
Seznam evidenčnih naročil 2020

Zap. št.

Področje javnega 

naročanja

Vrsta 

predmeta Navedba predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR)

Naziv gospodarskega subjekta (izbrani 

ponudnik)

1
splošno področje storitve

Pogodba o izvedbi svetovalnih 

storitev 
19.200,00 Mag. Darja Čerič, s. p.

2

splošno področje storitve

Izvajanje tehničnih pregledov in 

registracij vozil podjetja Nigrad, 

d. d.

14.000,00 AMZS, d. d.

3

splošno področje storitve

Izvajanje storitev upravljanja in 

vzdrževanja počitniških enot na 

Hrvaškem

10.789,00
ELDOM RAB, d. o. o., A. Mihanović 6, 49000 

Krapina, Hrvaška

4
splošno področje blago

Dobava in montaža potopnih 

razdelilnih omaric
11.736,00 Ultimo trade, d. o. o.

5
splošno področje blago

Dobava rastlinskega materiala za 

gradbišče Streliška
13.733,87 Moga, d. o. o.

6

splošno področje blago

Raznovrstni (repro) material za 

potrebe zasaditve na zelenem 

programu

18.500,00 Merkur trgovina, d. o. o.

7

splošno področje storitve

Vzdrževanje in dobava rezervnih 

delov za opremo v peš coni v 

MOM

19.500,00 Janez, d. o. o.

8
splošno področje storitve

Vzdrževanje informacijske 

tehnologije
14.500,00 LANCom, d. o. o.

9

splošno področje storitve

Fizično in tehnično varovanje z 

vzdrževanjem elementov 

tehničnega varovanja

39.900,00 AKTIVA VAROVANJE, d. d.

10
splošno področje storitve

Vzdrževanje videonadzora v 

Mestni občini Maribor
39.500,00 Loop skupina, d. o. o.

11

splošno področje storitve

Uporaba Oblačnih storitev in 

licenčne programske opreme 

Windows Server

19.830,76 INOVIS, d. o. o.

12
splošno področje blago

Dobava akumulatorjev ter 

potrošnega materiala za vozila
30.000,00 GMT, d. o. o.

13 splošno področje storitve Geomehanske storitve 20.000,00 APROS, d. o. o.
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14

splošno področje storitve

Izvedba strokovnih opravil v 

okviru projekta URGE – Phase II 

(URBACT III)

19.040,00 DEKORINA, d. o. o.

15

splošno področje storitve

Management in vodenje 

aktivnosti ter priprava in 

izdelava poročil po delovnih 

paketih za projekt Cinderela

33.240,00 DEKORINA, d. o. o.

16
splošno področje storitve

Dobava in montaža vrvnega vitla 

na lokaciji ČP Melje
23.942,10 METALNA SENOVO, d. o. o.

17
splošno področje blago

Dobava smetnjakov za projekt: 

Koroška cesta z Glavnim trgom
11.896,37 ATRIVA, d. o. o.

18
splošno področje blago

Dobava goriv na bencinskem 

servisu
50.000,00 PETROL, d. d.

19
splošno področje storitve

Najem in vzdrževanje 

večnamenskih naprav
17.082,00 VIBOR, d. o. o.

20 splošno področje blago Dobava olj in maziv 23.000,00 SEC LUBES, d. o. o.

21 splošno področje blago Dobava sejalne žlice za bager 24.727,60 SVET STROJEV, d. o. o.

22
splošno področje blago

Dobava temeljev za javno 

razsvetljavo
60.000,00 TEMPUS PRO, d. o. o.

23 splošno področje blago Dobava priklopnega vozila 23.467,92 AVTO-SHOP FORMULA, d. o. o.

24
splošno področje blago

Dobava stroja za izris talnih 

označb
26.720,19 AIR-G, d. o. o.

25 splošno področje blago Dobava razpiralnih opažev 28.873,46 LiDing, Darko Lipić, s. p.

26 splošno področje storitve Storitve z nakladalci 26.500,00 PANEL, d. o. o.

27 splošno področje storitve Storitve z demperji 69.500,00 PANEL, d. o. o.

28 splošno področje storitve Storitve s košaro 45.000,00 TEPEH BORIS, s. p.

29
splošno področje storitve

Storitve s strojem za frezanje 

asfalta in betona
37.240,00 HERINGRAD, d. o. o.

