropske zveze se je v letu 2022 dogodkov na daljavo preko spleta udeleževala Nika 

Vončina. 

 

Realizacija načrta dela za 2022 
  

Članstvo v DŠMM smo razvijali naprej in delali predvsem na prepoznavi Društva med študenti 

nižjih letnikov, ki zaradi epidemije COVID-19 niso imeli optimalnih pogojev za spoznavanje 

aktivnosti Društva.  

  

Razpisi 

V letu 2022 se je DŠMM prijavil na 1 razpis, ki ga je objavila Mestna občina Maribor (MOM). 

Imenoval se je Javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini 

Maribor v letu 2022. Nanj smo prijavili projekt Medicinci s srcem za zdrav Maribor, ki je 
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vključeval 4 projekte: Epruvetka, Melita, Za življenje in Dotik življenja. Na razpisu je bilo 

projektom dodeljeno 700 evrov, ki so se razdelili enakomerno: 

● Dotik življenja 175 EUR 

● Melita 175 EUR 

● Epruvetka 175 EUR 

● Za življenje 175 EUR 

 
Dogodki DŠMM 

 
Zabave 

Zabave organiziramo z namenom promocije Društva, povezovanja študentov in ustvarjanja 

priložnosti za sproščeno druženje in pogovor o strokovnih, pa tudi nestrokovnih temah. Za 

trenutek se odmaknemo od študijskega procesa in poskrbimo za sprostitev. Druženja pred 

zabavami so tudi odlična priložnost za medgeneracijsko povezovanje in prenos znanja in 

izkušenj na od starejših na mlajše člane Društva. V mesecu marcu smo organizirali poizpitno 

zabavo študentov medicine v klubu KMŠ, nato je sledilo prvo brucovanje, ki je potekalo na 

ŠTUK-u in je bilo namenjeno tedanjim prvim in drugim letnikom (generaciji 2020/2021 in 

2021/2022). Generaciji sta bili namreč zaradi ukrepov za preprečevanje COVIDa zanj 

prikrajšani. Maja je bil še t.i. Triaža party, nato pa v prvem tednu oktobra še tradicionalna 

spoznavna čaga. V novembru je potekalo še drugo brucovanje leta 2022 za aktualne prve 

letnike (generacijo 2022/2023). Organiziran je bil tudi Božični afterparty (zabava po božičnem 

koncertu). 

 

Poleg zabav smo organizirali tudi stand-up predstavo za medicince, pri čemer nam je pomagal 

David Gorinšek, ki je tudi nastopil poleg Tina Vodopivca in Tima Andriča. Skupaj smo si ogledali 

tekmo še nogometni derbi (tekmo med Mariborom in Olimpijo). Promocijo dogodkov smo 

izvajali predvsem preko socialnih omrežij, kjer pa smo se trudili dosledno upoštevali načela 

članstva v APYN in promovirati odgovorno uživanje alkoholnih pijač. 

 

DocFest 

Tradicionalno prvi dogodek študijskega leta, ki ga društvo organizira letos že 17. leto zapored, 

je bil tudi letos uspešno izveden. Potekal je 3. 10. 2022, na ploščadi pred Medicinsko fakulteto 

Univerze v Mariboru. Na DocFest-u so se s svojo stojnico predstavili vsi naši projekti in tako 

aktivno pridobivali nove člane za sodelovanje. Dogodek je potekal 5 ur, v tem času ga je 

obiskalo med 350-400 študentov, od tega vsi študenti prvih letnikov s svojimi uvajalnimi tutorji. 

Pridobili smo 131 novih članov, brucem pa smo razdelil “bruc paketke” s promocijskim 

materialom. Odzivi študentov so bili pozitivni. Prav tako smo omogočili prevzem študijskih 

knjig, naročanje halj in hlač ter pridobitev DŠMM majic. DocFest-a se je udeležilo tudi nekaj 

strokovnih delavcev MFUM ter se seznanilo z našim delovanjem.   

 

Brucovanje 

Brucovanje je bilo lani izvedeno dvakrat, saj smo ga želeli omogočiti še študentom, ki so bili 

zaradi epidemiološke situacije zanj prikrajšani. Tako je bil 16. 3. 2022 prvi dogodek, potekajoč 

na ŠTUK-u, udeležilo pa se ga je 650 študentov. Drugi dogodek je bil izveden 16. 11. 2022 

prav tako na ŠTUK-u, tokrat z udeležbo 1000 študentov in ostalih obiskovalcev. Oba dogodka 
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sta se začela z igrami za bruce, ki jim je sledila brucova zaprisega, nato pa zabava. V sklopu 

brucovanja je bil tudi za oba dogodka posnet promocijski video, ki je na voljo za ogledat na 

spletu. Vsi bruc in člani organizacijske ekipe so tudi prejeli spominsko majico. 

 

Božični koncert 

13. 12. 2022, smo izvedli 16. tradicionalni Božični koncert Medicinske fakultete, v Unionski 

dvorani. Koncert je bil namenjen študentom in zaposlenim na Medicinski fakulteti ter 

zaposlenim na Univerzi v Mariboru. Dodana vrednost projekta je gotovo organizacija in izvedba 

koncerta v celoti s strani študentov Medicinske fakultete, kar je posebnost naše fakultete v 

primerjavi z drugimi članicami Univerze v Mariboru. V letošnjem letu smo se vrnili po koronsko 

ustavljenih letih in začeli zelo uspešno. Upamo, da se bo uspeh ponovil v letu 2023. Trenutno 

smo že v dogovoru za ponovni najem dvorane. Pohvaljeni za izvedbo pa smo bili iz strani 

prisotnih študentov in zaposlenih na Medicinski fakulteti, prav tako smo pohvale prejeli tudi od 

vodilnih na Univerzi v Mariboru. Koncerta se je v primerjavi s prejšnjimi leti udeležilo več 

študentov in zaposlenih, kar pripisujemo dobri promociji in organizaciji koncerta. Pri pripravi 

pogostitve so sodelovali člani projekta GourMED in pripravili smo okusno, vendar zdravo 

pogostitev. Menimo, da je promocija zdravja za študente medicine pomembna na vseh 

področjih. 

 

Sodelovanje z drugimi organizacijami 
Miha Ambrož, predsednik 2022 

  

Medicinska fakulteta UM 

Naš glavni finančni in organizacijski podpornik je tudi v letu 2022 ostala Medicinska fakulteta 

UM. V veliki meri je sofinancirala izvajanje naših projektov in programov. Prav tako so nam 

omogočili uporabo prostorov MF UM, s čimer so nam zagotovili optimalne pogoje za delovanje. 

