
 

 

 
Št.: POV22-017 

 
 

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za VZDRŽEVANJE IN NAKUP 
KLIMATSKIH NAPRAV za obdobje petih let, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in 
njegovih prilog.  

 
Ponudniki morajo pri oblikovanju ponudbe upoštevati sledeče: 
 

1. Zahteve za redno vzdrževanje posamezne split sistem klimatske naprave, ki so navedene v 
tehnični specifikaciji (v prilogi). 
 

2. Kadrovski pogoj: 
a) servisno podjetje mora imeti zaposlena vsaj dva serviserja z opravljenim tehničnim šolanjem 

pri proizvajalcu za servisiranje instaliranih klima naprav – Airwell , Mitsubishi Heavy Industries 
(Priloga 1). 

b) servisno podjetje mora imeti zaposlena vsaj dva serviserja z opravljenim izpitom za delo s 
hladilnimi plini. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za vsakega od navedenih dejanskih 
serviserjev predloži ustrezen certifikat izdan iz strani ARSO (Priloga 1). 
Ponudnik pogoj o zaposlitvi zgoraj navedenega kadra izkazuje s predložitvijo izjave o 
izpolnjevanju kadrovskega pogoja (Priloga 1). Naročnik ima pravico, da izbranega  izvajalca 
pozove na predložitev  pogodbe o zaposlitvi oziroma drugega ustreznega potrdila o zaposlitvi 
za delavca (npr. potrdilo ZZZS).  
Naročnik ima pravico pridobiti podatke o izpolnjevanju pogojev iz te točke iz uradnih evidenc 
oziroma zahtevati od ponudnika, da mu predloži vse zahtevane dokumente in podatke, in med 
izvajanjem pogodbe občasno preverjati izpolnjevanje kadrovskega pogoja. 
 

3. Reference: 
Ponudnik mora izkazati, da ima vsaj eno referenco, ki obsega servisiranje podobnega sistema 
klimatskih naprav, v skupnem številu vsaj 50 kosov in v obdobju zadnjih dveh let (PRILOGA 2). 
 

4. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati servisno podjetje so natančneje specificirane v tehnični 
specifikaciji (v prilogi). 

 
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in 

dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom 
potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.  
 Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati. Navedbe v listinah 
morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb, in morajo biti dokazljive.  
 Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da 
v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.  

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo 
ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v 
predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo 
ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).  

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 15. 7. 2022 do 12. ure, na e-
naslov: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
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Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 
- marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si  in  
- tomaz.mavec@elektro-gorenjska.si. 

 
 
OPOZORILO: 

Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, katera bo prejel najkasneje en delovni dan pred rokom 
za oddajo ponudb do 12. ure.   

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe 
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila, odgovori na vprašanja ipd.) 
objavljal na svoji spletni strani: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja. Na tej strani 
bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu tako, da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, 
o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.  
 Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik 
ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih 
stroškov, ki bi jim morebiti nastali tekom postopka oddaje naročila. 

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne odda naročila ponudniku, ki izpolnjuje vse 
pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve 
pogodbe.  
 
 
Lepo pozdravljeni, 

Predsednik uprave: 

dr. Ivan Šmon, MBA 

  
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- obrazec Ponudba 
- ponudbeni predračun 
- izjava o izpolnjevanju kadrovskega pogoja - Priloga 1 
- seznam referenc ponudnika - Priloga 2 
- tehnična specifikacija 
- predlog pogodbe 
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PONUDBA1  
 
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV22-017, dajemo naslednjo 
 

PONUDBO 
 

Za predmet naročila: Vzdrževnje in nakup klimatskih naprav za obdobje petih let 

 
 

 

Cena A + B (v EUR brez DDV): 

 

__________________ EUR 

 

Cena v ponudbi mora vključevati vse stroške ponudnika (potne, materialne ipd.) s predmetnim 
naročilom tako, da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom 
povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja 
naročila. 
 
Rok dobave klimatskih naprav je 30 dni od prejema naročila. 
 
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma 
dobavi blaga.  
 
Garancijski rok za dobavljene klimatske naprave: najmanj 24 mesecev od dobave. 
 

