
 

 
Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji   

Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 239 67 20, Faks: 01 239 67 22, Spletna stran: www.zpms.si 

  

 
Ljubljana, 26. 8. 2018 

 

Na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju štipendij iz Štipendijskega sklada dr. Janeza Drnovška (v 

nadaljevanju: Pravilnik), ki deluje znotraj Ustanove Fundacije ZPMS za otroke in družine v Sloveniji (v 

nadaljevanju Ustanova Fundacija ZPMS) z dne 23. 8. 2018, Uprava Ustanove Fundacija ZPMS za otroke in 

družine v Sloveniji sprejme naslednji 

 

SKLEP 

o javnem razpisu za dodelitev štipendij dijakom za šolsko leto 2019/2020 

 

 

Objava razpisa:  

Javni razpis se objavi dne 26. 8. 2019 na internetni strani www.zpms.si. Razpis se objavi tudi v časopisu Delo. 

Predmet in pogoji razpisa:  

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom srednjih šol za šolsko leto 2019/2020 je namenjen dijakom, ki 

ustrezajo pogojem, navedenim v 7. členu Pravilnika, v povezavi z 8., 9. in 10. členom Pravilnika.  

Število in višina štipendij:  

Uprava Ustanove Fundacija ZPMS razpisuje 5 štipendij za šolsko leto 2019/2020. Štipendija se podeli za čas od 

1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 v skupnem znesku 1.200,00 € za dodeljeno štipendijo oz. 120,00 € na mesec.  

Dostopnost vloge: Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani www.zpms.si. Mogoče jo je 

prevzeti tudi osebno na naslovu Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji, Dimičeva 9, 1000 

Ljubljana vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro. 

Način oddaje vlog: Vlogo je potrebno oddati na naslov Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v 

Sloveniji, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. Vlogo je mogoče vložiti osebno ali po pošti.  

Rok za oddajo vlog: Rok za oddajo vlog je 16. 9. 2019. Vloga je vložena pravočasno, če jo Uprava Fundacije 

ZPMS prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka kot priporočena pošiljka.  

Varstvo osebnih podatkov: Ustanova Fundacija ZPMS zbira osebne podatke kandidatov na podlagi 6. člena, 

odstavek 1, točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)1. Skladno s 13. in 14. členom GDPR so 

informacije za posameznike dostopne na spletni strani www.zpms.si.  

 

 

Alojz Potočar l. r.  

Predsednik uprave 

 

 

 
1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).  
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