
   
 

 
POROČILO O IZVEDBI 

 
Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18) 

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS št. 52/16, 79/17, v nadaljevanju: pravilnik o postopkih)  v Uradnem listu RS, št. 36/2019 
ter na spletnih straneh agencije  objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme 
(Paket 18) (v nadaljevanju: javni razpis).  
 
Povezava na javni razpis: http://www.arrs.si/sl/infra/oprema/razpisi/19/razp-oprema-19.asp.  
 
I. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa 

• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 
112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/2018-ZNOrg in 9/19); 

• Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);  

• Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 4 (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-
2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 
2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z 
dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-
2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 
11. 2018 in 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-
52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v 
nadaljevanju: metodologija). 

 
II. Subjekti javnega razpisa 
 
Javni razpis je bil namenjen javnim raziskovalnim zavodom (JRZ), univerzam in drugim javnim zavodom 
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki 
raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije. 
 
III. Prijave na javni razpis 

 
Prijavitelji so prijave oddali preko spletnega portala eObrazci. V primeru, ko prijavitelj ni imel 
digitalnega potrdila, je prijavo izpolnil in oddal v elektronski obliki kot digitalno nepodpisano na spletni 
portal ARRS eObrazci in v papirni obliki, opremljeno z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali odgovorne osebe za 
oddajo prijave, v okviru katerega je RO prijavila raziskovalno opremo, ter žigom RO. Rok za oddajo 
prijav na javni razpis se je iztekel 18. 7. 2019 ob 14. uri. 
 
Komisija za odpiranje prijav, ki je bila imenovana s sklepom direktorja agencije, št.  6316-5/2019-4, z 
dne 15. 7. 2019 je pri odpiranju prijav 22. 7. 2019  ugotovila, da je na javni razpis prispelo 159 prijav. 
Komisija za odpiranje prijav je ugotovila, da so vse prijave prispele pravočasno in bile pravilno 



 
 
 

 

označene. Pri preverjanju izpolnjevanja pogojev javnega razpisa je strokovna služba agencije ugotovila, 
da v dveh primerih prijav ni podal upravičen prijavitelj. V enem primeru podatki v prijavni vlogi niso bili 
v skladu z določbo 2. točke javnega razpisa, ki ureja obdobje sofinanciranje nakupov raziskovalne 
opreme, to je v letu 2020. Prijavitelj je v točki 12 prijavnega obrazca podal podatke o terminskem 
načrtu nakupa raziskovalne opreme, iz katerih izhaja, da bo nakup predmetne opreme izveden v letu 
2019 in ne v letu 2020. Glede na navedeno je agencija na podlagi 21. člena pravilnika o postopkih 
predmetne prijave s sklepom zavrnila. Na navedeni sklep je bil s strani prijavitelja podan ugovor, ki ga 
je Upravni odbor agencije zavrnil.  
 
V nadaljnji evalvacijski postopek se je uvrstilo 156 prijav. 
 
IV. Ocenjevanje in izbor prijav  
Strokovno telo je v skladu s 131. členom pravilnika o postopkih pripravilo predlog prednostnega 
seznama prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme in predlog seznama zavrnjenih prijav.  
 
V okviru elementa ocenjevanja Znanstvena odličnost raziskovalcev, so se pri kazalnikih Skupna ocena 
raziskovalnega programa in Skupna ocena infrastrukturnega programa upoštevale ocene iz zadnje 
evalvacije na javnem pozivu/razpisu, ki so veljale na dan prve seje strokovnega telesa, to je 5. 11. 2019. 

 
Strokovno telo je kot izločitveni pogoj lahko upoštevalo raziskovalno opremo večje vrednosti, ki v 
Republiki Sloveniji že obstaja (najmanj 140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino 
ter najmanj 40.000 EUR za humanistiko in družboslovje). Pri tem mu je bil v pomoč seznam obstoječe 
raziskovalne opreme, ki je dostopen v sistemu SICRIS. Strokovno telo je pregledalo seznam večje 
opreme. V primeru nezadostnih razpoložljivih proračunskih sredstev, je strokovno telo predlagalo 
pogojno sofinanciranje za deset prijav zaradi obstoja podobne raziskovane opreme v Sloveniji. 
Strokovno telo je sicer podalo mnenje, da je tudi v primeru, ko raziskovalna oprema v Slovenije že 
obstaja, nakup raziskovalne opreme ustrezno utemeljen, tako da izločitve navedenih prijav v primeru 
zadostnih proračunskih sredstev, ni predlagalo. Glede na razpoložljiva sredstva je ZSA sledil predlogu 
strokovnega telesa in ni predlagal izločitve teh prijav za opremo večje vrednosti.  
 
Strokovno telo je predlagalo da se v predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov 
raziskovalne opreme uvrstijo vse prijave, ki so dosegle najmanj 16 točk, razen prijave ene prijave. 
Strokovno telo  je predlagalo zavrnitev prijave ene, saj naj bi šlo v tem primeru za osnovno 
laboratorijsko opremo in ne predstavlja zaključenega sklopa raziskovalne opreme z enoznačno funkcijo 
delovanja.  

