
   

 
Številka: 6316-3/2020-309 
Datum: 16. 2. 2021 

 
POROČILO O IZVEDBI 

 
Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19) 

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20)  v Uradnem listu RS, št. 18/20 ter 
na spletnih straneh agencije  objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme 
(Paket 19) (v nadaljevanju: javni razpis).  
 
Povezava na javni razpis: http://www.arrs.si/sl/infra/oprema/razpisi/20/razp-oprema-20.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, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: pravilnik o 
postopkih)   

 Metodologija ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), 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, 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,  6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019,6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (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 09.06.2020 ob 14. uri. 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-17-18.asp


 
 
 

 

 
Komisija za odpiranje prijav, ki je bila imenovana s sklepom v. d. direktorja agencije, št.  6316-3/2020-
9, z dne 4. 6. 2020 je pri odpiranju prijav 22. 7. 2020  ugotovila, da je na javni razpis prispelo 145 
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 enem primeru prijave ni podal upravičen prijavitelj. Glede na navedeno je agencija na 
podlagi 21. člena pravilnika o postopkih predmetno prijavo s sklepom zavrnila. V enem primeru je 
prijavitelj umaknil prijavo na javni razpis, zato je agencija na podlagi 4. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku za predmetno prijavo izdala sklep o ustavitvi postopka. V nadaljnji evalvacijski 
postopek se je uvrstilo 143 prijav. 
 
 
IV. Ocenjevanje in izbor prijav  
Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) je imenoval občasno strokovno telo za raziskovalno 
opremo (v nadaljevanju: strokovno telo). Strokovno telo je vsako prijavo ocenilo na podlagi kriterijev, 
določenih v drugem odstavku 130. člena pravilnika o postopkih in meril, določenih v Metodologiji 
ocenjevanja prijav za razpise (poglavje Č – Raziskovalna oprema). Največje možno število doseženih 
točk za posamezno prijavo je bilo 17. Strokovno telo je pri ocenjevanju upoštevalo naslednje kriterije, 
kazalnike in merila: 
 

1. Po kriteriju »Znanstvena odličnost raziskovalcev«, kjer je bilo najvišje možno število 
doseženih točk 6,  so bile prijave  ocenjene po kazalniku:  

a) Skupna ocena raziskovalnega programa ali 
b) Skupna ocena infrastrukturnega programa. 

 
2. Po kriteriju »Kakovost prijave podporne dejavnosti«, kjer je bilo najvišje možno število 

doseženih točk 5,  so bile prijave  ocenjene po kazalniku:  
- Višina nabavne vrednosti opreme. 

 
3. Po kriteriju »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov 

raziskav«, kjer je bilo najvišje možno število doseženih točk 6, so bile prijave  ocenjene po 
kazalniku: 

- Delež sredstev iz drugih virov. 
 
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.  
 
Strokovno telo bi 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; v nadaljevanju: oprema velike vrednosti). 
Vendar v ocenjevalnem postopku strokovno telo tega izločitvenega pogoja ni upoštevalo. Pri 
pregledu obstoja opreme velike vrednosti je bil strokovnemu telesu v pomoč seznam obstoječe 
raziskovalne opreme, ki je dostopen v sistemu SICRIS.  
 
Strokovno telo je v ocenjevalnem postopku ugotovilo, da je bil predlog za nakup opreme velike 
vrednosti v prijavah, ki so dosegle najmanj 14 točk, ustrezno utemeljen pri vseh  prijavah.   
 
Nadalje je strokovno telo preverilo, ali prihaja do podvajanja prijav za raziskovalno opremo na Javni 
razpisa za sofinanciranje raziskovalne opreme - Paket 19, v primerjavi z že odobrenimi  prijavami na 
javnih razpisih za sofinanciranje raziskovalne opreme – Paket 17 in Paket 18. Ugotovljeno je bilo, da 
do podvajanj ni prišlo.  
 



