
Številka:   430-44/2018/8
Ljubljana, 22. februar 2018
EVA: /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o izvedenih elektronskih obratnih dražbah v informacijskem sistemu eJN v 
letu 2017 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade
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, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na ….. seji pod točko …. dne …… sprejela naslednji
                                                                                     

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvedenih elektronskih obratnih dražbah v 
informacijskem sistemu eJN v letu 2017.

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga: 
 Poročilo o izvedenih elektronskih obratnih dražbah v informacijskem sistemu eJN v letu 2017

Prejmejo: 
 Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov
/ 
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva

 Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje,
 Matjaž Uhan, vodja Sektorja za e-poslovanje, svetovanje in analitiko.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora
/
5. Kratek povzetek gradiva
V sistemu eJN je 13 naročnikov skupaj objavilo 104 elektronske obratne dražbe za nakupe blaga in 
storitev, od katerih jih je bilo izvedenih 58 za 12 naročnikov. Razlog za ne izvedbo obratnih dražb, ki 
so bile objavljene, je v prejemu samo ene ali nobene ponudbe. Naročniki, ki so v sistemu izvedli 
obratne dražbe, so v tem obdobju skupno oddali 426 tovrstnih javnih naročil.

Ugotovimo lahko, da naročniki informacijski sistem eJN za izvajanje elektronskih obratnih dražb, 
kljub Sklepu Vlade Republike Slovenije št. 43000-5/2017/3, z dne 23. 3. 2017, po večini še vedno 
uporabljajo zgolj v manjšem obsegu, nekateri organi državne uprave pa sistema sploh ne 
uporabljajo, zato bo ministrstvo v prvi polovici leta 2018 ponovno pristopilo k izvedbi usposabljanj za 
uporabo sistema eJN. 



6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 
proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 
proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1 



SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
Poročilo ne bo imelo finančnih posledic.
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR
Poročilo ne bo imelo finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
- Skupnosti občin Slovenije (SOS): NE
- Združenju občin Slovenije (ZOS): NE
- Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS): NE

Pri pripravi gradiva sodelovanje združenj ni potrebno.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

        
Boris Koprivnikar
        MINISTER                                                                                                                                                                                                    



PRILOGE:

– predlog sklepa Vlade Republike Slovenije (priloga 1),
– podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji Vlade Republike Slovenije 

(priloga 2),
– Poročilo o izvedenih elektronskih obratnih dražbah v informacijskem sistemu eJN v letu 

2017 (priloga 3).



PRILOGA 1

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,
65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji pod točko …. dne …… sprejela 
naslednji
                                                                                     

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvedenih elektronskih obratnih 
dražbah v informacijskem sistemu eJN v letu 2017.

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga: 
 Poročilo o izvedenih elektronskih obratnih dražbah v informacijskem sistemu eJN v letu 

2017

Prejmejo: 
 Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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