Veljavnost ponudbe: ____ (najmanj 20) dni od roka za oddajo ponudb  

 
 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Podpis: 

 

 
1 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da 

mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 
10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb 
v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, 
na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral 
predložiti predmetno izjavo. 
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PONUDBENI PREDRAČUN  
 
A) VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV 
 

Opis 
Skupaj (cena skupaj/leto x 5 let) 

v EUR brez DDV 

 
Vzdrževanje 55 klimatskih naprav za obdobje petih let 
 

_________________ EUR 

 

 Št. Klimatske naprave – objekt Tip klimatskih naprav Cena/enoto2 
Število 
letnih 

pregledov 

Cena 
skupaj/leto 

1  RTP LABORE  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S   2   

2  RTP LABORE  MITSUBISHI HEAVY SRK71 ZR-W   2   

3  RTP LABORE  MITSUBISHI HEAVY SRK71 ZR-V/   2   

4  RTP LABORE  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZS-W   2   

5  RTP JESENICE  AIRWELL mod: FLO 30   2   

6  RTP ŠKOFJA LOKA  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S   2   

7  RTP PRIMSKOVO  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S   2   

8  RTP RADOVLJICA  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S   2   

9  RTP ŽELEZNIKI  AIRWELL mod: PNX018   2   

10  RTP KRANJSKA GORA  MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZS-S   2   

11  RR JEZERSKO  
MITSUBISHI HEAVY FDEN35VF in 
Dantherm FB 810  

 
2  

 

12  RTP BLED TK PROSTOR  MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZS-S   2   

13  RTP BOHINJ  AIRWELL mod: FLO 12 DCI   2   

14  RR LUBNIK  MITSUBISHI HEAVY 35?   2   

15  RR MOHOR  MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJX-S   2   

16  RR RAVNI POD STOLOM 1  MITSUBISHI SRK35ZM-S   2   

17  RR RAVNI POD STOLOM 2  AIRWELL mod: FLO 12   2   

18  
SISTEMSKI PROSTOR MV3A, 
KRANJ- 3, nadstropje  

MITSIBISHI ELEKTRIK PUHZ-RP71  
 

3  
 

19  
SISTEMSKI PROSTOR MV3A, 
KRANJ- 3, nadstropje  

MITSIBISHI ELEKTRIK PUHZ-RP71  
 

3  
 

20  RTP TRŽIČ  AIRWELL mod: SX24   2   

21  
UPS PROSTOR MV3A, KRANJ - 
KLET  

MITSUBISHI HEAVY FDEN71VF  
 

3  
 

22  
PROSTOR 601 MV3A, KRANJ - 
MOBITEL  

MITSUBISHI HEAVY SRK71 R-S  
 

3  
 

23  
PROSTOR 602 MV3A, KRANJ - 
SERVERJI. SCADA  

AIRWELL mod: SX 30 DCI  
 

3  
 

24  
PROSTOR 602 V UPRAVNI 
STAVBI - SERVERJI. SCADA  

AIRWELL mod: SX 30 ON/OFF  
 

3  
 

25  
PROSTOR 603 MV3A, KRANJ - 
RADIO  

AIRWELL mod: SX 30 DCI  
 

3  
 

26  
PROSTOR 603 MV3A, KRANJ - 
TK NADZOR  

AIRWELL mod: PNX 12 DCI  
 

3  
 

 
2 Cena/enoto mora vsebovati vse potne in druge materialne stroške, tudi stroške za drobni material.  
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 Št. Klimatske naprave – objekt Tip klimatskih naprav Cena/enoto2 
Število 
letnih 

pregledov 

Cena 
skupaj/leto 

27  
KLETNI PROSTOR MV3A, 
KRANJ - VIDEO NADZOR  

MITSUBISHI HEAVY SRK35  
 

3  
 

28  TK PROSTOR MV3A, KRANJ  MITSUBISHI HEAVY SRK 35   3   

29  SKLADIŠČE MV3A, KRANJ  AIRWELL mod: NI VIDNA ; 12?   3   

30  
RTP RADOVLJICA - 
KOMANDNI PROSTOR  

MITSUBISHI HEAVY SRK50 ZS-W  
 

2  
 

31  
RTP BLED - KOMANDNI 
PROSTOR  

MITSUBISHI HEAVY 35’  
 

2  
 

32  
RTP ŠKOFJA LOKA - 
KOMANDNI PROSTOR  

MITSUBISHI HEAVY 35’  
 

2  
 

33  
RTP ZLATO POLJE - TK 
PROSTOR  

AIRWELL mod: PNX 9:  
 