V letu 2022 smo nadaljevali s pomočjo pri organizaciji informativnih in uvajalnih dnevov. Tako 

smo skupaj s Študentskim svetom MF UM in Tutorji MF UM za bodoče študente pripravili kar 

se da zanimive in interaktivne vsebine.  

  

Univerza v Mariboru 

Univerza v Mariboru nam nudi podporo in možnost delovanja na vseh področjih študentskega 

udejstvovanja. UM je zvest podpornik zlasti naših kulturnih projektov. Prav tako nam preko ŠS 

UM omogoča sofinanciranje določenih dejavnosti tekom leta. UM nam omogoča oglaševanje 

naših dogodkov in dejavnosti po celotni mreži fakultet članic, prek socialnih omrežij in ostalih 

medijev. Veseli smo, da se je tudi rektor Univerze že večkrat udeležil naših dogodkov in nam 

s tem izkazal podporo. Verjamemo, da bomo z dobrim sodelovanjem nadaljevali še naprej. 

  

Študentski svet MF UM 

Podporo DŠMM predstavlja tudi Študentski svet MF UM, s katerim smo tudi v letu 2022 zelo 

uspešno sodelovali. Skupaj smo organizirali informativne dneve, uvajalni dan, delitev tunik, 

halj in hlač ter na splošno skupaj sodelovali pri promociji naše fakultete. 
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Društvo študentov medicine Slovenije 

Z ljubljanskimi kolegi iz Društva študentov medicine Slovenije smo začeli tesneje sodelovati v 

letu 2014. V letu 2022 smo skupaj delovali v okviru nacionalnih odborov, in sicer odborov na 

področju reproduktivnega zdravja, prve pomoči, mednarodnih izmenjav po novem pa tudi 

duševnega zdravja. V prihodnosti nameravamo delovanje lokalnih društev še bolj povezati in 

vzpostaviti nove odbore na relevantnih javnozdravstvenih področjih, predvsem na področju 

cepljenja.  

  

Zveza študentov medicine Slovenije 

Zveza študentov medicine Slovenije je bila ustanovljena 19. decembra 2013 na Trojanah. 

Sestavljamo jo predstavniki Društva študentov medicine Maribor in ljubljanskega Društva 

študentov medicine Slovenije.  

 

V letu 2022 smo skupaj delovali v okviru že omenjenih nacionalnih odborov in sicer smo 16. 

oktobra s skupnimi močmi izvedli dogodek “Slovenija oživlja”, 1. decembra pa še “Svetovni 

dan boja proti AIDSU”. Skozi leto so potekali tudi manjši dogodki, pri katerih smo se povezovali 

v okviru ZŠMS. V letu 2022 sta se prav tako povezala projekta Serotonin in V odsevu (DŠMS) 

in sicer v okviru novonastalega odbora za duševno zdravje, ki je bil tudi uradno ustanovljen na 

skupščini ZŠMS v decembru. 

 

Tutorstvo MF UM 

S sistemom tutorstva smo nadaljevali sodelovanje iz preteklih let. V letu 2022 smo skupaj s 

tutorji uspešno izvedli informativne dneve in uvajalni dan za bruce. 

  

Projektna dejavnost DŠMM 2022 
Živa Bezjak, podpredsednica za notranje zadeve 2022 

 

Projektna dejavnost je že od ustanovitve Društva študentov medicine Maribor eden izmed 

poglavitnih temeljev na katerem se krepi obštudijska aktivnost študentov Medicinske fakultete 

v Mariboru. V letu 2022  je pod okriljem Društva delovalo 15 aktivnih projektov.  

  

S projekti želimo znanje, ki ga pridobimo s svojo formalno izobrazbo in dodatno izobrazbo, ki 

jo pridobimo izven kurikuluma, prenesti na širšo javnost in tako doprinesti svoj del k 

izobraženosti vseh članov družbe in s tem že v času študija pomagati ljudem k izboljšanju 

svojega znanja ter s tem zdravja. Naši projekti delujejo na področju tematik, ki obravnavajo 

večja javnozdravstvena vprašanja današnjega časa: sladkorna bolezen, cepljenje, prva pomoč, 

darovanje krvi in organov, rak dojke in testisov, pomen športa in zdrave prehrane, mentalno 

zdravje itd. Nekaj projektov je namenjenih nadgrajevanju znanja naših študentov, predvsem 

z veščinami uporabe ultrazvoka in urgentne medicine. Projekta MeAPZ in Presnovnik sta 

namenjena bolj kulturni in umetniški plati naših članov.  

   

Z vodjami vseh projektov smo bili v konstantnem stiku preko spleta, pa tudi v živo na sestankih, 

ko je to bilo mogoče. Imeli smo dva skupinska sestanka in dva individualna. Obravnavali smo 

predvsem projektno delo, aktualno problematiko in možnosti nadgradnje in izboljšanja ter ideje 
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za izvajanje projektnega dela. Vodje projektov so prav tako mesečno izpolnjevale zbirnike ur 

s poročili za pretekle mesece.  

  

Glede na izkušnje iz leta 2021 smo v letu 2022 posodobili navodila glede točkovanja članov, 

pa tudi točkovanja vodij projektov, izdan pa je bil tudi prenovljen priročnik za vodje projektov.  

 

Na nacionalnem nivoju skupaj z Društvom študentov medicine Slovenije že več let delujemo v 

Zvezi študentov medicine Slovenije. Tako smo letos ponovno preko projekta Za življenje! 

sodelovali v Odboru za prvo pomoč preko dogodka ''Slovenija oživlja'', prav tako pa sta projekt 

Ljubezen in spolnost ter DŠMS projekt Virus skupaj izvajala ozaveščanje ob dnevu boja proti 

AIDS-u. V letu 2022 so se začeli zametki odbora za duševno zdravje, v okviru katerega sta 

projekta Serotonin in DŠMS projekt V odsevu sodelovala z NIJZ pri kampaniji ‘’Nisi okej? Povej 

naprej!’’.  

 

Tudi letos se je na DocFestu v naše projekte včlanilo veliko število študentov, predvsem brucov. 

