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Zadeva: Imenovanje zunanjega izvajalca za izvedbo nadzora s podrocja nacrta 
razvojnih programov (NRP) Proracuna Mestne obcine Kranj za leto 2015, 
analiza izvedbo javnega narocila energetske obnove in dolocenih postavk 
Osnovne sole OS Orehek . 

1. PRAVNA PODLAGA: 

Zakon 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, sl. 94/07 - uradno precisceno besedilo, 76/08, 
79/09,51/10,40/12 -ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in Statut Mestne obcine Kranj (Uradni list 
Republike Siovenije, 51. 33/2007). 

2. OBRAZLOZITEV: 

Zakon 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, sl. 94/07 - uradno precisceno besedilo, 76/08, 
79/09,51/10,40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) v 1. in 2. odstavku 32. 
clena ter Statut Mestne obcine Kranj v 49. clenu dolocata, da je nadzorni odbor najvisji organ 
nadzora jayne porabe v obcini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor, opravlja nadzor nad 
razpolaganjem 5 premozenjem obcine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe 
proracunskih sredstva in nadzoruje financno poslovanje uporabnikov proracunskih sredstev. 
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov 
in organizacij porabnikov obcinskega proracuna in poobla5cenih oseb z obcinskimi javnimi 
sredstvi in obcinskim javnim premozenjem in ocenjevanje ucinkovitosti in gospodarnosti 
porabe obcinHkih proracunskih sredstev. 

Nadalje 4. odstavek 32.a clena doloca: »Strokovno in administrativno pomoc za dele 
nadzornega odbora zagotavljata zupan in obcinska uprava. Posamezne posebne strokovne 
naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje obcinski 
svel. « 

V skladu z Programom dela Nadzorni odbor Mestne obcine Kranj (v nadaljevanju NO MOK) 
za leto 2015 z dne 12.03.2015 so ciani NO MOK opravili nadzor nad dolocenimi podrocji 
delovanja MOK in njenih javnih zavodih oz. podjetjih. Pri opravljanju nadzora so ugotovili, da 
bi bilo potrebno za to, da dobijo odgovor, zaradi katerega je bil opravljen nadzor, pridobiti za 
dolocena podrocja zunanjega izvajalca in sicer: . 

1. za nadzor nad izvrsevanjem proracuna Mestne obcine Kranj za leto 2015, za izvedbo 
strokovnih nalog na podrocju NRP-jev (za tri NRP-je v vrednosti do 100.000 € in dva 
NRP-ja v vrednosti od 400.000 € do 1 mio. €)' Na podlagi revizije ciani NO MOK zelijo 
dobiti odgovor: 
kako so bile izvedene posamezne faze NRP (DIIP, predinvesticijski elaborat, vse faze 
nadzora, koncno porocilo); 
kako so bila nacrtovana sredstva; 



ali so bili postavljeni pogoji v razpisu za revidiran NRP pravilni in izvedljivi; 
da se ugotovi kriticne tocke, na podlagi katerih je prislo do morebitnih anomalij. 

2. Za izdelavo analize postopka izvedbe ponudb in javnega narocila pri energetski obnovi 
Osnovne sole Orehek. 

3. Za ugotovitev, ali so bila transparentno porabljena sredstva na Osnovni soli Orehek pri 
obracunavanju potnih stroskov in studentskega dela. 

Glede na zgoraj postavljene zahteve, kaj NO MOK zeli doseci na podlagi zunanjega nadzora 
in odpravo morebitnih dvomov pri poslovanju so bile povabljene k oddaji ponudb za reviz,ijo tri 
organizacije in sicer: Revizijska druzba Constantia plus, svetovanje d.o.o., NRS Krese, 
Notranje revidiranje in svetovanje Simona Krese s.p. in 4E, pomoc pri upravljanju organi~acij 
in obvladovanju prevar, d.o.o .. 