2  
 

34  RTP MOSTE  FUJITSU mod: ASYA 12 LGC DO;   2   

35  RR DOBRČA  MITSUBISHI HEAVY 35’   2   

36  
RTP ZLATO POLJE - 
KOMANDNI PROSTOR  

MITSUBISHI HEAVY SRK50 ZJ-S  
 

2  
 

37  RTP MEDVODE  MITSUBISHI HEAVY 35?   2   

38  RTP MEDVODE  MITSUBISHI HEAVY 35’   2   

39  TK ŽIROVNICA  MITSUBISHI HEAVY 35’   2   

40  TK ŽIROVNICA  MITSIBISHI ELEKTRIC 35’   2   

41  TK KRANJSKA GORA  DANTHERM COMBOCOOLING 10   2   

42  TK ŽIROVNICA  MITSUBISHI HEAVY SRK 25   2   

43  TK ŽIROVNICA  MITSUBISHI HEAVY SRK 25   2   

44  TK ŽIROVNICA  MITSUBISHI HEAVY SRK 35   2   

45  PISARNA SIGI, MV3A, KRANJ  MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S   2   

46  
DELAVNICA SIGI, MV3A, 
KRANJ  

MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  
 

2  
 

47  
DELAVNICA SIG2, MV3A, 
KRANJ  

MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  
 

2  
 

48  PISARNA SIG2, MV3A, KRANJ  MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S   2   

49  
PISARNA NAD SKLADIŠČEM 
ŠTEVCEV, MV3A, KRANJ  

MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  
 

2  
 

50  RP TRATA  MITSUBISHI HEAVY SRK35   2   

51  KN CERKLJE  MITSUBISHI HEAVY SRK50 ZS-S   2   

52  RP VISOKO  MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZS-S   2   

53  RR LAJNAR  
MITSUBISHI HEAVY FDEN35VF in 
Dantherm FB 900  

 
2  

 

54  RTP BRNIK  MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-5F35   2   

55  RTP NAKLO  
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
SRK/SRC 35 ZS-S  

 
2  

 

     Skupaj pregledov/leto   121   
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B) NAKUP KLIMATSKIH NAPRAV3 
 

Št. Opis Količina Cena/enoto v 
EUR brez DDV 

Skupaj v EUR  
brez DDV 

1. Klimatska naprava MITSHUBISHI Heavy 
Industries SRK/SRC 71 ZR-W DCI R324 

     1   

2. Klimatska naprava  MITSHUBISHI Heavy 
Industries SRK/SRC 32 ZS-W DCI R325 

     3   

 
 

 
A  +  B (skupaj v EUR brez DDV) 
 

                     
                      ___________________EUR 

 
 
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material in storitve v 
celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom. 

 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Podpis: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
 V primeru, da bodo klimatske naprave, navedene v ponudbenem predračunu, kupljene v letu 2022, velja cena 

iz ponudbenega predračuna. Ta cena velja tudi v naslednjih letih veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da se 
cene klimatskih naprav na svetovnem trgu povečajo za več kot 10 %. V tem primeru se bosta pogodbeni stranki 
posebej dogovorili za ceno.  
4
 Ponudnik naj ponudi klimatsko napravo MITSHUBISHI Heavy Industries SRK/SRC 71 ZR-W DCI R32, vključno 

z montažo klima naprave z vsem potrebnim inštalacijskim materialom ter manipulativnimi stroški, kakor 
tudi  demontažo obstoječe klimatske naprave. Klimatska naprava bo nameščena v šestem nadstropju poslovne 
stavbe naročnika. Ponudba mora vsebovati tudi stroške standardne montaže in morebitne manipulativne 
stroške.  
5
 Naročnik predvideva, da bo za potrebe vzdrževanja (menjave) ali širitev v času trajanja vzdrževalne pogodbe, 

kupil tudi tri klimatske naprave MITSHUBISHI Heavy Industries SRK/SRC 32 ZS-W DCI R32 ali podobne. Ponudba 

mora vsebovati tudi stroške standardne montaže in morebitne manipulativne stroške. Naročnik ne prevzema 

nobene odgovornosti, če teh klimatskih naprav ne bo naročil ali jih bo naročil manj kot tri. 
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PRILOGA 1 
 

 
 

IZJAVA 
 
V zvezi s predmetnim povabilom k oddaji ponudbe in kadrovskimi zahtevami, navedenimi v 2. točki 
povabila, 
 
izjavljamo in potrjujemo, da imamo zaposlena: 
 
a) vsaj dva serviserja z opravljenim tehničnim šolanjem pri proizvajalcih za servisiranje instaliranih 

klima naprav – Airwell , Mitsubishi Heavy Industries, in sicer: 

 

 Ime in priimek: ______________________, zaposlen pri:______________________ 

 Ime in priimek: ______________________, zaposlen pri:______________________ 

 Ime in priimek: ______________________, zaposlen pri:______________________ 

 
b) vsaj dva serviserja z opravljenim izpitom za delo s hladilnimi plini, in sicer: 

 

 Ime in priimek: ______________________, zaposlen pri:______________________ 

 Ime in priimek: ______________________, zaposlen pri:______________________ 

 Ime in priimek: ______________________, zaposlen pri:______________________ 

 
 
Zavedamo se in soglašamo, da ima naročnik pravico pridobiti podatke o izpolnjevanju pogojev iz te 
točke iz uradnih evidenc oziroma zahtevati, da mu predložimo vse zahtevne dokumente in podatke. 