Verjamemo, da bodo projektom pomagali zagotoviti sveže ideje in zagon, s pomočjo katerih 

bodo naši dobro zastavljeni projekti še bolj napredovali. Letošnje leto smo vpis na informacije 

o projektih želeli olajšati s QR kodami, ki so jih projekti imeli na stojnicah. Povezava je 

udeležence Docfesta vodila do Google obrazca, ki je prejel 607 odzivov. 

 

V letu 2022 je projektno delo DŠMM začelo dosegati predkoronsko stanje. Izvedli smo več  

predavanj, delavnic, promocij in drugih aktivnosti, kot v letu 2021 in 2020. Prav tako so se 

začeli zametki novega projekta Pean, ki je s prijavo za leto 2023 svojo idejo tudi realiziral.  

 

Dotik življenja 
Vodja projekta: Tjaša Šoba (do oktobra 2022) in Eva Nograšek (od oktobra 2022 dalje) 

  

Število članov projekta                   

  

95 

Doseg javnosti 2500 

Ciljne skupine Mlajše ženske (13-30), širša javnost, študenti 

medicine 

  

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Izvedenih 30 delavnic skozi leto, s katerimi smo dosegli vsaj 690 oseb. 

● Mesečno smo sledili shemi objav, ki jo je zasnovala vodja projektov, ter objavljali vsaj 

8-krat mesečno v študijskih mesecih. 

● Marca in oktobra smo organizirali 2 uvajalni delavnici, kjer smo pridobili preko 25 novih 

članov. 

● Marca smo izvedli popoldansko druženje članov, kjer smo skupaj ustvarjali lila pentlje 

za ozaveščanje o raku testisov. Druženja se je udeležilo okoli 20 članov. 
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● Izvedba dveh uvajalnih delavnic, kjer smo izobrazili 60 novih članov projekta (15. 3. 

2021 in 11. 10. 2021).  

● Izvedba promocije na DocFestu 3. 10. 2022.  

● V letu 2022 smo izvedli dve promociji-stojnici (na fakulteti in v Europarku) in s tem 

ozavestili splošno javnost o raku dojk in testisov. Obe stojnici skupaj je obiskalo preko 

50 ljudi. 

● Do konca meseca septembra smo kontaktirali predstavnike projekta DORA z namenom 

izvedbe  izobraževanja za člane projekta, ki bo zajemalo osnovne podatke o raku dojke, 

statistiko obolevnosti, možnosti preventive in zdravljenja ter predstavili njihov 

presejalni program. Dogodek se je izvedel v začetku meseca novembra in se ga je 

udeležilo 20. 

● Do konca leta 2022 smo se razširili delavnice na različna društva in podjetja. Izvedli 

smo dve delavnici, ki se ju je udeležilo 7 oseb. 

● Do sredine novembra smo izvedli popoldansko druženje članov projekta, na katerega 

smo povabili prebolvnico raka dojke. Udeležilo se ga je 20 ljudi. 

 

Epruvetka 
Vodja projekta: Urša Vodopivec (do oktobra 2022) in Anja Ftičar (od oktobra 2022 dalje) 

  

Število članov projekta 64 

Doseg javnosti 2700 

Ciljne skupine Mladi (12-20 let), splošna populacija, študenti medicine 

  

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Izvedenih 62 delavnic o darovanju krvi, organov in krvotvornih matičnih celic, s katerimi 

smo dosegli približno 1850 ljudi (večinoma dijaki srednjih šol) 

● Izvedenih 6 javnih promocij, s katerimi smo dosegli vsaj 80 ljudi 

● Junija smo sodelovali na Festivalu Lent, kjer smo na stojnici predstavljali tematike 

darovanja krvi, kostnega mozga in organov.  

● Z oktobrom 2022 smo povečali svojo aktivnost na Instagramu in začeli z rednimi 

tedenskimi objavami 

● Stojnica na DocFestu, preko katere smo pridobivali nove člane in izobrazili študente 

medicine – preko nje smo dosegli 130 študentov 

● Izvedba uvajalne delavnice za nove člane, ki je potekala 27. 10 2022 in se jo je udeležilo 

16 novih članov študentov MF UM 

● Preko leta smo aktivno promovirali Kompendij o darovanju krvi, krvotvornih matičnih 

celic in organov (z naslovom »Vse o darovanju po korakih«), ki ga je izdal projekt 

● S 1.10.2022 je projekt prevzela nova ORG ekipa 
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GourMED 

Vodja projekta: Nina Krpič (do oktobra) in Matjaž Korenak (od oktobra dalje) 

  

Število članov projekta 40 

Ciljne skupine Študentje medicine, javnost 

  

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Izvedena 2 zdrava zajtrka, jeseni in spomladi.  

● Izvedena nagradna igra Jesenski GourMed-ov izziv za člane v novembru. 

● Izvedena pogostitev na 16. tradicionalnem Božičnem koncertu Medicinske fakultete 

UM. 

 

Ljubezen in spolnost 

Vodja projekta: Oto Šolman 

  

Število članov projekta 70 

Doseg javnosti 500 (+20.000) 

Ciljne skupine Mladi (12-20 let), študenti 

medicine, splošna javnost 

  

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Uspeli smo navezati stik z NIJZ in MZZ in uspešno v večini končali priročnik za izvedbo 

delavnic. 

● Tedensko smo objavljali na socialnih omrežjih v obliki Instagram Storyjev ali objav. 

● Ob mednarodnem dnevu boja proti AIDS-u 1.12. smo postavili stojnico v Europarku in 

na glavnem trgu, kjer smo delili kondome in ozaveščali od problematiki HIV-a in AIDS-

a. Prav tako smo v okviru IDAHOBIT izvedli Movie night za vse člane. Za vsako večjo 

akcijo (IDAHOBIT, 1.12, Endomarec) smo povečali naše objavljanje na socialnih 

omrežjih. 

● Izvedli smo dva LIS kviza in sicer 28.3 in 2.6, kjer smo izbrali Naj lisjaka leta in mu 

podarili simbolično nagrado. 

● Izvedli smo dva cepilna dneva v februarju in juniju/juliju. Prav tako smo začeli z novim 

cepilnim ciklom in smo v tednu od 19-22.12.2022 izvedli prvi cepilni dan proti HPV za 

študijsko leto 2022/23. 

