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POVZETEK 
 
V želji po večji učinkovitost in z namenom racionalizacije se skuša vse več procesov podpreti 
z ustrezno informacijsko podporo. Za podkrepitev te trditve bo predstavljena obratna 
elektronska dražba, ki predstavlja pomemben segment izvedbe projekta elektronskega javnega 
naročanja. V svetu je rešitev poznana že relativno dolgo in je široko uporabljena. Od navadne 
dražbe se razlikuje po tem, da tu ponudniki cene v toku draženja znižujejo in seveda zaradi 
elektronskega načina izvedbe. Potek draženja omogoča ponudnikom stalno prilagajanje cen 
trenutno najugodnejši ponudbi  v vnaprej določenem časovnem intervalu. Zaradi takšnega 
koncepta naročnikom zagotavlja: 
 

• hiter način izvedbe naročila,  
• dejansko doseganje najugodnejših cen 
• transparentnost, 
• pomemben korak k brezpapirnemu poslovanju.  

 
Za verodostojnost izvedbe takšnega naročila sta ključnega pomena uporaba časovnega žiga in 
elektronskega podpisa. Obratna dražba bo del portala elektronskih javnih naročil in bo 
sčasoma dostopna vse naročnikom po Zakonu o javnem naročanjnu za lastno uporabo.   
 
Seveda pa je programsko rešitev mogoče uporabljati tudi kot navadno dražbo – pri prodaji 
kjer se v toku draženja cena zvišuje. 
 
Ključne besede: dražba, elektronsko, cena, naročnik, ponudnik, javna naročila, ponudba, 
draženje, naročilo. 
 
 
 

REVERSE ELECTRONIC AUCTION 
 

ABSTRACT  
 
Hoping to achieve higher efficiency and with rationalization more and more processes are 
trying to get supported by appropriate IT support. To support that cause we will present 
reverse electronic auction that presents a very important segment of launching electronic 
public ordering. This solution has been known for quite a while worldwide and is highly used. 
The difference from the standard auction is that providers are lowering the prices and because 
of the electronic implementation. The course of auctioneering gives providers constant 
adjustment of prices according to the cheapest offer in a predetermined time span. This 
concept assures buyers: 
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• quick execution of the order 
• actually achieving cheapest prices 
• transparency 
• important step towards paperless operations 

 
For the credibility of performance a time stamp is required along with electronic signature. 
Reverse electronic auction is going to be a part of electronic procurement and will eventually 
be available to all buyers according to Public procurement law for their use. 
 
The reverse electronic auction can also be used as common auction- where the price is rising 
in the course of auctioneering. 
 
Key words: Auction, Electronic, Price, Buyer, Providers, Public procurement, Offer, 
Auctioneering, Order.  
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OBRATNA ELEKTRONSKA DRAŽBA 
 
Obratna elektronska dražba v svetu ne predstavlja kakšne posebne novosti – gre za proces 
nabave, ki se relativno pogosto uporablja. Najpomembnejše pri tovrstnem naročanju je 
zagotovo hitrost izvedbe postopka nabave in na drugi strani dinamični pritisk na ponudnika v 
toku izvajanja dražbe, ki posledično znižuje ceno. Center Vlade Republike Slovenije za 
informatiko, kot predhodnik Ministrstva za pravosodje in javno upravo, je dve takšni dražbi 
izvedel leta 2004 s precej ugodnimi rezultati. Posebnost izpeljanih dražb pa ni bila le v 
izvedbi elektronske obratne dražbe, ampak morda še bolj v dejstvu, da so bili vsi prejeti 
dokumenti v elektronski obliki. Izjema je bila le bančna garancija, ki je služila kot nekakšna 
vstopnica k izvedbi samega postopka draženja. V državni upravi se po teh dveh izvedenih 
postopkih tovrstnega načina nakupovanja žal nismo več posluževali, kar pa ni posledica 
negativnih izkušenj ampak bolj razlogov organizacijske narave.  
 