Povabilu so se v roku odzvale vse tri revizijske druzbe. Na podlagi prejetih ponudb se je NO 
MOK za izvedbo strokovnih nalog s podrocja pregleda NRP-jev Proracuna Mestne obcine 
Kranj za leto 2015, postopka izvedbe javnega narocila za energetsko obnovo OS Orehek in 
dolocenih postavka na OS Orehek, izbral druzbo 4E d.o.o., ki se je glede na oddano ponudbo 
izkazala kot najugodnejsa tako po strokovni kot financni ponudbi. Druzba 4E d.o.o. deluje na 
nacin, da v izvedbo storitve v revizijsko ekipo vkljucuje izkljucno izkusene strokovnjake, 
specializirane za posamezna podrocja, z ustreznimi delovnimi izkusnjami. Vse projekte vodi 
direktorica druzbe, ki zagotavlja tudi kvaliteto storitve in je preizkusena notranja revizorka pri 
Siovenskem institutu za revizijo. 

Za izvedbo nadzora ima NO MOK v Proracunu za leto 2016, za izvedbo racunovodskih, 
revizorskih in svetovalnih storitev na PP 100 302, konto 402 008 zagotovljena financna 
sredstva v visini 20.000,00 €. 

3. PREDLOG SKLEPA: 

NO MOK na podlagi 4. odstavka 32. a clena ZLS ter v skladu z zgoraj navedeno pravno 
podlago in podano obrazlozitvijo Svetu Mestne obcine Kranj predlaga v sprejem naslednji 

S KLEP: 

Za izvedbo strokovnih nalog s podrocja postavljenih kriterijev za preucitev podrocja 
NRP-jev Proracuna Mestne obcine Kranj za leto 2015, postopka izvedbe javnega 
narocila za energetsko obnovo 05 Orehek iii odhodkov pri obracunavanju potnih 
stroskov ter studentskega dela na 05 Orehek se imenuje druzba 4E, pomoc pri 
upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o .. 

Priloge: -. 
Ponudba druzbe 4E, pomoc pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o. 
Ponudba NRS Krese, Notranje revidiranje in svetovanje Simona Krese s.p. 
Ponudba Revizijske druzbe Constantia plus, svetovanje d.o.o. 
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Mestna Obcina Kranj 
Nadzorni odbor Mestne Obi'ine Kranj 
Siovenski trg 1 
4000 Kranj 

PONUDBA 
ZA IZVEDBO 

STORITEV NOTRANJE 

REVIZUE 

Hrastnik, 2. 6. 2016 
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Spostovani predsednik nadzornega odbora Mestne obcine Krani. g Dare Jarc! 

Vezano na Vase Povabilo k oddaji ponudb za izdelavo revizUe, varn v nadaUevanju predstavUarno 
naso ponudbo. 

Za pogovor 0 vseh vidikih ponudbe in odgovore na rnorebitna vprasanja v zvezi s ponudbo smo 
varn na razpolago. Z veseUern se tudi oglasirno pri Vas in se z varni pogovorirno 0 tern, kakshe 
vsebine in obseg storitev bi bil za Vas najprirnernejsi. 

5 prUaznirni pozdravi, 

Polona PERGAR GUZAJ 

Direktorica 

Kontaktni podatki: 

Telefon: 040/474-846 

e-posta: 
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OBSEG STORITVE 

Nasa ponudba vsebuje: 

1. Revizijo izvrsevanja Proracuna MOK za leta 2015 za izvedbo strokovnih nalog na 

podrocju NRP Proracuna MOK za leta 2015 in sicer; 

1.1 revizija treh NRP-jev v vrednosti do 100.000 EUR - v nadaUevanju Revizua 3-eh 

NRP do 100.000 EUR 

1.2 revizija dveh NRP-jev v vrednosti od 400.000 do 1 IT)io EUR - v nadaUevanju 

Revizua 2-eh NRP od 400.000 EUR do 1 mio EUR 

na nacin, da se pridobi odgovor na vprasanja: 

a) kako so bile izvedene posamezne faze NRP (DIJP, predinvesticijski elaborat, 

vse faze nadzora, koncno porocilo) 

b) kako so bila nacrtovana sredstva 

c) ali so bili postavUeni pogoji v razpisu za revidiran NRP pravilni in izvedUivi 

d) da se ugotovi kriticne tocke, na podlagi katerih je prislo do morebitnih 

anomalij; 

2. Revizijo poslovanja Osnovne sole Orehek, vkUucno z Vzgojno varstvenim zavodom pri 

soli, ali je poslovalo transparentno pri porabi sredstev za potne stroske in porabi 

sredstev studentskega dela - v nadaUevanju RevizUa poslovanja OS Orehek in 

pripadajoci WZ; 

3. Revizijo investicije pri obnovi Osnovne sole Orehek v delu postopka izvedbe javnega 

narocila in analize ponudb - v nadaUevanju RevizUa investicUe obnove OS Orehek. 