 

 

 

 



 
 

Društvo študentov medicine Maribor   •   Maribor Medical Students’ Association 

Taborska ulica 8   •   SI-2000 Maribor   •   Davčna številka: 33692386   •   info@medicinec.si   •   www.medicinec.si 

 

Medimedo 

Vodja projekta: Filip Gantar (do aprila 2022) in Patricija Levstik (od aprila dalje) 

  

Število članov projekta 100 

Doseg javnosti 500 

Ciljne skupine Otroci v vrtcih (3-7 let), študenti medicine 

   

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● V letu 2022 smo izvedli 6 delavnic v vrtcih (starejši od 3 leta) in v prvi trijadi osnovnih 

šol, vseh 6 delavnic je bilo izvedenih v drugi polovici leta. Prva je bila septembra in 

zadnja decembra. 

● V letu 2022 smo izvedli 1 delavnico z otroci s posebnimi potrebami 

● Predstavili smo se na DocFestu, kjer smo pridobili 100 novih članov 

 

Mednarodne medicinske izmenjave 
Vodja projekta: Minea Kiker (do oktobra 2022) in Zala Kotnik (od oktobra dalje) 

  

Število članov projekta 57 

Ciljne skupine Študenti medicine 

  

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Omogočili smo odhod 43 študentom MF UM na enomesečno (raziskovalno ali klinično) 

IFMSA izmenjavo, predvsem v poletnih mesecih 

● Omogočili smo enostaven postopek prijave na izmenjavo, svetovanje in pomoč pri rečevanju 

težav v zvezi z izmenjavo 

● Sprejeli smo 47 tujih študentov na raziskovalne ali klinične izmenjave v Maribor v poletnih 

mesecih 

● Pridobili smo 37 kontaktnih oseb oz. receptorjev ter izvedli poletni socialni program 

● V oktobru smo izvedli razpis za izmenjave v 2023 

 

Melita 
Vodja projekta: Jan Nabergoj (do oktobra 2022) in Rok Podlesnik (od oktobra dalje) 

  

Število članov projekta 56 

Doseg javnosti 550 
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Ciljne skupine Študentje medicine, javnost, 

učenci osnovnih in srednjih šol 

 

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Pisanje kompedija se je prestavilo v prihodnje leto (2023). Osnutki novih poglavij so 

napisani ter obdelani, vendar še niso dodelani v celoti 

● Izvedli smo tri krat večje število predavanj kot smo si zadali. 

● Izvedenih je bilo 5 delavnic v Europarku, kot je bilo načrtovano.  

● Organizirali smo dve delavnici za nove člane, kjer smo predstavili projekt, 

● Sodelovali smo pri krvodajalskih akcijah na fakulteti. 

● Simulacijsko predavanje, kjer nove člane poučimo o kliničnih aspektih projekta, je bilo 

izvrstno izvedeno. 

● V maju 2022 smo se udeležili in izvedli promocijo projekta na Maribor, mesto zdravja 

in Sejem športa in zdravja, 

● Sodelovali smo z društvom diabetikov iz Maribora ter z njimi orgaanizirali delavnico 

● Izvedli smo druženja za člane in interaktivne igre. 

● Med poletnimi mesci nismo posredovali kvizov, smo pa zato organizirali delavnica na 

začetku leta, ki so vključevale kolokvij znanja 

 

Mešani akademski pevski zbor MF UM 

Vodja projekta: Jure Preložnik 

  

Število članov projekta 41 

Ciljne skupine Študenti medicine, širša javnost 

  

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Pridobitev novih pevcev in nemotena izvedba pevskih vaj 

● Nadgradnja in posodobitev repertoarja 

● Letni koncert v Minoritski cerkvi Lutkovnega gledališča Maribor 

● Izvedba stojnice na DocFestu 

● Izvedba nastopov na podelitvah in slovesnosti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru 

● Izvedba nastopa na 160. obletnici SZD 

● Izvedba intenzivnih pevskih vaj 

● Nastop na reviji pevskih zborov JSKD Maribor  

● Ureditev zavihka »pevski zbor« na spletni strani DŠMMr 

● Nastop na Božičnem koncertu fakultete 

● Nastop na uvajalnem dnevu za bruce  

● Nastop na 90. obletnici Johna Williamsa v Unionski dvorani  

● Nastop na 60. obletnici društva Univerzitetnih profesorjev Maribor  
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Presnovnik 
Vodja projekta: Klara Šibila (do oktobra 2022) in Marija Omejec (od oktobra dalje) 

  

Število članov projekta 12 

Ciljne skupine Študenti medicine, zdravstveni delavci UKC Maribor 

 

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Izdaja revije Presnovik 9. 12. 2022 in izdaja glasila Interno 9. 12. 2022  

● Organizacija literarnega natečaja v mesecu decembru 

● Organizacija stojnice na DocFestu 1. 10. 2022 

● Prenova in izboljšanje strategije socialnih omrežij ter aktivno objavljanje 

 

Serotonin 
Vodja projekta: Blaž Klement 

  

Število članov projekta 12 

Ciljne skupine Študenti medicine, zdravstveni delavci UKC Maribor, 

učenci osnovnih in srednjih šol 

 

 

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Uspešno smo razširili organizacijsko ekipo za 2 nova člana (organizacija dogodkov in 

koordinator socialnih omrežij), 

● Uspešno smo strukturirali naloge in zadolžitve članov organizacijske ekipe, 

● Uspešno smo konsolidirali bazo aktivnih članov projekta; izvedli uvajalno delavnico (7. 

11. 2022) in posodobili seznam aktivnih članov ter formirali Serotonin facebook skupino 

za člane, 

● Realizirali smo več kot 6 delavnic na Oddelku za mladostniško in otroško psihiatrijo 

● Realizirali smo več kot 10 objav z namenom ozaveščanja o duševnih motnjah in 

destigmatizacije le-teh 

● Izvedli smo motivacijski vikend z ljubljanskimi kolegi iz V odsevu (21. – 23. 10.), 

● Vzpostavili smo izvajanje Serotonin delavnic za srednješolce: definirali in zasnovali 

potek izobraževanja, izobrazili 5 inštruktorjev za izvajanje delavnic in izvedli 4 pilotne 

delavnice (13. 12. in 14. 12.) na 3. gimnaziji Maribor, 

● Projekt Serotonin smo vključili v Nacionalni odbor za duševno zdravje (seja ZŠMS 3. 

