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OBVESTILO

V skupini Slovenske železnice razpisujemo več štipendij za naslednje izobraževalne ravni in 
smeri:

Srednješolski poklicni in strokovni izobraževalni programi:
- tehničnih smeri (strojništvo, elektrotehnika, promet in logistika, gradbeništvo, informatika 
ali računalništvo in druge smeri),
- drugih smeri (ekonomija, računovodstvo, komerciala in druge smeri).

Izobraževalni programi 1.oziroma 2. bolonjske stopnje (visokošolski strokovni in 
univerzitetni programi oziroma strokovni magistrski programi):
- tehničnih smeri (strojništvo, elektrotehnika, promet in logistika, gradbeništvo, informatika 
ali računalništvo in druge smeri),
- drugih smeri (ekonomija, računovodstvo, komerciala, in druge smeri).

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati navedenih izobraževalnih programov, pri izbiri se 
bo upošteval tudi ekonomsko socialni status kandidata.

Prijave pošljite na elektronski naslov stipendije@slo-zeleznice.si. Prijava mora obvezno 
vsebovati:
- izpolnjeno vlogo za pridobitev štipendije (nahaja se v prilogi razpisa) in 
- priloge navedene v vlogi za pridobitev štipendije.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Vaše vloge pričakujemo do 31.10.2017.

mag. Mirko Zorenč
vodja sektorja
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Priloga: Obrazec – Vloga za pridobitev štipendije
Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov

S prijavo na objavo za razpis za štipendijo kandidat:

 dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in druge podatke 
o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,

 je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v primeru 
nadaljnjih kadrovskih potreb.

Varovanje osebnih podatkov

Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali 
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne 
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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