POROOLO 

Poroeilo bo pripravUeno samostojno in/ ali loceno po sklopih, odvisno od vasih potreb in 

zeUa. Porocilo(a) bi izdali v 3-eh izvodih. 

CENA 

Cena nase storitve je zasnovana na smernicah za oblikovanje cen revizijskih storitev, ki jih 
je sprejel Institut za revizijo ter na nasi oceni obsega dela. 

I 
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revizija Vsebina Ste~IQ Ql;gQjeoib Skupqj 
revizuskib ur ob vrednost v 

predpostavld, da je 
EUR brez DDV predlozena vsa zahtevana 

dokumentacga celovito in 
popolno 

1. 
1.1. revizija treh NRP-jev do 100.000 EUR 16 1.440 
1.2. revizUa dveh NRP-jev od 400.000 do 32 2.880 

1 mio EUR 
2. RevizUa poslovanja OS Orehek in 16 • 1.440 

pripadajoi'i WZ 
3. RevizUa investicUe obnove OS 8 720 

Orehek 

Po koncu revidiranja bi bil opravUen obracun dejansko opravUenih ur po i'lanih delovne 
skupine in izstavUen koni'ni racun za opravUene storitve. 

V honorar ni vkUui'en 22% DDV. Znesek bi bil plai'Uiv v enem obroku v tridesetih dneh od 
zakUucka revizUe, to je po izdaji poroi'ila, na podlagi izstavijenega rai'una. 

POSLOVNA TAJNOST 

Zavedamo se pomena poslovnih informacU in spoznanj, pridobUenih v vasi mestni obi'ini. 

Interne podatke in dokumente, s katerimi smo seznanjeni pri revizUi, obravnavamo kot 

poslovno tajnost ter z najvei'jo mero poslovne skrbnosti. KopUe dokumentov, ki so 

predmet arhiviranja v nasi dokumentacUi, shranjujemo v ustrezno zavarovanih prostorih. 

TERMINI IN ROKI 

Prii'etek in zakUucek skladno z dogovorom. 

o IZVAJALKAH STORITVE 

Druiba 4E d.o.o. deluje na nacin, da v izvedbo storitve v revizlisko ekipo vkUucuje izkljucno 
izkusene strokovnjake, specializirane za posamezna podroga, z ustreznimi delovnimi izkusnjami. 

Vse projekte vodi direktorica druiba, ki zagotavlja tudi kvaliteto izvedenih storitev. Pri projektLI bo 

sodelovala gao Dolores Abrahamsberg, preizkuseni notranji revizor pri Siovenskem inStitutu za 

revizijo. Da bi ohranili kontinuiteto, bo vse stiri revizUske preglede opravUalo isto osebje. 
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V nadaUevanju yam obe izvajalki podrobneje predstavUamo. 

Polona PERGAR GUZAJ je drzavna notranja n?vizorka, aktivna preizkusena notranja revizorka, Z 

veUavnimi mednarodnimi nazivi s podrocja notranjega revidiranja (CIA), preiskovanja prevar (CFE), 

notranjega revidiranja financnih storitev (CFSA) in ocimjevanja 

upravUanja s tveganji (CRMA). Je predsednica ITA - Siovenskega instituta 
\ 

Z notranjim revidiranjem se ukvarja ze vee kot 15 let, yes cas kot vodja 

notranje revizije; Izkusnje pri revidiranju je pridobila v proizvodni skupini, 

kjer je bila zadolzena tako za revidiranje 'krovne druzbe, kot tudi za 

revidiranje vseh odvisnih druzb, ter v financnem konglomeratu 

Operativno je izvajala tako preglede posameznih podrocij, kot tudi 

celovite preglede druzb (v Sioveniji in v tujini). Kot direktorica podrocja 

notranje revizije je bila zadolzena tudi za kvaliteto notranjega revidiranja 

v odvisnih druzbah. V skupini povezanih podjetij v financnem sektorju je 

postavila tudi korporativna pravila na podrocju notranjega revidiranja 

(enotno metodologijo dela, od nacrtovanja, do porocanja in zagotavUanja kvalitete). Kot clanica 

delovne skupine je sodelovala pri projektih, ki so bili za Skupino najpomembnejsi. Med drugim je 