12.), 

● Članica našega projekta je bila imenovana za nacionalno koordinatorko Odbora za 

duševno zdravje, 

● Sodelovali smo v kampanji z NIJZ »Nisi okej – povej naprej«, 



 
 

Društvo študentov medicine Maribor   •   Maribor Medical Students’ Association 

Taborska ulica 8   •   SI-2000 Maribor   •   Davčna številka: 33692386   •   info@medicinec.si   •   www.medicinec.si 

 

● Izvedli smo kampanjo ozaveščanja ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora (10. 

september) in objavili 6 tematskih objav na socialnih omrežjih, 

● Izvedli nacionalno kampanjo (skupaj z ljubljanskimi kolegi projekta V odsevu) o 

preprečevanju odvisnosti ob Mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog (26. junij), 

● Objavili smo 34 objav (kampanja z NIJZ, kampanja svetovni dan preprečevanja 

samomora, kampanja mednarodni dan boja proti zlorabi drog), od tega 19 lastnih (cilj 

iz leta 2021 presežen za 240 %), 

● Izvedli smo 13 delavnic na geriatrični in pediatrični psihiatriji (cilj iz leta 2021 presežen 

za 116 %) 

 

Šport za zdravje 

Vodja projekta: Nika Rupčič (do oktobra 2022) in Nina Kryžanowski (od oktobra dalje) 

  

Število članov projekta 59 

Doseg javnosti 440 

Ciljne skupine Študenti medicine 

  

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Izvedba promocijske stojnice na DocFestu, katero je obiskalo 40 študentov, ki so 

aktivno sodelovali v športnem izzivu, pripravljenem na stojnici 

● Podpora nogometni ekipi MF UM 

● Organizacija in izvedba Tradicionalnega DŠMM poletnega piknika 17. 5. 2022, ki se ga 

je udeležilo 200 oseb 

● Organizacija in izvedba Tradicionalnega DŠMM kostanjevega piknika 26. 10. 2022, ki 

se ga je udeležilo 300 oseb 

● Izvedba Božičnega plesnega večera, ki se ga je udeležilo 100 parov 

 

Študentska urgentna sekcija 

Vodja projekta: Alia Žel (do aprila 2022) in Gregor Jakopič (od aprila dalje) 

  

Število članov projekta 55 

Doseg javnosti 300 (+45000) 

Ciljne skupine Študenti medicine 

  

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Izvedba urgentnega pira na MF UM, ki je potekal aprila 

● Izvedba promocijske stojnice na DocFest 3. 10. 2022 
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● Udeležba na vajah masovne nesreče, ki se jih je udeležilo 5 študentov 

● Izvedba Urgentnega vikenda, ki je vključeval osnovni in nadaljevalni del 

● Izvedba Svetovnega dneva oživljenja kot del odbora za prvo pomoč ZŠMS, skupaj z Za 

življenje Maribor, Za življenje Ljubljana in Urgentna medicina (projekta DŠMS) 

● Izvedba Paintball-a s taktičnim reševanjem 

● Izvedba SIMpatije, delavnice v simulacijskem centru MF UM 

● Razširili smo organizacijsko ekipo 

 

Ultrafest  
Vodja projekta: Špela Klep 

Število članov projekta 35 

Doseg javnosti 200 

Ciljne skupine Študentje medicine 

 

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Izvedli smo dva dogodka Ultrafest – prvega v mesecu maju in drugega v decembru. Po 

tehtnem premisleku smo se odločili, da na obeh dogodkih vseh 144 mest (72 na 

vsakem) ponudimo študentom od 2. do 6. letnika (in absolventom), pri čemer smo pri 

udeležbi dali prednost predvsem študentom višjih letnikov (in absolventom).  

● V mesecu marcu smo izvedli delavnice PAME anatomija, ki se jih je udeležilo približno 

80 študentov 1. letnikov, tako splošne kot tudi dentalne, medicine. 

● V mesecu oktobru smo izvedli prvo študentsko sekcijo v okviru 7. slovensko-hrvaškega 

ultrazvočnega kongresa, na kateri smo kot glavni organizatorji sodelovali trenutni in 

bivši člani projekta Ultrafest Maribor, pomagali pa so nam še specializantka radiologije 

iz UKC LJ in študentje iz Medicinske fakultete v Zagrebu. Študentske sekcije se je 

udeležilo 20 tujih študentov iz 3 držav (oz. 5 fakultet). 

● Člani projekta Ultrafest Maribor smo pomagali pri izpeljavi večih, tako začetnih kot tudi 

nadaljevalnih, tečajev ultrazvoka WINFOCUS. Na teh smo sodelovali kot modeli, prav 

tako pa smo pomagali pri logistični izvedbi samih delavnic. 

● Člani projekta Ultrafest Maribor smo v preteklem letu uspešno sodelovali s Tutorstvom, 

ki deluje pod okriljem Študentskega sveta MF UM. Pomagali smo jim pri izvedbi delavnic 

ultrazvoka v okviru izbirnega predmeta Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki v 

študijskem letu 2021-22, v okviru Bootcamp-a anatomije v mesecu novembru ter v 

okviru dogodka Klinikfest. Kot inštruktorji smo sodelovali tako na Klinikfestu, ki se je 

odvijal meseca marca, kot tudi na Klinifestu meseca novembra. 

● Člani projekta Ultrafest Maribor smo v preteklem letu uspešno sodelovali tudi s 

projektom ZaŽivljenje. Marca smo na njihovem motivacijskem vikendu vodili delavnice 

ultrazvoka na temo ultrazvočnega protokola eFAST (angl. Extended Focused 

Assessment with Sonography in Trauma). 

● Meseca oktobra smo se štirje člani projekta udeležili tečaja ultrazvoka srca (FoCUS) v 

SB SG, kjer smo sodelovali v vlogi modelov. 
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Vakcinet 

Vodja projekta: Luka Arzenšek 

  

Število članov projekta 30 

Doseg javnosti 450 

Ciljne skupine Študentje medicine, javnost 

  

Doseženi rezultati v letu 2022: 

● Ponovno smo začeli z rednim sodelovanjem in izvedbo mesečnih predavanj v Šoli za 

bodoče starše v okviru  ZD Adolfa Drolca. Termini izvedenih predavanj (9) so bili: 

17.3., 21.4., 19.5., 16.6., 21.7., 15.9., 20.10., 17.11., 15.12. 

● Z novim šolskim letom smo ponovno začeli z izvedbo dveh (2) predavanj na srednjih 

šolah (12.12.), kjer smo izobrazili 50 dijakov.  

● Vzpostavili smo nova predavanja namenjena pediatrični populaciji (do 6. Razreda) v 

OŠ – 6 izvedenih (vse v mesecu novembru in decembru), kjer smo izobrazili 150 otrok.  

