Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 ZPOP-1A) ter Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 in 92/14) objavlja
POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU
2015
V besedilu Javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015 se popravi:
1.
V dokumentu Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015 se popravi:
- v 7. točki »NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG« se v prvem odstavku spremeni
izbriše »(petek, 26.06. 2015)« in spremeni datum oddaje vlog v vložišču univerze
»(26.6.2015)«.
Novi odstavek se glasi:
Rok za oddajo popolnih vlog je ponedeljek, 29. 06. 2015. Vloge se pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, lahko pa se oddajo
tudi osebno v vložišče univerze do dne, 29. 06. 2015, do 11. ure. Nepravočasne vloge bodo
z obvestilom zavržene. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in
bodo vrnjene pošiljatelju.
v 12. točki »OPOZORILA IN DODATNE INFORMACIJE« se v zadnjem odstavku spremeni
izbriše »(26.06. 2015)«
Novi odstavek se glasi:
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 29. 6. 2015 do 13.00 ure v
elektronski obliki na naslov: R-R@uni-lj.si. Univerza bo na vprašanja pričela odgovarjati s 11.
06. 2015 in bo odgovarjala najkasneje do 29. 06. 2015.

2.
V Prilogi 2. v »Navodilu za prijavo na »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu
2015« in izpolnjevanje »Potrdila in ocenjevalnega lista« se spremeni v točkah:
- v 7. točki »NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG« se v prvem odstavku spremeni
izbriše »(petek, 26.06. 2015)«
Novi odstavek se glasi:

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 29. 6. 2015. Vse podrobnosti o načinu oddaje in
označevanju prijavnih vlog označevanju so navedene v javnem razpisu.

v 13. točki »OPOZORILA IN DODATNE INFORMACIJE« se v zadnjem odstavku spremeni
izbriše »(26.06. 2015)«
Novi odstavek se glasi:
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 29. 6. 2015 do 13.00 ure v
elektronski obliki na naslov: R-R@uni-lj.si. Univerza bo na vprašanja pričela odgovarjati s 11.
06. 2015 in bo odgovarjala najkasneje do 29. 06.2015.

Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo v veljavi nespremenjena.

Ljubljana, 23. 6. 2015
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