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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in
65/14), dvanajstega odstavka 50. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)
in 56. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14,
90/14 in 51/16) je Vlada Republike Slovenije na 127. redni seji dne 23. 3. 2017 pod točko 1.19
sprejela naslednji
SKLEP:
1.

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvedenih elektronskih dražbah
v sistemu eJN.

2.

V Sklepu Vlade Republike Slovenije št. 43000-103/2014/7 z dne 4. 12. 2014 se 1. točka
spremeni tako, da se glasi:
»1. Vlada Republike Slovenije je naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev
in vladnim službam, da od 1. aprila 2017 dalje javna naročila blaga in javna
naročila storitev, razen storitev intelektualne narave, za katera naročnik izvede
postopek javnega naročanja iz a), b), d), e) ali g) točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o javnem naročanju in pri katerih je cena edino merilo, oddajo na
elektronski dražbi. Elektronska dražba ni obvezna, če je naročnik prejel le eno
dopustno ponudbo ali zgolj nedopustne ponudbe, razen kadar so vse ponudbe
nedopustne le iz razloga, ker ponudbe presegajo naročnikova zagotovljena
sredstva. Ne glede na ta sklep se naročnik lahko odloči, da elektronske dražbe
ne vključi v obvestilo o javnem naročilu in je ne izvede, če narava predmeta,
tveganja glede pridobitve ponudb ali druge izjemne okoliščine javnega naročanja
niso primerne za izvedbo elektronske dražbe.«

3.

Ministrstvo za javno upravo do 1. aprila 2017 ponovno organizira izobraževanje za
uspešno ter učinkovito izvajanje elektronskih dražb ter nudi administrativno podporo
uporabnikom pri izvajanju elektronskih dražb.

4.

Ministrstvo za javno upravo o izvajanju elektronskih dražb pripravi poročilo za Vlado
Republike Slovenije do 1. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka
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