 
 
 

 

Strokovno telo je v predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne 
opreme uvrstilo vse prijave, ki so dosegle najmanj 14 točk. 
 
Strokovno telo je višino sofinanciranja za posamezno prijavo določilo tako, da je ob upoštevanju 7. 
točke javnega razpisa od prijavljene informativne predračunske nabavne vrednosti odštelo 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 da se v 
sofinanciranje uvrsti 104 prijave za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme v višini 7.362.029,83 
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 104 prijave v višini  
7.362.029,83 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 

 
 
V. Objava rezultatov javnega razpisa 
 
Rezultate javnega razpisa je agencija dne 24. 12. 2020 objavila na spletni strani 
http://www.arrs.si/sl/infra/oprema/rezultati/20/rezult-oprema-20.asp. 
 
 
VI. Analiza izbirnega postopka 

 
V nadaljevanju sledi prikaz prijav po spolu in vedi glede na  tip prijavitelja (JRZ, univerze, drugi javni 
zavodi ) 
 
 

NARAVOSLOVJE TEHNIKA MEDICINA BIOTEHNIKA DRUŽBOSLOVJE HUMANISTIKA SKUPAJ

Vrednost zaprošenih 4.912.568,70 4.477.418,44 490.075,97 1.069.075,97 146.748,96 49.537,42 11.145.425,45

Vrednost odobrenih 3.497.180,04 2.828.498,37 281.775,41 642.989,17 84.889,43 26.697,42 7.362.029,83

% odobrenih prijav po 

področjih glede na vrednost 71,19 63,17 57,50 60,14 57,85 53,89 66,05

% odobrenih prijav po 

področjih glede na vrednost  

 glede na vse prispele prijave 47,50 38,42 3,83 8,73 1,15 0,36 100,00

Število prispelih prijav po 

področjih 37 59 15 25 5 2 143,00

Število odobrenih prijav po 

področjih 31 44 10 15 3 1,00 104,00

% odobrenih prijav po 

področjih glede na število 83,78 74,58 66,67 60,00 60,00 50,00 72,73

% odobrenih prijav po 

področjih glede na število 

vseh prispelih prijave 29,81 42,31 9,62 14,42 2,88 0,96 100,00



 
 
 

 

Tabela 2 : Pripele prijave po tipu prijavitelja (JRZ, univerze, drugi javni zavodi ) in spolu  
                 osebe, ki je prijavo oddala – 143 prijave 
 

 

Javni 
zavodi JRZ Univerze 

Skupaj M in Ž 

Delež prijav 
glede na 

področje v % Veda M Ž M Ž M Ž 

NARAVOSLOVJE     22 6 8 1 37 25,9 

TEHNIKA 1   21 9 25 3 59 41,3 

MEDICINA 4 2 1   5 3 15 10,5 

BIOTEHNIKA   1 7 2 12 3 25 17,5 

DRUŽBOSLOVJE     1   2 2 5 3,5 

HUMANISTIKA       1   1 2 1,4 

SKUPAJ 5 3 52 18 52 13 143 100,0 

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

je prijavo oddala – 104 prijave 

         

  
Javni 

zavodi JRZ Univerze 

Skupaj M in Ž 

Delež prijav 
glede na 

področje v % Veda M Ž M Ž M Ž 

NARAVOSLOVJE     18 6 6 1 31 29,81 

TEHNIKA     18 8 18   44 42,31 

MEDICINA 2 1 1   4 2 10 9,62 

BIOTEHNIKA   1 3 1 9 1 15 14,42 

DRUŽBOSLOVJE     1   1 1 3 2,88 

HUMANISTIKA       1     1 0,96 

Skupna vsota 2 2 41 16 38 5 104 100,00 

 
S spoštovanjem. 
 
 
Pripravila: 
Špresa Neziri, 
področna svetovalka II 

 

                               

                                     Prof. dr. Robert Repnik, 

          direktor 
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