sodelovala tudi pri pripravi metodologije upravUanja tveganj in dokumentov s tega podrocja. Kot 

clanica delovne skupine sodelovala pri pripravi smernic za upravUanje tveganj evropske zveze 

notranjih revizorjev (ECIIA) in evropske zveze upravUavcev s tveganji (FERMA). Od leta 2014 deluje 

v okviru lastnega podjetja 4E, kjer opravUa storitve notranje reviz~e za stranke, ki zelljo boUe in boU 

varno upravUati organizacijo. Zadnje case se precej ukvarja tudi s podrocjem preprecevanja in 

odkrivanja prevar. Izkusnje je pridobila tudi kot i'lanica revizijske komisije, zadolzene zlasti za 

notranjo revizijo, tako v zavarovalnicah, kot tudi v proizvodnih skupinah. Za razvoj stroke, od 

ustanovitve daUe, aktivno sodeluje pri ITA - Siovenskem institutu kot moderatorka na mesecnih ' 

sestankih, predstavnica ITA Siovenskega instituta na konferencah IIA v regiji, v letu 2012, 2013 in 

2014 pa tudi kot pobudnica in organizatorka mednarodnih konferenc IIA - Siovenskega instituta. 

Je tudi clanica zdruzenja preiskovalcev prevar (ACFE) ter podpredsednica Zdruzenja preizkusenih 

preiskovalcev prevar ACFE SlovenUa. Yes cas se dodatno izobrazuje z udelezevanjem izobrazevanj 

tako doma kot v tujini, pretezno na izobrazevanjih, ki jih organizirata Siovenski institut za revizijo in 

IIA - Siovenski institut, pa tudi s prebiranjem aktualnih domacih in tujih strokovnih clankov. Na 

povabilo Zdruzenja Manager in Zdruzenja clanov nadzornih svetov je kot clanica delovne skupine 

sodelovala pri pripravi Siovenskih smernic korporativne integritete, je tudi clanica odbora za 

delezllike CBOK 2015 globalne studije IIA. Je tudi mentorica in i'lanica izpitne komisUe za 

pridobitev naziva Drzavni notranji revizor. 
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Dolores ABRAHAMBSBERG je preizkusena notranja revizorka pri Siovenskem institutu za revizijo 

od leta 2005 daUe. Izkusnje ima iz vodenja notranjega revidiranja bancnih produktov, financnih 

DODATNO 

trgov in gospodarstva. V letih od 2006 do 2010 je bila Clan 

nadzornega odboia Obcine Sempeter- Vrtojba. Skrbi, da se redno 

dodatno formalno in neformalno izobrazuje in tako zagotavUa 

strokovnost. 

V kolikor imate kaksne dodatne zeUe ali vam kaj iz ponudbe ne ustreza, vas prosimo, da stopite v 
kontakt z nami, da bomo poiskali ustrezne resitve. 
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Datum: 2. 6. 2016 

Mestna obcina Kranj 
Nadzorni odbor 
Siovenski trg 1 
4000 Kranj 

Izvedba revizije • PONUDBA 

Na podlagi vasega povabila k oddaji ponudb za izdelavo revizije, ilt. 032-16/2015-61(52/11), 
z dne 24. 5. 2016 posredujem ponudbo po oblikovanih sklopih. 

Sk.lop 1 

Izvrsevnnje prora(:un8 MOI< 18 lelo 2111 fi za ;?vedbo strok'.lVI';1l nalog 113 podrocju NRF' 

Revizija 3 NRP-jev v vrednost; do·IOO.OOO € in 2 NRP ad 400.000 € do 1 miD €. Odgovori 
nadzora: 

Kako SO bile izvedene posamezne faze NRP 

I<ako so bila naertovana sredstva 

Ali so bili postavljeni pogoji v ,.·azpisu za revidiran NRP pravilni in izvedljivi 

Da se ugotovi krilicne tacke, na podlagi katerill je prislo do moreiJitnih anomalij 

Sklop; 

Poslovarq" Osnovne sole Orelwk 

Vldjueno z vzgojno varstvenim zavodom pri soli - ali je poslovanje transparentno: 

Pri porabi sredstev za potne stroske 

Pri porabi sredstev studentskega dela 

Sklop :1 

I nvestieijn pn obnovi ()snovne scM, Orehol, 

Postopek izvedbe javnega namcila in analiza ponuclb 

V ceno je vracunana izvedlJa revizije v celoti neposredno pri nadzarovani asebi, priprava 

revizijskega paroeila in predstavitev revizijskih zakljuckQv na nadzornern adboru (1 seja). 