● Promocijo ob dnevu ozaveščanja proti HPV smo izvedli v obliki serije objav na socialnih 

omrežjih.  

● Promocijo ob tednu cepljenja smo izvedli v obliki serije objav na socialnih omrežjih.  

● 27.10.2022 smo izvedli akcijo cepljenja proti gripi za študente MF in FZV Maribor ter za 

zaposlene na MF  Maribor, v sklopu katere smo cepili 219 oseb.  

● Projekt je bil uspešno reorganiziran; vsaka funkcija je dobila natančna navodila v pisni 

obliki.  

● V sodelovanju s projektom LIS smo 29.11.2022 izvedli simpozij Kaj o HPVeš?, ki je bil  

izveden preko spleta in se ga je udeležilo 63 ljudi. 

 

Za Življenje! 
Vodja projekta: Jan Bitežnik (do oktobra 2022) in Eva Osolin (od oktobra dalje) 

  

Število članov projekta 96 

Doseg javnosti 2000 

Ciljne skupine Širša javnost, študenti medicine 

  

Doseženi rezultati v letu 2021: 

● Izvedba 17 delavnic prve pomoči na OŠ/v podjetjih in ustanovah 

● V aprilu 2022 smo organizirali slavnostno delavnico na fakulteti, kjer smo obeležili 15-

letnico projekta. 

● Izvedba promocije na DocFestu 3. 10. 2022, stojnico je obiskalo vsaj 200 študentov 
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● Izvedba nacionalne akcije ob svetovnem dnevu oživljanja (»Slovenija oživlja«) v sklopu 

nacionalne iniciative za prvo pomoč, ki deluje v okviru Zveze študentov medicine 

Slovenije, promocija je potekala preko stojnice na Glavnem trgu v Mariboru 15. 10. 

2022 in 16.10.2022 

● Izvedba uvajalne delavnice za nove člane 20. 10. 2022 

● Celoletne objave na družbenih omrežjih, skupaj si jih je ogledalo več kot 600 oseb 

 

Finančno poročilo 2022 
Žiga Godicelj, generalni sekretar 2022 

  

V letu 2022 je finančno poslovanje potekalo brez zapletov in v skladu s statutom DŠMM ter 

Zakonom o društvih (ZDru). S pridobivanjem sredstev nismo imeli večjih težav, uspešno smo 

kandidirali na javnih razpisih, pridobivali sponzorje in donatorje, s pomočjo katerih smo 

realizirali zastavljene projekte in cilje. 

  

Poslovanje v letu 2022 je bilo obsežno, prihodki in odhodki so bili uravnoteženi. V letu 2022 

smo tako celokupno imeli 148.723,96 € prilivov in 134.935,11 € odlivov.  

  

Finančna sredstva Društva se enakomerno razdelijo med projekte, ki predstavljajo posamezne 

sektorje delovanja. Sektorji, na katerih delujemo, so javno zdravje, kultura, interesne 

dejavnosti, izobraževanje, humanitarna dejavnost in šport.  

  

V letu 2022 nismo presegli 50 % pridobitne dejavnosti, prav tako ne meje 50.000 € 

obdavčljivega prometa (od leta 2014: novela zakona o DDV, ZDDV-1). 

  

Sledi poročilo stanja prihodkov in odhodkov posameznih projektov DŠMM in projektov UO 

DŠMM. 

 

Finančno poslovanje projektov DŠMM 2022 

Žiga Godicelj, generalni sekretar 2022 

  

MEDIMEDO 

Prihodki v letu 2022 200,00 € 

Odhodki v letu 2022 188,57 € 

Stanje 11,43 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 69,23€ izgube. 

  

ZA ŽIVLJENJE 

Prihodki v letu 2022 2.392,97 € 

Odhodki v letu 2022 2.203,47 € 

Stanje 189,50 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 598,05€.  
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MEDNARODNE MEDICINSKE IZMENJAVE 

Prihodki v letu 2022 7.514,39 € 

Odhodki v letu 2022 8.791,30 € 

Stanje -1.276,91 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 1.342,70 €. 

  

MEŠANI AKADEMSKI PEVSKI 

ZBOR MF UM 

Prihodki v letu 2022 829,83 € 

Odhodki v letu 2022 2.848,22 € 

Stanje -2.018,39 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 479,83 €. 

  

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Prihodki v letu 2022 1.863,12 € 

Odhodki v letu 2022 1.878,91 € 

Stanje -15,79 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 163,12 €.  

  

ODPRAVA UGANDA 

Prihodki v letu 2022 10.962,00€ 

Odhodki v letu 2022 3.442,25€ 

Stanje 7.519,75€ 

 

Projekt je v leto 2022 prenesel 00,00€, saj 

je bil ustanovljen šele tekom leta 2022. 

 

EPRUVETKA 

Prihodki v letu 2022 1.907,51 € 

Odhodki v letu 2022 1.303,69 € 

Stanje 603,82 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 584,25 €. 

 

MELITA 

Prihodki v letu 2022 984,76 € 

Odhodki v letu 2022 960,03 € 

Stanje 24,73 € 

 

Projekt je v leto 2022 prenesel 248,44€. 
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LJUBEZEN IN SPOLNOST 

Prihodki v letu 2022 15.298,35 € 

Odhodki v letu 2022 9.185,68€ 

Stanje 6.112,67 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 4.420,99 €. 

  

ŠTUDENTSKA URGENTNA SEKCIJA  

Prihodki v letu 2022 2.156,00  € 

Odhodki v letu 2022 2.023,42 € 

Stanje 132,58 € 

  

Projekt je v leto 2022 prinesel negativno 

stanje -166,56 €.  

 

ULTRAFEST 

Prihodki v letu 2022 3.497,01 € 

Odhodki v letu 2022 3.418,08 € 

Stanje 78,93 € 

 

Projekt je v leto 2022 prenesel 772,01 €. 

  

DOTIK ŽIVLJENJA 

Prihodki v letu 2022 5.653,18 € 

Odhodki v letu 2022 4.887,62 € 

Stanje 765,56€ 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 5.478,18 €. 

 

PRESNOVNIK 

Prihodki v letu 2022 1.183,34 € 

Odhodki v letu 2022 1.001,31 € 

Stanje 182,03 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 283,34 €. 

  

SEROTONIN 

Prihodki v letu 2022 1.642,01 € 

Odhodki v letu 2022 1.032,58 € 

Stanje 609,43 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 232,01 €. 
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MEDNARODNO 

Prihodki v letu 2022 8.175,34 € 

Odhodki v letu 2022 7.125,34 € 

Stanje 1.050,00 € 

  

V leto 2022 je bilo preneseno 00,00€. 

