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MALE HIDROELEKTRARNE 
VPRAŠALNIK ZA PRIPRAVO PONUDBE – Zanimam se za (označi): 

 

1. STROJNA OPREMA 2. PROJEKTI NA KLJUČ  3.   REKONSTRUKCIJA in 
      VZDRŽEVANJE 

� Pelton Turbina � Izdelava idejne zasnove mHE (IDZ) � Povečanje moči obstoječi mHE 
� Francis Turbina � Ureditev lastništva nad zemljišči � Vgradnja avtomatskega krmilja 

s PLC krmilnikom 
� Kaplan Turbina � Pridobitev soglasij  k nameravani gradnji mHE � Vgradnja avtomatske 

regulacije po nivoju 
� Banki Turbina � Izdelava pobude za podelitev vodnega dovoljenja 

za gospodarsko izrabo vode  
� Vgradnja daljinskega nadzora 

in krmiljenja mHE  
� Cevna Turbina � Izdelava investicijskega elaborata � Tekoča vzdrževalna dela 
� Hidromehanska oprema 

(zapornice, rešetke, 
čistilni stroj) 

� Izdelava vloge za pridobitev vodnega dovoljenja za 
gospodarsko izrabo vode za proizvodnjo  električne 
energije 

 

� Generator � Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD): načrt arhitekture in 
gradbenih konstrukcij, načrt strojnih instalacij in  
opreme, načrt elektro instalacij in elektro opreme 

 

� Hidravlični agregat � Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI)  
� Krmiljenje � Izdelava projektov izvedenih del (PID)  
� Stikališče � Izvedba del: zbiranje ponudb in izvajalcev, 

koordinacija izvajalcev, vodenje del na gradbišču, 
strokovni nadzor nad potekom del 

 

� Transformator � Dobava in vgradnja strojne opreme  
� Odjemno mesto � Izdelava poslovnika o obratovanju in vzdrževanju 

vodnega objekta 
 

 � Pridobitev uporabnega dovoljenja mHE  
 
 

� Priprava dokumentacije in izdelava vloge za 
podelitev statusa kvalificiranega proizvajalca 

 

4. Pretok: __________m3/s 6.   Ime vodotoka:  

5. Padec:  __________m 
 

KONTAKT ZA PONUDBO: 
Ime in priimek   
Podjetje in naslov, kraj   
Telefon, GSM in E-mail   
 