V ceni ni vracunane udelezbe na dodatnih sejail ali sestankih, kar znasa (brez DDV): 

60,00 € 1 uro (dejansko trajanje sestanka in 1 Lira za pripravo; abracuna se vsaka zElceta Lira) 

potni stroski 0,37 €/km. 

- .. -" 



Sklop Vsebina nadzora Ponudba v€ ZDDV 

1 NRP 2.500,00 

- do 100.000 € (3 projekti) 1.000,00 

- od 400.000 € do 1,000.000 € (2 projekta) ·1.500,00 

2 OS Orehek 1.000,00 
-

3 I nvesticija OS Orehell 1.500,00 

Skupaj 5.000,00 

Popusti: 

V primeru narocila 2 sklopov se prizna 10 % popust na skupno vrednost naroeila 
V primeru naroeila 3 sklopov se prizna 15 % popust na skupno vrednost naroeila 

Prosim, da me obveslile 0 vasi odlocitvi. 

Zahvaljujem se za izkazano zaupanje in vam zelim uspesno delo. 

Notranja revizorka: 

Simona Krese, PDNR 

2 

3.050,00 

1.220,00 

1.830,00 

1.220,00 

1.830,00 

6.100,00 



MESTNA OSCINA KRANJ 

Nadzorni odbor 

Siovenski trg 1 

4000 Kranj 

g. Dare Jarc, predsednik nadzornega odbora 

Zadeva: Ponudba 

Spostovani, 

\ 
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. hi. ,:!. 

Constantia I 
.')1'eJ()Cuoje rl.(J.U. 

Dunajsk(l ceslll 160 
/000 Ljubljana 

/el.: ,386 I 589 48 80 
fil.l; ;-386 I 568 55 66 

e-mail: iu!o@("ol/.\/(IlIliapfll\."i 

Ljubljana, 31.5.2016 

Zahvaljujemo se vam za posredovano povprasevanje in vam v prilogi posiljamo naso 
ponudbo za izvedbo dogovorjenih postopkov v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih 
storitev 4400 za preveritev dolocenih poslov izvrsevanja proracuna Mestne obcine Kranj za 
leto 2015. 

Za vse morebitne dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo. 

Lep pozdrav. 

l/) ~Iet'illm ~" IJJJJ : S/5:U(lS8MI. IIwl;,'lUf ,'(('I'ill..u: 21 1:l712, _'I. IHIIJ.\rlircij,/rf.'gu mr'rum: ,VL/3 d.d., 02011-0255212:)/6 
"""w/li IWfJi1il1 drw:.ue: fJ.76:l.()O£UR, "1. H'{!.i\il-"/;('i},(1 du:/,u: 1/12J80/()(} pd Okmillf'm .wdi.ifu I' tjubljlllli 
~I. tpi'll I' H'f:!,i,'/N /"el'hij"liih "1'11:£1>: R/)-A-072/0S 

ONSTANTIA PLUS, d,o.o. 

arbara Nose P<----?? Q> 

direktorica 

ConstantiaD 
svetovanje d.o.o. 



constantia. 
,..,refOL'ullje d.iI.ij, 

MESTNA OBCINA KRANJ 

Nadzorni odbor 

Siovenski trg 1 

VUlwjslw C('S/(l 160 

1000 Ljltbljww 
tel.: <W6 I 5894-880 
fin: ,·386 f 5685566 

(-,-lIIail; injO@CUlIslallliapllls .. \; 

4000 Kranj 

Ljubljana, 31.5.2016 

i 

Predmet: Ponudba za izvedbo dogovorjenih postopkov 

Spostovani, 

V nadaljevanju yam predstavljamo naso ponudbo za izvedbo dogovorjenih postopkov V 

skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 za preveritev dolocenih poslov 
izvrsevanja proracuna Mestne obcine Kranj za leto 2015 kot sledi: 

Predmet pregleda 

Predmet dogovorjenih postopkov bi bili naslednji posli: 

1. pregled izvajanja strokovnih nalog na podrocju 3 NRP proracuna MOK za leto 2015 V 

vrednosti do 100.000 EUR in 2 NRP v vrednosti od 400.000 EUR do 1 mio EUR z 
vidika: 

o izvedbe posamezne faze NRP (DIIP, predinvesticijski elaborat, vse faze 
nadzora, koncno porocilo); 

o nacrtovanja sredstev 
o pravilnosti in izvedljivosti postavljenih pogojev v razpisu za pregledovani NRP 
o ugotovitve kriticnih tock, na podlagi katerih je prislo do morebitnih anomalij. 