 
Višina sofinanciranja agencije za posamezno prijavo se je določila tako, da se je ob sočasnem 
upoštevanju 7. točke javnega razpisa od prijavljene informativne predračunske nabavne vrednosti 
odštel delež sredstev iz drugih virov (lastna sredstva in sredstva drugih pravnih oseb).  
 
Izbranim prijaviteljem agencija po zaključenem nakupu izplača sredstva, in sicer: 
• če bo dosežena nabavna vrednost nižja od prijavljene nabavne vrednosti raziskovalne opreme, 
se pri izplačilu sredstev agencije upošteva odobren % udeležbe agencije iz  prednostnega seznama 
prijav za nakup raziskovalne opreme; 
• če bo dosežena nabavna vrednost višja od prijavljene nabavne vrednosti, agencija izplača 
odobren znesek iz  prednostnega seznama prijav za nakup raziskovalne opreme. 
 
ZSA je predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme 
obravnaval ter v celoti sledil predlogu strokovnega telesa. ZSA je sprejel odločitev kot izhaja iz izreka 
tega sklepa, in sicer, da se v sofinanciranje uvrsti 122 prijav za sofinanciranje nakupa raziskovalne 
opreme v višini 6.709.196,13 EUR. Na podlagi sklepa ZSA je direktor agencije v skladu s 25. členom 
pravilnika o postopkih odločil, da se v prednostni seznam sofinanciranja nakupov raziskovalne 



 
 
 

 

opreme uvrsti 122 prijav v višini  6.709.196,13 EUR. Na rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje 
nakupov raziskovalne opreme je prispel en ugovor, ki ga je Upravni odbor agencije odobril.  V 
prednostni seznam sofinanciranja nakupov raziskovalne opreme se je tako uvrsti 123 prijav v višini  
6.730.943,76 EUR 
 

Prikaz delitve sredstev agencije za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme med vedami, je viden 
iz Tabele 1. 
 
Tabela 1: Predlog prednostnega seznama sofinanciranja nakupov raziskovalne opreme, 
      prikaz po vedah 
 

 NARAVOSLOVJE  TEHNIKA MEDICINA BIOTEHNIKA DRUŽBOSLOVJE HUMANISTIKA SKUPAJ 

Vrednost zaprošenih  2.891.766,65 2.491.759,19 1.069.208,84 1.490.298,63 147.134,06 92.698,22 8.182.865,59 

Vrednost odobrenih 2.388.310,85 1.926.100,51 866.382,58 1.406.911,55 73.380,05 69.858,22 6.730.943,76 

% odobrenih prijav po področjih 
glede na vrednost 82,59 77,30 81,03 94,40 49,87 75,36 82,26 

% odobrenih prijav po področjih 
glede na vrednost  glede na vse 
prispele prijave 35,48 28,62 12,87 20,90 1,09 1,04 100,00 

Število prispelih prijav po 
področjih 39 51 25 31 6 4 156,00 

Število odobrenih prijav po 
področjih 32 39 20 26 3 3,00 123,00 

% odobrenih prijav po področjih 
glede na število 82,05 76,47 80,00 83,87 50,00 75,00 78,85 

% odobrenih prijav po področjih 
glede na število vseh prispelih 
prijave 26,02 31,71 16,26 21,14 2,44 2,44 100,00 

 
V. Objava rezultatov javnega razpisa 
 
Rezultate javnega razpisa je agencija dne 13. 12. 2019 objavila na spletni strani 
http://www.arrs.si/sl/infra/oprema/rezultati/19/rezult-oprema-19.asp. 
 
VI. Analiza izbirnega postopka 

 
V nadaljevanju sledi prikaz prijav po spolu in vedi glede na  tip prijavitelja (JRZ, univerze, drugi javni 
zavodi ) 
 
Tabela 2 : Pripele prijave po tipu prijavitelja (JRZ, univerze, drugi javni zavodi ) in spolu  
                 osebe, ki je prijavo oddala – 156 prijav 
 
 

 

Drugi 
zavodi  JRZ Univerza   Skupaj M in 

Ž 

Delež prijav 
glede na 

področje v % Oznake vrstic M Ž M Ž M Ž 

NARAVOSLOVJE     19 7 8 5 39 25,0 

TEHNIKA 1   16 8 24 2 51 32,7 

MEDICINA 8 4     10 3 25 16,0 

BIOTEHNIKA     9 8 9 5 31 19,9 

DRUŽBOSLOVJE     3   3   6 3,8 

HUMANISTIKA      2 1   1 4 2,6 

SKUPAJ 9 4 48 24 54 16 156 100,0 



 
 
 

 

 
 
Tabela 3:  Odobrene prijave prijave po tipu prijavitelja (JRZ, univerze, drugi javni zavodi ) in spolu 

osebe, ki je prijavo oddala – 123 prijav 
 

 Drugi zavodi  JRZ Univerza   
Skupaj 
M in Ž 

Delež prijav 
glede na 

področje v % Oznake vrstic M Ž M Ž M Ž 

NARAVOSLOVJE     16 6 7 3 32 26,0 

TEHNIKA     15 8 15 1 39 31,7 

MEDICINA 6 4     7 3 20 16,3 

BIOTEHNIKA     8 8 7 3 26 21,1 

DRUŽBOSLOVJE     3       3 2,4 

HUMANISTIKA      2 1     3 2,4 

SKUPAJ 6 4 44 23 36 10 123 100,0 

 
 
 