 
Izjavljamo, da bomo ustrezna dokazila o usposobljenosti in pogodbe o zaposlitvi predložili tudi v 
primeru menjav delavcev po sklenitvi pogodbe. 
 
Zavedamo se in soglašamo, da ima naročnik pravico, da med izvajanjem pogodbe občasno preverja 
izpolnjevaje kadrovskega pogoja. 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:       Ponudnik: 
 
 
 
       Žig in podpis: 
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PRILOGA 2 
 
  SEZNAM REFERENC PONUDNIKA6 
 
 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih dveh letih do roka za oddajo 
ponudbe uspešno servisirali vsaj 50 kosov klima naprav:  
 
 

Št. Številka in 
predmet pogodbe 

 
Število servisiranih 
klimatskih naprav  

Naročnik in kontaktna oseba za preverjanje referenc (tel. 
št. in e-mail) 

1.    

2.    

3.    

 
 
 
Strinjamo se, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri vsako izmed navedenih 
referenc. Če naročnik referenc ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. 
 

 
 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 
 

  
Žig in podpis: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
 Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na 

potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu 
zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem 
nastopu, kot za podizvajalce) 
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TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
 
VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV 
 
Naročnik ima v svojih objektih trenutno nameščenih 55 klimatskih naprav, katere je treba vzdrževati 
dvakrat letno, nekatere pa trikrat letno. Lokacije in število zahtevanih letnih vzdrževanj prikazuje 
spodnja preglednica.  
 