2. pregled transparentnosti poslovanja Osnovne sole Orehek pri porabi sredstev za 
potne stroske in studentsko delo. 

3. pregled investicije obnova Osnovne sole Orehek glede vodenja postopek izvedbe 
javnega narocila in analize ponudb. 

/I) i;/<,l"illw zo /)/)i: SIS:BO.)lJfJiI. m(llitull _,/eril/m: 21 1.'l712, _,/. Ilfwwlirij.,/;ega IIU'IIIIf1: iVLH (f,rI., V2()/ I.O~,J.S2·12516 
"'I/m'lIi "npilld rindI(': H.763.()O£U{?, .,1. H'gi-'ll_,/iep,o rl"fhr: 1/ 12JI)(}/OU /)/"; OI",,=IH'J/I We/iSf'lI t'l.jubljulII 

iiI. tpi.'11 r leg;'II'1 H',-di,{;ih 11111:11: RI)-A-07il0.') 

, 



Nacin pregleda 

Pregled posameznih poslov bi opravili v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 
4400 - Posli opravljanja dogovorjenih postopkov. 

Casovni razpored dela in rok 
i 

Pregled bi se predvidoma priCeI v mesecu juniju 2016 in zakljucil v 7 dneh po pridobitvi vse 
\ 

relevantne in popolne dokumentacije, po presoji revizorja. 

Revizijska skupina 

Posel bi opravljala dvoclanska revizijska skupina, ki bi jo vodila pooblascena revizorka 
Barbara Nose. 

Porocanje 

Pripravili bi pisno porocilo 0 opravljenem delu in revizorjevih ugotovitvah. Porocilo bi izdali v 
2 izvodih v slovenskem jeziku. 

Cena 

Honorar za izvedbo dogovorjenih postopkov bi predvidoma znasal za postopke pod tocko 1, 
in sicer za pregled 3 NRP do 100.000 EUR bi znasal 7.680 EUR in za 2 NRP do 1 mio EUR 
bi honorar znasal 6.400 EUR. Za postopke pod tocko 2 bi revizijski honorar znasal 3.840 
EUR in pod tocko 3 bi predvidoma honorar znasal 2.100 EUR. 

Skupaj bi predvideni honorar druzbe CONSTANTIA PLUS d.o.o. za izvedbo vseh 
dogovorjenih postopkov znasal 20.020,00 EUR. V honorar ni vkljucen 22% DDV. 

Znesek bi bil placljiv v 2 obrokih, prvi (50%) ob zacetku del a ter drugi (50%) ob predlozitvi 
osnutka porocila, na osnovi izstavljenih racunov. 

Poslovna tajnost 

Zavedamo se pomena poslovnih informacij in spoznanj, pridobljenih v vasi druzbi in smo 
zavezani k poklicni molcecnosti. Interne podatke in dokumente, 5 katerimi smo seznanjeni pri 
poslu, obravnavamo kot poslovno tajnost ter z najvecjo mero poslovne skrbnosti. Kopije 
dokumentov, ki so predmet arhiviranja v nasi dokumentaciji, shranjujemo v ustrezno 
zavarovanih prostorih. 

Con,\'tantia 



Revizijske reference 

Ekonomska fakulteta v Ljubljani, dogovorjeni postopki 
Gospodarska zbornica Siovenije, revizija in dogovorjeni postopki 

Siovenski institut za revizijo, revizija 
Osnovna sola in Vrtec Skofljica, dogovorjeni postopki 
Srednja sola za oblikovanje in fotografijo, dogovorjeni postopki 

Osnovna sola Trnovo, nadzor 
Proracun MOL, nadzor 

S spostovanjem, 

CONSTANTIA PLUS, d,o,o, 

Barbara Nose 

,treklorica 

Constantia 
sveto t'llnje cI, 0, 0, 

Constantia 


