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Pravna podlaga

ZJN-2 in ZJNVETPS

»2. »Elektronska dražba« je ponavljajoči se postopek, kot del postopka 
javnega naročanja, ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki 
predstavijo nove cene, popuste in/ali izboljšanje ponudbe v okviru 
določenih elementov.«

Podrobneje postopek elektronske dražbe opredeljujeta 35. člen ZJN-2 
ter 40. člen ZJNVETPS

Kaj sploh so elektronske dražbe? Definicija nekaterih slovenskih 
avtorjev: „Elektronska dražba je proces interaktivnega draženja po tem, 
ko so bile ponudbe že odprte“

Prva elektronska dražba v RS: CVI, leto 2004. Izdelovalec IS za e-
dražbe Oria Computers d.o.o.
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Sistemi elektronskih dražb javnih naročil v RS

• Sistem, ki ga razvija državna uprava RS

• Spletna aplikacija e-dražbe družbe Normacom Plus d.o.o.

• Sistem elektronskih dražb Optiprocure družbe Portal razpisov 
d.o.o.

• Portal eDrazbe.si družbe Praetor d.o.o.
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Optiprocure – vir: www.optiprocure.com
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eDrazbe.si Praetor d.o.o. – vir: www.edrazbe.si
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eDrazbe.si Praetor d.o.o. – vir: www.edrazbe.si
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eDrazbe.si Praetor d.o.o. – vir: www.edrazbe.si
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Varnostni faktorji informacijskih sistemov
• Ustrezni splošni pogoji uporabe informacijskega sistema

• Varna SSL povezava – smiselnost

• Uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil (v osnovi ni smiselna, saj se pri dražbi 

vedno identificirajo znani ponudniki – zaprt IS; povečuje kompleksnost 

uporabe – s kombinacijo določil ZEPEP in splošnimi pogoji se doseže 

ustrezno pravno podlago za zavezanost)

• Eno ali dvostopenjska avtentifikacija (npr. preko enkratnega SMS gesla ob 

vsaki prijavi)

• Dnevnik/zapis poteka draženja takoj po zaključku – iznični možnost špekulacij

• Vprašanje motiva - scenariji: naročnik „umetno“ niža ponudbene cene; kakšno 

korist ima nekdo ki se izdaja za ponudnika in draži v njegovem imenu?
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Ključne razlike med sistemi in faktorji uspeha
• Cena informacijskih sistemov (državna uprava vs. komercialni IS); 

tipični billing se izvaja v obliki fiksne cene za uporabo sistema, npr. 

po dražbi, licenca za neomejeno število dražb, ali v odstotku od 

prihranka, limitirano navzdol/navzgor

• Zahtevnost uporabe (načini avtentifikacije, uporaba certifikatov)

• Tehnična podpora za uporabo IS (poseben problem odzivnosti: 

dražbe se ne glede na čas odprtosti vršijo zadnjih nekaj minut)

• Ključni faktorji uspeha: možnost krogov draženja ali dinamičnega 

podaljševanja časa draženja (npr. če se zadnji 2 minuti spremeni 

cena se dražba podaljša za nadaljnji 2 minuti itd)



10

Pasti elektronskih dražb
• Vsi predmeti naročila niso primerni za elektronske dražbe (draženje je 

smiselno samo za ceno ali nekaj cen artiklov hkrati, torej za generične 

izdelke, pri katerih je pomembna samo cena; draženje ostalih meril, npr. 

garancijskega roka, roka dobave ipd. navadno ni smiselno, saj je

objektivno pogojeno)

• Dejanski prihranek ni enak razliki med začetno ceno draženja in končno 

doseženo ceno ob zaključku dražbe (noben ponudnik, ki ve, da bo šel na 

dražbo, ne bo v ponudbi podal najnižje možne cene, saj jo bo skušal prek 

dražbe maksimizirati – če ne bo potrebno, je ne bo znižal več kot je 

potrebno); dejanski prihranek je torej zaradi vkalkulirane rezerve 

ponudnikov bistveno nižji, saj je začetna cena draženja napihnjena 
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Hvala za vašo pozornost !

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?

mag. Uroš Škufca, uros.skufca@praetor.si