Projekta Elektronskega javnega naročanja (eJN) smo se v Sloveniji tudi formalno lotili v 
pričetku letošnjega leta. Posebnost izvedbe projekta je zagotovo okolje, ki v tem trenutku že 
prinaša vrsto posameznih parcialnih informacijskih orodij, ki so med sabo nepovezana in kot 
takšna ne zagotavljajo bistvene dodane vrednosti izvedbe projekta. Vse predvidene koristi 
izvedbe projekta eJN tako lahko nastanejo le ob formiranju integriranega informacijskega 
sistema. Pomemben segment izvedbe projekta zagotovo predstavlja tudi vključitev modula 
elektronske obratne dražbe v sistem in pričetek izvajanja dražb.  
 
Elektronsko obratno dražbi bi lahko najenostavneje opredelili kot proces interaktivnega 
draženja, po tem, ko so bile ponudbe že odprte. Draženje bi v tem primeru predstavljalo 
nekakšno alternativo pogajanjem po trenutku, ko so ponudniki že predstavili svoje cene – 
ponudbe. Dodana vrednost takšnega postopka bi bila v tem, da so ponudniki pod relativno 
močnim pritiskom za zniževanje ponujenih cen, kar je nenazadnje smisel dražb. Slabost 
takšnega načina naročanja pa je, da predhodno zahteva celoten papirni in precej formaliziran 
postopek, ki se konča z odpiranjem ponudb.  
 
Večina koristi torej nastane s takšno uporabo elektronske obratne dražbe, ki omogoča prejem 
elektronskih ponudb. Koristi tovrstnih načinov naročanja so za naročnika, ne glede na to kdo 
naročnik je (državni organ ali gospodarska družba), očitne že na prvi pogled in jih ni potrebno 
omenjati, vendar pa ta način naročanja tudi ponudnikom prinaša določene prednosti. Še 
posebej bi tu lahko omenili srednja in manjša podjetja, katerim ta sistem omogoča: 
 
• Prednost, ki izhaja iz zahteve po večji odzivnosti, čemur se srednja in mala podjetja 

zagotovo lažje prilagodijo. 
 
• Nižje operativne stroške izvedbe posameznih dobav. 
 
• Hitrejša realizacija naročil. 
 
• Z uporabo elektronskega poslovanja zniževanje lastnih stroškov delovanja in 

administracije. 
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Elektronska obratna dražba je v tujini poznana tako pri naročnikih po zakonih, ki urejajo 
javno naročanje kot tudi v gospodarstvu. V Sloveniji bi prakso izvajanja dražb lahko iskali 
predvsem pri slednjem, čeprav elektronsko obratno dražbo predvideva Zakon o javnem 
naročanju in po sami vsebini popolnoma odgovarja naročnikom.  
 
Uporaba elektronske obratne dražbe glede na predmet nakupa je lahko zelo pestra. Vsekakor 
pa jo kot najprimernejše orodje vidimo pri nakupih relativno standardiziranega in deljivega 
blaga – storitev. Seveda pa je mogoče z dražbo kupovati tudi katerokoli drugo blago-storitev 
(tudi gradnje) ob predpostavki, da je ta tako natančno opredeljena, da ponudnikom ne pušča 
odprtih vprašanj glede vsebine izvedbe naročila.  
 
Elektronska obratna dražba se odvija pod naslednjimi predpostavkami: 
 
• Nihče, vključno z naročnikom pred in v toku procesa draženja ne more ugotoviti kdo je 

ponudnik katere izmed ponudb.  
 
• Posamezni dražitelji vidijo vrednost svoje ponudbe in vidijo vrednost najugodnejše 

ponudbe, vendar ne vedo kdo je najugodnejši ponudnik. 
 
• Po koncu izvedbe elektronske obratne dražbe lahko naročnik in vsi ponudniki vidijo kdo 

je predlagatelj posamezne ponudbe. 
 
• Po koncu izvedbe elektronske obratne dražbe lahko naročnik in vsi ponudniki vidijo tudi 

proces draženja in kdo je v draženju sodeloval.  
 