  Št. Klimatske naprave - objekt Tip klimatskih naprav 
Število letnih 

pregledov 

1  RTP LABORE  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S  2 

2  RTP LABORE  MITSUBISHI HEAVY SRK71 ZR-W  2 

3  RTP LABORE  MITSUBISHI HEAVY SRK71 ZR-V/  2 

4  RTP LABORE  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZS-W  2 

5  RTP JESENICE  AIRWELL mod: FLO 30  2 

6  RTP ŠKOFJA LOKA  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S  2 

7  RTP PRIMSKOVO  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S  2 

8  RTP RADOVLJICA  MITSUBISHI HEAVY SRK35 ZJ-S  2 

9  RTP ŽELEZNIKI  AIRWELL mod: PNX018  2 

10  RTP KRANJSKA GORA  MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZS-S  2 

11  RR JEZERSKO  MITSUBISHI HEAVY FDEN35VF in Dantherm FB 810  2 

12  RTP BLED TK PROSTOR  MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZS-S  2 

13  RTP BOHINJ  AIRWELL mod: FLO 12 DCI  2 

14  RR LUBNIK  MITSUBISHI HEAVY 35?  2 

15  RR MOHOR  MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJX-S  2 

16  RR RAVNI POD STOLOM 1  MITSUBISHI SRK35ZM-S  2 

17  RR RAVNI POD STOLOM 2  AIRWELL mod: FLO 12  2 

18  
SISTEMSKI PROSTOR MV3A, KRANJ- 3, 
nadstropje  

MITSIBISHI ELEKTRIK PUHZ-RP71  3 

19  
SISTEMSKI PROSTOR MV3A, KRANJ- 3, 
nadstropje  

MITSIBISHI ELEKTRIK PUHZ-RP71  3 

20  RTP TRŽIČ  AIRWELL mod: SX24  2 

21  UPS PROSTOR MV3A, KRANJ - KLET  MITSUBISHI HEAVY FDEN71VF  3 

22  PROSTOR 601 MV3A, KRANJ - MOBITEL  MITSUBISHI HEAVY SRK71 R-S  3 

23  
PROSTOR 602 MV3A, KRANJ - SERVERJI. 
SCADA  

AIRWELL mod: SX 30 DCI  3 

24  
PROSTOR 602 V UPRAVNI STAVBI -
SERVERJI. SCADA  

AIRWELL mod: SX 30 ON/OFF  3 

25  PROSTOR 603 MV3A, KRANJ - RADIO  AIRWELL mod: SX 30 DCI  3 

26  PROSTOR 603 MV3A, KRANJ - TK NADZOR  AIRWELL mod: PNX 12 DCI  3 

27  
KLETNI PROSTOR MV3A, KRANJ - VIDEO 
NADZOR  

MITSUBISHI HEAVY SRK35  3 

28  TK PROSTOR MV3A, KRANJ  MITSUBISHI HEAVY SRK 35  3 

29  SKLADIŠČE MV3A, KRANJ  AIRWELL mod: NI VIDNA ; 12?  3 

30  RTP RADOVLJICA - KOMANDNI PROSTOR  MITSUBISHI HEAVY SRK50 ZS-W  2 

31  RTP BLED - KOMANDNI PROSTOR  MITSUBISHI HEAVY 35’  2 

32  RTP ŠKOFJA LOKA - KOMANDNI PROSTOR  MITSUBISHI HEAVY 35’  2 

33  RTP ZLATO POLJE - TK PROSTOR  AIRWELL mod: PNX 9:  2 
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  Št. Klimatske naprave - objekt Tip klimatskih naprav 
Število letnih 

pregledov 

34  RTP MOSTE  FUJITSU mod: ASYA 12 LGC DO;  2 

35  RR DOBRČA  MITSUBISHI HEAVY 35’  2 

36  RTP ZLATO POLJE - KOMANDNI PROSTOR  MITSUBISHI HEAVY SRK50 ZJ-S  2 

37  RTP MEDVODE  MITSUBISHI HEAVY 35?  2 

38  RTP MEDVODE  MITSUBISHI HEAVY 35’  2 

39  TK ŽIROVNICA  MITSUBISHI HEAVY 35’  2 

40  TK ŽIROVNICA  MITSIBISHI ELEKTRIC 35’  2 

41  TK KRANJSKA GORA  DANTHERM COMBOCOOLING 10  2 

42  TK ŽIROVNICA  MITSUBISHI HEAVY SRK 25  2 

43  TK ŽIROVNICA  MITSUBISHI HEAVY SRK 25  2 

44  TK ŽIROVNICA  MITSUBISHI HEAVY SRK 35  2 

45  PISARNA SIGI, MV3A, KRANJ  MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  2 

46  DELAVNICA SIGI, MV3A, KRANJ  MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  2 

47  DELAVNICA SIG2, MV3A, KRANJ  MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  2 

48  PISARNA SIG2, MV3A, KRANJ  MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  2 

49  
PISARNA NAD SKLADIŠČEM ŠTEVCEV, 
MV3A, KRANJ  

MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S  2 

50  RP TRATA  MITSUBISHI HEAVY SRK35  2 

51  KN CERKLJE  MITSUBISHI HEAVY SRK50 ZS-S  2 

52  RP VISOKO  MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZS-S  2 

53  RR LAJNAR  MITSUBISHI HEAVY FDEN35VF in Dantherm FB 900  2 

54  RTP BRNIK  MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-5F35  2 

55  RTP NAKLO  MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK/SRC 35 ZS-S  2 

   Skupaj pregledov  Skupaj pregledov/leto  121 

 
Vsako od zahtevanih rednih vzdrževanj posamezne split sistem klimatske naprave mora vključevati:  

 čiščenje in dezinfekcija mehanskih ter mikro filtrov,  
 kontrola delovanja zaščit sistema ter nastavitve,  
 kontrola delovanja daljinskega upravljalnika in baterij,  
 mehansko čiščenje ohišja klimatske naprave,  
 globinsko čiščenje uparjalnika s posebnimi čistili (dezinfekcija),  
 globinsko čiščenje kondenzatorja,  
 čiščenje kondenčne posode in cevi ter smradne zapore,  
 kontrola pritrdilnih elementov in spojev,  
 čiščenje in po potrebi meritve tipal in senzorjev,  
 kontrola delovanja ionizatorja in ostale dodatne opreme,  
 kontrola in meritev izpuha pri hlajenju in gretju,  
 kontrola prisotnosti in tlaka hladilnega medija (plina),  
 kontrola izolativnosti cevi (plin, tekočina) in po potrebi popravilo izolacije,  
 kontrola tesnenja ventilov, spojnih mest in dostopnih delov okrog uparjalnika,  
 kontrola hrupa in vibracij pri delovanju,  
 komunikacija z uporabnikom o uporabniški izkušnji in po potrebi svetovanje o pravilni 
in ekonomični uporabi.  
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Zahteve, ki jih mora izpolnjevati servisno podjetje (ob oddaji ponudbe in v času veljavnosti 
pogodbe): 