  

  

VAKCINET 

Prihodki v letu 2022 1.486,42€ 

Odhodki v letu 2022 1.638,33€ 

Stanje -151,91 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel negativno 

stanje -36,20€. 

  

TUTORSTVO 

Prihodki v letu 2022 2.413,51 € 

Odhodki v letu 2022 732,81 € 

Stanje 1.680,70 € 

  

Projekt je v leto 2022 prinesel 1.113,51 €. 

 

GOURMED 

Prihodki v letu 2022 700,00 € 

Odhodki v letu 2022 723,66 € 

Stanje -23,66 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel negativno 

stanje -23,66€. 

 

Finančno poslovanje UO DŠMM 2022 

  

Žiga Godicelj, generalni sekretar 2022 

  

MOTIVACIJSKI VIKEND DŠMM 

Prihodki v letu 2022 2.800,00 € 

Odhodki v letu 2022 3.320,38 € 

Stanje -518,83 € 

  

Projekt je v leto 2022 prenesel 1,55 €. 

  

BRUCOVANJE 

Prihodki v letu 2022 11.287,53 € 

Odhodki v letu 2022 7.215,04 € 

Stanje 4.072,53€ 

  

Projekt je v leto 2022 prinesel 22,57 €. 
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BOŽIČNI KONCERT DŠMM 

Prihodki v letu 2022 1.992,17 € 

Odhodki v letu 2022 1.720,63€ 

Stanje 271,54 € 

  

Projekt je v leto 2022 stopil s stanjem 192,17 

€. 

 

DOCFEST 

Prihodki v letu 2022 2.689,54 € 

Odhodki v letu 2022 2.503,82 € 

Stanje 185,72 € 

  

Projekt je v leto 2022 stopil s stanjem 

489,54 €.  

  

CENTRALNI RAČUN DŠMM 

Prihodki v letu 2022 66.775,84 € 

Odhodki v letu 2022 71.712,06 € 

Stanje -4.936,22 € 

  

V leto 2022 je centralni račun upravnega odbora prenesel negativno stanje -5.081,02€. 

  

Sredstva smo pridobili z vpisninami, s prostovoljnimi prispevki in od MF UM. Porabljena so bila 

za nakup promocijskega materiala, nadomestil banki, obvezni davek od dohodkov, spletne 

domene. Prav tako imamo stalne odhodke z naslova računovodstva, ter nadomestil banki, ki 

ju potrebujemo za normalno delovanje DŠMM.  

  

V Upravnem odboru smo se v letu 2022 vsekakor trudili za pozitivno stanje centralnega računa 

in projektov UO. 
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Program dela Društva študentov medicine Maribor za 
leto 2023 

  

Splošne naloge UO DŠMM 
Članstvo DŠMM 

Sistem aktivnega članstva bomo nadaljevali tudi v letu 2023 po zastavljenih ciljih v letu 2013. 

Aktivno članstvo bomo nagrajevali. Članom bomo omogočali ugodnosti še naprej in hkrati iskali 

nove možnosti. Poleg tega bomo aktivno članstvo dodatno promovirali in tako člane 

vzpodbujali k udejstvovanju v Društvu.   

Zadolžen: Miha Ambrož 

Čas: Celoletno 

Stroški: 100 EUR 

  

Projektna dejavnost 
Razpisno sofinanciranje 

Glede na objavo posameznih razpisov in potrebe projektov se bomo prijavljali predvsem na 

lokalne razpise MOM, pa tudi druge nacionalne razpise (na primer Ministrstva za zdravje) in 

priložnostne mednarodne/evropske razpise. Tajnik bo vodil evidenco možnih razpisov za vse 

projekte, ki se bo predajala v resorju, prav tako pa bo poskrbel za pravočasno izpolnjevanje 

vseh vlog in poročil v povezavi z razpisnim sofinanciranjem. 

  

Zadolžen: Jedert Jevševar 

Čas: Celoletno 

Stroški: 0 EUR 

  

Projekti upravnega odbora 
Motivacijsko-izobraževalni vikend 

V letu 2023 bomo izvedli Motivacijsko-izobraževalni vikend med 31. 3. in 2. 4. 2023. Vikend je 

namenjen vsem članom Društva, še posebej pa mlajšim in tistimi, ki bi radi izvedeli več o 

Društvu in njegovem delovanju. S tem želimo navdušiti vse manj aktivne člane za sodelovanje, 

jim omogočiti dostop ter jim pokazati, da je lahko prav vsak izmed njih del naše zgodbe. Poleg 

tega pa je to tudi odličen način za medsebojno spoznavanje in pletenje novih vezi.  

  

Zadolžen: Nika Vončina 

Čas: 31. 3. - 2. 4. 2023 

Stroški: 3.800 EUR 

 

DocFest 

Na prvi študijski dan, v ponedeljek, 2. 10. 2023, se bomo študentje splošne medicine na 

Medicinski fakulteti Univerze v Maribor zbrali na tradicionalnem DocFestu. Slednji je namenjen 

predstavitvi projektov in dogodkov Društva med novimi in tudi starimi člani, prav tako pa 

pomaga pri grajenju vezi med člani Društva, hkrati pa krepi pozitivno podobo naše organizacije 

in olajša prehod v študijsko leto. 
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V letu 2023 bomo ohranili zastavljen format DocFesta, ki ga bomo nadgradili z zabavnimi 

dejavnostmi za katere upamo, da bodo pritegnile večje število študentov. Primarni cilj je vpisati 

vsaj 130 novih članov. Sekundarni cilji so večja prepoznavnost Društva in projektov s pomočjo 

promocijskega materiala in predstavitev projektov.  

  

Zadolžen: Jedert Jevševar  

Čas: 2. 10. 2023  

Stroški: 2.700 EUR 

  

Brucovanje 

Brucovanje je največja zabava DŠMM in hkrati dogodek dolgoletne tradicije. Tudi letos bomo 

organizirali Brucovanje medicincev. Namen zabave je, da se bruci preizkusijo v različnih igrah 

in preko te izkušnje postanejo pravi medicinci in člani DŠMM. Da je tekmovalnost na višji 

stopnji in da od ekip žari pravi timski duh, na koncu iger podelimo tudi nagrade za tekmovalce. 

Po končanem tekmovanju se zabava nadaljuje vse do jutranjih ur.  