V postopkih nabave po Zakonu o javnem naročanju in tudi v gospodarstvu je običajno 
najpomembnejše merilo cena. Seveda pa cena nemalokrat ni edino merilo. Kompleksna 
aplikativna podpora elektronske obratne dražbe tako mora zagotavljati tudi možnost draženja 
drugih elementov ponudbe (dobavni roki, garancijski roki…..), ki so za naročnika pač 
pomembni. Sam algoritem izračuna ekonomsko najugodnejše ponudbe mora biti ponudnikom 
vnaprej znan in integriran v aplikativno rešitev obratne dražbe. Naročnikom omogoča široko 
paleto kombiniranja različnih meril.   
 
Ključne osebe pri izvedbi elektronske obratne dražbe so:  
 
• Administrator – ki iz informacijskega vidika skrbi za nemoten potek dražbe in zagotavlja, 

da so pri vsakem izmed ponudnikov izpolnjeni vsi varnostni in formalni pogoji za 
sodelovanje v dražbi. Opredelitev vloge administratorja je za naročnika ključnega 
pomena, saj mora zagotavljati, da administrator pred potekom draženja ne razpolaga s 
podatki, ki drugim udeležencem niso na voljo in jim tudi ne smejo biti na voljo. Takšna 
vloga administratorja je zagotovljena skozi visoke varnostne standarde izgradnje 
aplikacije. Zagotovo pa dajejo ključno kredibilnost naročnikom nasproti vsem 
ponudnikom.  

 
• Ponudnik- ki sodeluje v procesu dražbe z zniževanjem cene ali drugih parametrov. 
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• Komisija (naročnik) – ki spremlja potek draženja in ima vpogled v ponujene cene, ne ve 
pa konkretnega ponudnika, ki je posamezno ceno predlagal.  

 
 
 
Elektronska obratna dražba se lahko uporablja v odprtem postopku, postopku s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi ter v ponovnem 
odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter po začetku odpiranja 
konkurence v okviru dinamičnega nabavnega sistema. Bolj kot sama vrsta postopka je pri 
pripravi pogojev za izvedbo obratne dražbe odločilnega pomena število ponudnikov, ki bo pri 
dražbi sodelovalo. S tem seveda ne mislimo absolutno število ponudnikov ampak dejstvo ali 
nam je število ponudnikov vnaprej znano ali ne in ali vemo kdo bo na dražbi dejansko 
sodeloval. Potrebno je namreč zagotoviti, da na dražbi ne bi sodeloval ponudnik, ki dejansko 
ni sposoben ali pripravljen razpisan posel izvršiti, saj naročnik nima orodja za sankcioniranje 
takšnega ponudnika, sama izvedba postopka pa je do drugih ponudnikov nekorektna, ker jim 
je ceno nižal nekdo, ki naročila niti ne želi, oziroma ga ni sposoben izpeljati.    
 
V primerih, ko je število ponudnikov vnaprej znano in celo vemo kdo so (postopek s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, odpiranje konkurence…..) si pač zagotovimo 
enolično identifikacijo bodočih ponudnikov, ki jim bomo dovolili vstopiti v proces draženja.  
 
V primerih, ko pa nam ta podatek ni poznan (odprti postopek) pa je zadeva bolj komplicirana. 
Zadevo je zelo enostavno rešiti v primeru, če se v procesu naročila od ponudnikov zahteva 
zavarovanje za resnost ponudbe. Na podlagi predhodno predloženega zavarovanja ponudniku 
dodelimo geslo, ali na kakšen drugačen način dovolimo dostop do procesa draženja. V 
zadnjem času lahko pogosto zasledimo očitke, da naročniki po Zakonu o javnem naročanju 
prepogosto zahtevamo zavarovanje od ponudnikov, kar zagotovo drži. Glede na to, da je 
elektronska obratna dražba še posebej primerna za postopke nižjih vrednosti, si bomo 
zavarovanje, kot vstopnico v proces draženja, le redko lahko privoščili. Potrebno je torej 
vnaprej zagotoviti identifikacijo ponudnikov, ki jim kasneje omogočimo vstop v proces 
draženja. S tem dražba ne zgublja svojega bistvenega pomena tudi v primeru, da se celotne 
ponudbe oddajajo elektronsko.  
 
