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ID št. za DDV: SI49707728 
Številka računa: 01100-6030702560      
 
 
Številka: JN-R/2022 
Datum: 11. 5. 2022 
 
 
Zadeva:  POVPRAŠEVANJE ZA IZVEDBO  EVIDENČNEGA JAVNEGA NAROČILA 
 
V skladu z določili, ki so predpisana kot obvezne sestavine Pravilnika, ki ureja dejavnost notranjega 
revidiranja ( standard 1000, Usmeritve za državno notranje revidiranje, MF, Urad za nadzor proračuna) 
iščemo  izvajalca za izvedbo naslednjih storitev: 
 
 »Izvajanje storitev zagotavljanja notranje revizije za leta 2021-2024«. 
 
Izvajalec mora pri izvajanju storitev notranje revizije upoštevati Zakon o javnih financah in Usmeritve za 
državno notranje revidiranje. 
 
Z izvajalcem bo sklenjena pogodba, ki bo sestavljena ob upoštevanju Stališča Urada za nadzor proračuna 
»Obvezne vsebine pogodbe  o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu storitev 
notranjega revidiranja v primeru, ko si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z 
najemom zunanjega izvajalca«. 
 
Merilo za izbiro je najnižja cena. Za  dodatne informacije se je potrebno predhodno dogovoriti po 
telefonski številki 051 630 050. 
 
Ponudbo ponudnik podpiše in žigosa ter pošlje najkasneje do 19. 5. 2022 (poštni žig) po navadni pošti 
na Prometno šolo Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, oz. prinese v pisarno zavoda 
najkasneje do 20. 5. 2022, do 10. ure. Ponudba mora na ovojnici vsebovati pripis: »Zbiranje ponudb JN 
– Revizija 2021-2024 – NE ODPIRAJ« 
 
Objava na spletni strani naročnika ne pomeni oddajo javnega naročila v skladu z določbami ZJN-3, ki 
veljajo za javna naročila nad mejnimi vrednostmi. 
 
Direktor: mag. Gregor Rak 
Kontakt: 
t: +386 (051) 630 050  
e: gregor.rak@prometna.net 
 
 
 
 
 

  



Kratka predstavitev Javnega zavoda Prometna šola Maribor 
 

1. Informacije javnega značaja 

IME JAVNEGA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA: 

Prometna šola Maribor 

SKRAJŠANO IME ZAVODA: PŠ Maribor 

NASLOV ZAVODA: Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor 

DIREKTOR: mag. Gregor RAK, univ. dipl. inž. prom.  

RAVNATELJICA OE SREDNJE PROMETNE 
ŠOLE IN DIJAŠKEGA DOMA: 

Mira Jug Skledar, prof.  

RAVNATELJ OE VIŠJE PROMETNE ŠOLE: mag. Gregor RAK, univ. dipl. inž. prom.  

TAJNIŠTVO ZAVODA: tel.: 02 42 94 140, e-pošta: tajnistvo@prometna.net 

DAVČNA ŠTEVILKA: SI49707728 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5183120 

IBAN: SI56 0110 0603 0702 560, Banka Slovenije 

PRAVNI STATUS: Javni zavod 

 
 

2. Podatki o velikosti JZ – Prometna šola Maribor: 
 
Bilančna vsota:                  leto 2021 – 1.888.881 € 
      leto 2020 – 1.868.933 € 
 
Celotni prihodki:    leto 2021 – 3.109.104 € 
      leto 2020 – 2.745.990 € 
 
Prihodki po načelu denarnega toka:                leto 2021 – 3.212.369 € 
        leto 2020 – 2.786.862 € 
Število trenutno zaposlenih v JZ:   leto 2022 – 84 zaposlenih. 
 
 
Podrobnejši javni podatki so objavljeni na spletni strani www.Ajpes.si 
 

3. Opredelitev JZ – Prometna šola po dejavnostih: 
 
Poslanstvo Prometne šole Maribor je izobraževanje dijakov in študentov v javno veljavnih 
izobraževalnih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja iz PROMETA, 
LOGISTIČNIH SISTEMOV, EKONOMIJE, VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE in VAROVANJA ter 
sodelovanje v razvojnih projektih pokrajine. 
Vizija Prometne šole Maribor je biti vodilni zavod v pokrajini in širšem okolju, ki bo izvajal 
izobraževanje iz PROMETA, LOGISTIČNIH SISTEMOV, EKONOMIJE, VARSTVA OKOLJA IN 
KOMUNALE ter VAROVANJA glede na potrebe okolja. S kakovostnim izobraževanjem kadrov, 
predvsem s področja transporta, prometa in logistike,  postati pomemben dejavnik razvoja 
naše regije in gospodarstva v njej. 
 
Izvajamo naslednje dejavnosti: 
a) Srednješolski program izobraževanja, 
b) Višješolski program izobraževanja, 
c) Dijaški dom, 

http://www.ajpes.si/


d) Dom malih stanovalcev, 
e) Šola vožnje, 
f) Prehrana in kuhinja na šoli. 
g) Ostale dejavnosti v sklopu izobraževanja (Munera 3, Erasmus, vodeni projekti,…) 

 
 

4. Področje revidiranja v letu 2022: 
 
Zaradi različnih omejitev (časovnih, finančnih in drugih) ne moremo zagotoviti pokritja 
celotnega revizijskega okolja v enem revizijskem ciklu. 
 
Pri izvajanju svojih nalog se zato usmerjamo na najbolj tvegana področja poslovanja javnega 
zavoda: 
 
*** revizija Javnih naročil. 
 
Planska dolžina revizijskega cikla , ki predstavlja časovno obdobje je 3 do največ 5 let. Na podlagi 
strateškega oziroma letnega načrta oziroma na izvedeni revizijski oceni tveganja bo dolžina 
revizijskega cikla  podrobno opredeljena v letnem planu. 

 
Direktor: mag. Gregor Rak 
 
 
Kontakt: 

 

Prometna šola Maribor 
Preradovičeva ulica 33 | 2000 Maribor 
tel.: 02 42 94 140, e-pošta: tajnistvo@prometna.net  
www.prometna.net 
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