30
splošno področje storitve

Storitve z avtodvigali 21.000,00
AVTOVLEKA-CRN-AVTO KETIŠ, IVAN KETIŠ, s. 

p.
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31
splošno področje storitve

Nadgradnja procesnega pristopa 

ob IT podpori - DNA
18.000,00 NETS, d. o. o.

32

splošno področje storitve

Projektna dokumentacija PID in 

NOV za projekt Ureditev Koroške 

ceste in Glavnega trga

13.725,00 LINEAL, d. o. o.

33

splošno področje storitve

Opravljanje storitev s področja 

varnosti in zdravja pri delu ter 

požarne varnosti

17.100,00 KADRING, d. o. o.

34
splošno področje gradnje

Izdelava betonskega platoja v 

Dogošah za projekt Cinderela
39.786,88 TEHNIGRAD, d. o. o.

35
splošno področje blago

Dobava in montaža vrat v 

pralnici
13.981,24 MATJAŽ, d. o. o.

36

splošno področje blago

Dobava in montaža 

interaktivnega zaslona in video 

konferenčnega sistema

11.362,59 ROLAN, d. o. o.

37 splošno področje blago Dobava svetilk za gradbišča 39.900,00 SLOLUKS, d. o. o.

38
splošno področje gradnje

Izvedba poglobitve črpališča ČP 

Heričko-Kamnica
18.500,00 GABRIJEL POLAK, s. p.

39

splošno področje blago

Dobava gradbenega materiala za 

demonstracijski objekt Dogoše
39.325,00 MERKUR TRGOVINA, d. o. o.

40

splošno področje gradnje

Sanacija garderob ter sanitarnih 

prostorov na lokaciji Zagrebška 

cesta 30 in prečrpališče Melje

18.915,38 ALEKSANDER GUŠIĆ, s. p.

41
splošno področje blago

Dobava gradbiščnih kontejnerjev 17.361,60 BANDELLI, d. o. o.

42 splošno področje blago Dobava zimskih pnevmatik 14.194,10 BPROM, d. o. o.

43
splošno področje storitve

Izdelava in obnova metel in 

ščetin raznih dimenzij
18.000,00 SOHA, d. o. o.
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44

splošno področje blago

Dobava različnih specialnih 

ležajev, galovih verig, 

semeringov, jermenov, ….

4.000,00 BELL, d. o. o.

45

splošno področje storitve

Vzdrževanje motorjev, 

elektronike, hidravlike, 

elektronike ter drugih pogonov 

in delov na delovnih strojih, 

posipalcih, delovnih vozilih, 

dvigalih in ostalih napravah ter 

drobni mehanizaciji podjetja ter 

dobava rezervnih delov

20.000,00 ROMAN HOZJAN, s. p.

46
splošno področje blago

Dobava omrežne opreme – 

nadgradnja omrežja
38.315,60 LANCOM, d. o. o.

47

splošno področje storitve

Izdelava in uvedba analitičnega 

orodja (aplikacije) v obstoječo 

platformo

19.000,00 MASTERSOFT, d. o. o.

48

splošno področje storitve

Novoletna krasitev – obnova 

svetlobnih motivov in dobava 

materiala

19.000,00 ELMI CIZL, d. o. o.

49

splošno področje storitve

Vzdrževanje oz. popravljanje 

razne težke komunalne 

mehanizacije ter dobava 

rezervnih delov

30.000,00 TAO, d. o. o.
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50

splošno področje storitve

Izdelava, popravila ali tesnitev 

različnih cilindrov po naročilu, 

tesnitev raznih hidravličnih 

črpalk po naročilu, nalivanje 

raznih dimenzij polnih koles po 

naročilu, obnova nalitih ležajev 

po naročilu, izdelava nosilcev za 

plugov po naročilu ter druga 

podobna dela po naročilu

10.000,00 TESNILA BOGADI, d. o. o.

51

splošno področje storitve

Vzdrževanje in zakonska 

kontrola delovanja tahografov in 

omejevalcev hitrosti vozil in 

dobava rezervnih delov

16.000,00 ARRIVA, d. o. o.

52

splošno področje storitve

Preprogramiranje 

semaforiziranih križišč na Cesti 

proletarskih brigad (CPB) v 

Mariboru

18.522,00 CPI, d. o. o.

53
splošno področje gradnje

Izvajanje gradbenih del na 

objektu Mesarski prehod
62.060,74 TLAKOVCI PODLESNIK, d. o. o.

54
splošno področje storitve

Izvajanje analiz vzorcev 

odpadnih voda
15.000,00 IKEMA, d. o. o.
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