Analogno s prej povedanim se pri elektronski oddaji ponudb lahko srečamo z dejstvom, da bo 
na dražbi sodeloval nekdo, ki je sicer prepričan, da njegova ponudba ustreza, kasneje pa se 
izkaže, da temu ni tako. Ponudbe se namreč odprejo šele po preteku celotnega postopka 
draženja. Elektronska obratna dražba s transparentnostjo in dinamiko omogoča izbor 
naslednjega v vrsti dražiteljev, minimalna korektnost do ostalih ponudnikov pa je s tem 
zagotovljena.  
 
Projekt eJN kot eno izmed osnovnih zahtev postavlja samodejno generiranje dokumentov, ki 
jih zahteva zakon ali interna pravila poslovanja. Zagotovo je to tudi ena izmed pomembnejših 
funkcij elektronske obratne dražbe, kjer so dokumenti na voljo naročniku ali ponudniku takoj 
po končanju dražbe, ko so ti seveda ustrezno interno obdelani.  
 
Potek dražbe pomeni časovno vrsto zniževanja cene do končnega momenta, ko se dražba 
zaključi. Pri tem se pojavljata dve vprašanji. Ali lahko naletimo na težave v zadnjih trenutkih 
draženja, ko je intenziteta pošiljanja novih cen s strani ponudnikov največja in posamezen 
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izmed njih lahko zamudi zadnji trenutek draženja zaradi zmotnega prepričanja o višini 
najugodnejše ponudbe? Ali bi bilo morda za naročnika smotrno še podaljševati čas draženja in 
s tem doseči nižjo ceno? 
 
Odgovor na zastavljena vprašanja gre iskati v več vrstah obratnih elektronskih dražb, saj  
ravno dražba, kjer je konec dražbe časovno vnaprej določen, postavlja prej omenjeni 
vprašanji. Naročnik se tako lahko odloči, da bo postavil dodatna pravila pri izvajanju obratne 
elektronske dražbe. 
 
Enostavna elektronska obratna dražba: 

 
 
 
Možna rešitev je, da naročnik določi časovni interval pred iztekom draženja v katerem se 
mora zgoditi vsaj xy (v tem primeru 4) novih draženj, da bi se ta podaljšala še za en časovni 
interval: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena 

Čas 

Konec dražbe 

Najugodnejša ponudba 

Cena 

Čas 

Konec dražbe 

Najugodnejša ponudba 

Konec 2. intervala Konec 1. intervala 
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Naročnik bi lahko določil, da se čas draženja po vsaki prejeti novi ceni podaljša za en časovni 
interval: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobnih modifikacij bi bilo mogoče našteti precej. Bistveno pri tem je, da so vnaprej 
predvidene. Sama vsebina modificiranih dražb pa zahteva opredelitev minimalnega 
dražbenega koraka. Seveda mora biti ta vnaprej določen in aplikacija ne sme dovoliti 
zniževanja ponudb za manj, kot to opredeljuje minimalni dražbeni korak. Določitev 
minimalnega koraka je skoraj nujna tudi pri popolnoma običajni obratni dražbi, V nasprotnem 
primeru bi lahko pričakovali enormno obremenitev naročnikovega informacijskega sistema, 
ki pretiranih rezultatov v prihrankih ne bi imela. Še posebej bi ta obremenitev bila intenzivna 
v zadnjih trenutkih dražbe. 
 
Dokončan projekt eJN prinaša relativno visoke prihranke zaradi uvedbe popolnoma 
elektronskega načina poslovanja tudi na področju javnih naroči. Večina prihrankov nastane 
zaradi spremembe in racionalizacije postopkov. Elektronska obratna dražba ob vsem naštetem 
prinaša še dodatne koristi zaradi pritiska na ponudnike, kar je osnovno bistvo vsake dražbe.  
 
Naše ministrstvo pa se v ekonomskih tokovih občasno pojavlja tudi v vlogi prodajalca. 
Predvsem gre tu za prodajo nepremičnega premoženja. Informacijska rešitev dražbe omogoča 
tudi postopek kjer se cene dražijo – ne samo obratne ampak tudi navadne dražbe. V 
prihodnjih prodajah bomo to informacijsko orodje uporabljali tudi v ta namen.  
 
 
 
 

Cena 

Čas 

Konec dražbe 

Najugodnejša ponudba 

Konec 2. intervala Konec 1. intervala Konec 3. intervala 