 

Brucovanje bo potekalo predvidoma v novembru 2023.  

  

Zadolžen:, Miha Vogrin 

Čas: november 2023 (predvidoma 2. ali 3. teden) 

Stroški: 4500 EUR 

 

Božični koncert  

Za leto 2023 želimo nadgraditi uspešno zastavljen koncert iz leta 2022. Ker je bilo zanimanje 

za obisk koncerta v prejšnjem letu veliko bomo razmislili o najemu večje dvorane, v kolikor to 

ne bo mogoče bomo ponovno najeli Unionsko dvorano Narodnega doma Maribor. Koncert je 

namenjen študentom Medicinske fakultete, prav tako nanj povabimo vodstvo fakultete. V 

prihodnjem letu želimo vabilo posredovati tudi vodilnim na UKC MB. Tam bodo nastopajoči 

poskušali vsem prisotnim pričarati božično vzdušje, ki jih bo spremljalo skozi bližajoče se 

praznike in v novo leto 2023. V kolikor bo možno bo po koncertu pogostitev, po kateri se bo 

dogajanje preselilo v enega izmed klubov (LUX/Niagara). 

  

Zadolžena: Živa Bezjak 

Čas: 15. december 2023 

Stroški: 1.800 EUR 

 

Trženje 
Oglaševanje 

Oglaševanje bomo ponudili vsem potencialnim sponzorjem. V zameno za materialni ali finančni 

prispevek je možno oglaševati na dogodkih UO, preko družbenih omrežij, spletne strani in v 

reviji Presnovnik. Prizadevali si bomo, da na različnih dogodkih promoviramo Društvo in tako 

razširimo glas o našem poslanstvu. 
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Zadolžen: Nika Vončina 

Čas: celoletno 

Stroški: 100 EUR 

  

Sponzorji in donatorji 

Pričakujemo podporo s strani Poslovodnega odbora MF UM in Študentskega sveta MF UM, kljub 

temu pa bomo aktivno iskali možnosti za pridobivanje sredstev iz drugih virov. UO, predvsem 

podpredsednik za zunanje zadeve, bo po svojih močeh pomagal projektom pri nabiranju 

sredstev iz javnih in zasebnih virov. Primarni cilj je zagotoviti finančno nemoteno delovanje 

vseh projektov. 

  

Zadolžen: Miha Ambrož, Nika Vončina 

Čas: celoletno 

Stroški: 0 EUR 

  

Spletno komuniciranje 

V letu 2023 bomo nadaljevali komuniciranje po ustaljenih kanalih: spletna stran, Facebook in 

Instagram, mail. V letu 2023 pričakujemo večji obisk naše spletne strani, zato jo bomo ažurno 

posodabljali in pripravili novo, zanimivo vsebino. 

  

Zadolžen: Nika Vončina 

Čas: celoletno 

Stroški: 100 EUR 

  

Mednarodno 
Udeležba mednarodnih dogodkov IFMSA in EMSA 

Mednarodno sodelovanje in povezovanje je za DŠMM ključnega pomena, saj želimo doseči 

prenos znanj iz mednarodnega prostora k nam in obratno. Mednarodni dogodki v letu 2023 

bodo najverjetneje potekali v živo, nekateri z možnostjo hibridnega sodelovanja. Sodelovanje 

na mednarodnem nivoju omogoča tako projektom kot tudi posameznikom udejstvovanje v 

evropskem in svetovnem prostoru, zato bom naše člane ažurno obveščali o mednarodnih 

dogodkih in jih spodbujali, da se jih, kljub online izvedbi, udeležijo. 

  

Zadolžen: Živa Bezjak 

Čas: celoletno 

Stroški: 1800 EUR 

Članstvo v Zvezi študentov medicine Slovenije 

V letu 2013 se je ustanovila Zveza študentov medicine Slovenije, ki smo jo ustanovili skupaj z 

Društvom študentov medicine Slovenije. Vsako leto se udeležimo skupščin Zveze študentov 

medicine Maribor, poleg tega pa imamo v izvršnem odboru Zveze tudi svojega predstavnika, 

ki zagovarja naše interese. V letu 2023 bo to mesto prevzela Živa Bezjak, članica Društva in 

članica UO, podpredsednica za notranje zadeve. Prav tako je za predsednika zveze v letu 2023 

bil izvoljen član našega društva, Vid Atelšek Kastrevc.  
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Zadolžen: Živa Bezjak 

Čas: celoletno 

Stroški: 2000 EUR 

  

Druge predvidene dejavnosti 
Društvo študentov medicine Maribor je društvo, ki združuje mariborske študente medicine. 

Pomemben cilj društva je združevanje in izobraževanje študentov. Zato se bomo v letu 2023 

ponovno maksimalno potrudili za izboljševanje možnosti druženja in spoznavanja študentov. 

  

Sledeče dejavnosti so izvajane v manjšem obsegu in jih bomo poskušali realizirati po časovnih, 

kadrovskih in finančnih zmožnostih. 

 

Zabave 

DŠMM vsako leto organizira več zabav, ki so vsakič dobro obiskane in služijo kot odličen način 

povezovanja naših članov. V letu 2023 planiramo v mesecu februarju Poizpitno čago v klubu 

KMŠ. V drugi polovici leta 2023 želimo ohranjati tradicijo medicinskih zabav s Spoznavno čago 

v začetku oktobra, Brucovanjem v mesecu novembru in afterpartyjem Božičnega koncerta v 

mesecu decembru.  

 

Predavanja in delavnice 

Predavanja strokovne tematike, namenjena medicinski in širši javnosti. Tovrstna predavanja 

so bila v preteklosti dobro sprejeta in obiskana, zato bomo to prakso ponovno vključili v svoje 

delovanje.  

  

Treningi mehkih veščin 

Mnogim študentom na naši fakulteti predstavlja javno govorništvo, komunikacija, retorika in 

delo v skupini velik problem. V skladu z vizijo želimo našim članom omogočati rast na čim 

širšem spektru področij. V ta namen se bodo organizirali treningi na dotičnih področjih. Podobni 

treningi so se izvajali na motivacijskih vikendih DŠMM in so bili vedno dobro sprejeti. 

  

Opomba: UO DŠMM si v primeru nepredvidenih dejavnikov pridržuje pravico do spremembe 

predvidenih aktivnosti v skladu z vizijo o gospodarnem, uspešnem, dobronamernem in 

odgovornem delovanju Društva. 

 

 

 

 

 


