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Na podlagi prvega odstavka 2. člena in 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) ter 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 in 12/14) je Vlada Republike Slovenije na 12. redni 

seji dne 4. 12. 2014 pod točko 1.3 sprejela naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in 1.

vladnim službam, da od 1. 2. 2015 dalje javna naročila, za katera naročnik izvede

postopek javnega naročanja iz 1., 2., 5. ali 6. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) in 

katerih predmet je blago široke potrošnje ali storitve, razen storitev intelektualne narave, 

oddajo na elektronski dražbi, razen če je naročnik prejel le eno primerno in sprejemljivo 

ponudbo ali zgolj neprimerne ponudbe. 

Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za javno upravo, da do 1. 1. 20152.

zagotovi informacijski sistem za izvedbo elektronskih dražb iz prejšnje točke in nudi 

administrativno podporo uporabnikom pri izvajanju elektronskih dražb.

Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za javno upravo, da za naročnike iz 3.

1. točke tega sklepa v januarju 2015 organizira izobraževanja za uspešno ter učinkovito 

izvajanje elektronskih dražb. Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo glede 

na svoje pristojnosti sodelujeta pri vsebinski izvedbi izobraževanj. 

Vlada Republike Slovenije priporoča tudi drugim javnim naročnikom, da javna naročila 4.

iz 1. točke tega sklepa oddajo na elektronski dražbi.

Mag. Darko Krašovec
generalni sekretar
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