 servisno podjetje mora imeti certifikat iz strani proizvajalca, da je pooblaščeno za servisiranje 
instaliranih klima naprav – Airwell, Mitsubishi heavy Industries (ponudnik ga mora predložiti na 
zahtevo naročnika),  

 servisno podjetje mora imeti potrdilo s strani proizvajalca, da lahko dobavi vse potrebne rezervne 
dele instaliranih konvektorjev  podjetij Airwell in Mitsubishi heavy Industries (ponudnik ga mora 
predložiti na zahtevo naročnika),  

 servisno podjetje bo moralo samo poskrbeti za dostop do objektov, zato mora imeti na razpolago 

vsaj eno terensko vozilo za dostop do težje dostopnih lokacij v visokogorju.  
 

 

 

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti 
ustrezajo zgoraj navedenim opisom. 
 
 
 
V/na ___________, dne __________    Ime in priimek:  

 
Žig in podpis: 
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Predlog pogodbe 
Naročnik: 
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d, Ulica Mirka Vadnova 
3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA 
Identifikacijska št. za DDV: SI20389264 
 
in  
 
Izvajalec (dobavitelj): 
___________, ki ga zastopa ______________ 
Identifikacijska št. za DDV: …  
 
sklepata naslednjo 
 

POGODBO št. POV22-017 
 

VZDRŽEVANJE IN NAKUP KLIMATSKIH NAPRAV ZA OBDOBJE PETIH LET 
 
 
PREDMET POGODBE 
1. člen 

Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo vzdrževanje klimatskih naprav na lokacijah, 
razvidnih iz priloge Tehnične specifikacije, in dobavo klimatskih naprav v skladu s potrebami naročnika, 
po ponudbi št. … z dne ….., ki je sestavni del te pogodbe.  

V primeru, da bodo klimatske naprave, navedene v ponudbenem predračunu, kupljene v letu 
2022, velja cena iz ponudbenega predračuna. Ta cena velja tudi v naslednjih letih veljavnosti pogodbe, 
razen v primeru, da se cene klimatskih naprav na svetovnem trgu povečajo za več kot 10 %. V tem 
primeru se bosta pogodbeni stranki posebej dogovorili za ceno.  Dodatno naročene klimatske naprave  
morajo imeti enake ali boljše tehnične lastnosti. Dodatno dobavljene klimatske naprave so predmet 
vzdrževanja po tej pogodbi, za kar pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi. 

Naročnik ima pravico zahtevati, da mu dobavitelj dostavi svoj cenik.  
Naročnik ima pravico, da klimatsko napravo naroči pri drugem dobavitelju, če mu ta nudi boljše 

prodajne pogoje in/ali ustrezne tehnične rešitve.  
Naročnik ima pravico, da med izvajanjem pogodbe občasno preverja izpolnjevanje 

kadrovskega pogoja, kot izhaja iz Povabila k oddaji ponudbe z dne _____. 
Dobavitelj s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na 

predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti 
po tej pogodbi ali vrednost pogodbe. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, 
ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi. 
 
OBSEG DEL IN ROK IZVEDBE OZIROMA DOBAVE 
2. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo na napravah, ki so predmet te pogodbe, opravljal vzdrževalne 
preglede v naslednjih rokih:  

- prvi redni vzdrževalni pregled se praviloma začne opravljati v prvem tednu aprila tekočega leta, 

- drugi redni vzdrževalni pregled se praviloma začne opravljati v prvem tednu julija tekočega 
leta, 

- tretji (kjer je zahtevan) redni vzdrževalni pregled se praviloma začne opravljati v prvem tednu 
oktobra tekočega leta. 
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Pogodbeni stranki se o točnem terminu oziroma izvedbi del dogovorita najmanj deset delovnih 
dni pred predvidenim pregledom. Za termine in obseg pregledov v letu 2022 se bosta pogodbeni 
stranki dogovorili v roku 15 dni po podpisu pogodbe.  

Izvajalec mora vsakokratni redni pregled klimatskih naprav opraviti v roku sedmih delovnih dni. 
Izvajalec mora imeti pripravljeno tudi ekipo za intervencijski poseg, ki ga mora izvajalec opraviti 

v roku 24 ur po prevzemu telefonskega ali pisnega intervencijskega obvestila naročnika. 
Dobavo klimatskih naprav po tej pogodbi mora dobavitelj izvesti v roku 60 dni od prejema 

naročila. 
 

POGODBENA VREDNOST 
3. člen 

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša skupna pogodbena vrednost _______EUR (brez 
DDV), in sicer za:  

- vzdrževanje 55 klimatskih naprav za obdobje petih let   ________ EUR 
- nakup klimatskih naprav, kot izhaja iz ponudbenega predračuna ________ EUR.  

DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.  
Pogodbena vrednost vključuje vse stroške izvajalca s predmetnim naročilom (vključno s 

potnimi in drugimi materialnimi stroški), tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, 
povezani s predmetom naročila. Vrednosti na enoto so fiksne do izteka pogodbe, razen če iz 
ponudbenega predračuna in določb te pogodbe ne izhaja drugače. Cena/enoto vsebuje vse potne in 
materialne stroške, tudi stroške za drobni material. Rezervni deli se bodo obračunali po veljavnem 
ceniku izvajalca (v garancijskem roku naprave ali zamenjanih delov so rezervni deli iz naslova 
upravičenih reklamacij brezplačni). Po veljavnem ceniku izvajalca se obračunajo tudi intervencijski 
servisi ter druga dodatna dela in dobave, ki niso opredeljena s to pogodbo, se pa izkažejo za nujno 
potrebna, zato da naprave brezhibno delujejo.  
 
PLAČILNI POGOJI 
4. člen 

Izvajalec bo po vsakem opravljenem rednem vzdrževalnem pregledu vseh naprav izdelal 
poročilo, v katerem mora navesti, ali je posamezna klimatska naprava sposobna za nadaljnje 
obratovanje. Poročilo mora v roku 14 dni od opravljenega pregleda izročiti naročniku v potrditev.  

Po vsakokratnem opravljenem rednem vzdrževanju izvajalec naročniku izstavi račun na podlagi 
potrjenega poročila. Šteje se, da so s potrditvijo poročila storitve s strani naročnika prevzete, razen če 
so bile pri prevzemu ugotovljene napake, katere je naročnik ustrezno reklamiral.  

Izvajalec bo račun izstavil najkasneje v petih (5) dneh po potrditvi poročila s strani naročnika. 
  Naročnik bo izvedena dela plačal na podlagi prejetega in pravilno izstavljenega računa 
izvajalca, v roku 30 dni od datuma izdaje računa na TRR izvajalca. Račun se mora obvezno sklicevati na 
številko naročilnice oziroma te pogodbe. 
  V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonite zamudne obresti. 
 
DOLŽNOST IZVAJALCA 
5. člen 

Izvajalec se obvezuje, da: 
- bo obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno, kakovostno in v skladu z obstoječimi predpisi 

in standardi, ki urejajo predmet naročila in v skladu 2. členom te pogodbe, 
- bo upošteval tudi ustrezne okoljevarstvene predpise (če je to potrebno), 
- bo morebitne ugotovljene napake opravljene storitve, ugotovljene pri pregledu, odpravil v 

roku treh delovnih dni oziroma v posebej dogovorjenem roku z naročnikom,  
- bo pri izvajanju pogodbe upošteval zlasti določila Obligacijskega zakonika in Zakona o varnosti 

in zdravju pri delu z vsemi spremembami in podzakonskimi akti, ter ostale predpise, ki veljajo 
za predmet naročila, 
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- bodo vsi delavci, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne 
morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni. 
Izvajalec odgovarja za vso eventualno nastalo škodo, ki bi jo naročniku povzročili izvajalčevi 

delavci pri opravljanju svojega dela. O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma 
obvestiti. Povzročena škoda se ugotovi ob skupnem ogledu predstavnikov obeh pogodbenih strank. 
 
DOLŽNOST NAROČNIKA 
6. člen  

Naročnik je dolžan:  
- nuditi izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,  
- nadzorovati izvajanje pogodbenih del, 
- dajati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti, ki jih izvajalec zahteva, 
- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s to pogodbo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi 

in ukrepi za varno delo, 
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 

na potek in obseg predmeta pogodbe,  
- redno izvajati plačila v skladu s to pogodbo. 
 

GARANCIJA 
7. člen 

Garancijski rok dobavljenih klimatskih naprav je najmanj 24 mesecev od dobave. 
Izvajalec jamči za opravljeno delo (servisiranje) do naslednjega pregleda, za morebitne 

vgrajene rezervne dele pa eno leto oziroma za garancijski rok proizvajalca, če je ta daljši od enega leta. 
 
POGODBENA KAZEN 
8. člen 

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak 
zamujeni koledarski dan plačati naročniku kazen v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti z DDV, do največ 
10 % pogodbene vrednosti brez DDV. 

Če izvajalec ne opravi storitev in dobav po tej pogodbi in naročnik pogodbo odpove, ima 
naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10 % pogodbene vrednosti 
brez DDV.  

Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem izrecno ne 
odpoveduje uveljavljanju pogodben kazni, ampak je s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje 
pravico do pogodbene kazni.  
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
9. člen 

Izvajalec predmetnega naročila za naročnika je __________ (tel. ______, e-pošta: ____). 
Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po 

tej pogodbi in sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe ter mu nudi vse potrebne podatke, ki jih 
je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.  

Izvajalec predmetnega naročila za izvajalca je ___________ (tel. ______, e-pošta: ____). 
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 

izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki ves čas 
trajanja pogodbe. 

Predstavnika pogodbenih strank nimata pravice samostojno spreminjati pogodbenih določil. 
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku 3 

dni po zamenjavi.  
 
VARNOST PRI DELU 
10. člen 
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Izvajalec je dolžan: 
- sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču, 
- poskrbeti, da, če istočasno na istem delovišču sodeluje več izvajalcev, le-ti sklenejo pisni sporazum o 
skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d., 
- upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), 
predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter 
požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi. 

V primeru, da bo na delovišču delo izvajalo dva ali več izvajalcev, mora izvajalec o tem obvestiti 
naročnika, da zagotovi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki določi ukrepe za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pri delu. Izvajalec 
materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na delovišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik 
ali tretje osebe. Naročnik si pridržuje pravico občasno preverjati izpolnjevanje predpisov s področja 
varnosti in zdravja pri delu. 
 Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo izvajalčevi 
delavci, naročnik ali tretje osebe. 

Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi 
vsebino varnostnih načrtov Elektra Gorenjska, d.d. 
 
POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
11. člen 

Stranki pogodbe se zavezujeta, da bosta vse podatke, vezane na predmet pogodbe šteli za 
poslovno skrivnost, in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali izključno za realizacijo pogodbenih 
obveznosti, razen če vsebina pogodbe in ostali podatki niso vezani na veljavno zakonodajo s področja 
dostopa do informacij javnega značaja.  

Brez predhodnega soglasja naročnika, izvajalec ne sme kakršne koli naročnikove 
dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za 
izven pogodbene namene.  

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov 
zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne 
zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku 
ne bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te 
pogodbe, razen če tako zahteva zakonodaja, ali odredba sodišča oziroma na podlagi izrecnega pisnega 
soglasja pogodbenih strank. 

Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti. 
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
12. člen 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna 
pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun 
izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist 
za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev 
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim 
je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali 
posredniku. 
  
IZJAVA O LASTNIŠTVU 
13. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času 
izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o: 
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- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje da so z njim povezane družbe, 

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje 
korupcije, če ta to zahteva.  

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z dobaviteljem 
v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora dobavitelj 
seznaniti vsak tak subjekt. 

 
REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE 
14. člen 

Za vse, kar ni določeno s to pogodbo, se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja. 
Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno 

in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče 
po sedežu naročnika. 

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka: 
-  če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj 

dve opozorili,  
- če skupni znesek naročil doseže pogodbeno vrednost, vključno s predvidenim 20 % 

povečanjem (dodatna dela in nakupi, rezervni deli ipd.),  
- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, 

ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če 
njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti 
začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal 
položaj z enakimi pravnimi posledicami, 

- če nima več zagotovljenih sredstev za naročena pogodbena dela oziroma dobave blaga. 
Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli 

povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem. 
  Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki 
začne teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki vročen s 
priporočeno poštno pošiljko. Stranki se lahko sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok. 
 
PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE  
15. člen 

Priloga pogodbe je: 
- s strani izvajalca izpolnjen obrazec Ponudbe št. … z dne …,  
- ponudbeni predračun z dne…. 
- tehnična specifikacija z dne ….., 
- pisni sporazum z dne ….. . 

Sestavni del pogodbe je tudi: 
- povabilo k oddaji ponudbe št. … z dne …, 
- celotna ponudba izvajalca št. … z dne …. 

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.  
 
KONČNE DOLOČBE  
16. člen 

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob 
izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.  
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Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V 
primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev, ne predloži 
izjave o lastništvu v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), tudi za vse 
morebitne podizvajalce, pogodba preneha veljati. 

Pogodba velja za določen čas, od podpisa za obdobje petih let. Podpisana je v 2 (dveh) enakih 
izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank en izvod. 
 
 
__________, dne _____________      
(kraj) 

 
 
Izvajalec:         Naročnik:  
….         Elektro Gorenjska, d. d. 
Direktor:        Predsednik uprave: 
__________        dr. Ivan Šmon, MBA 
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