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2. ENERGETIKA 

 

V energetiki nudimo storitve na področjih proizvodnje električne energije z biomaso, 
hidroenergijo, jedrsko energijo, kogeneracijo, nafto in plinom. S tehnologijo same proizvodnje 

toplotne in električne energije se ukvarjamo predvsem na področjih proizvodnjo energije z 
biomaso, hidroenergijo (manjše hidroelektrarne - MHE) ter kogeneracijo in plinom. 

 

Na hidroenergetskih objektih se ukvarjamo predvsem z izvajanjem meritev, obdelavo podatkov, 

upravljanjem in regulacijo sistemov. Glavna področja našega delovanja so hidromehanska 
oprema, drenažni sistemi ter žerjavi. Na področju hidroenergetske merilne opreme smo 
ekskluzivni zastopnik za podjetje Rittmeyer. 

 

2.1 HIDROENERGIJA 

Celoten portfelj našega delovanja smo razdelili na tri osnovna področja in sicer: 

 hidromehanska oprema, 

 drenažni sistemi, 
 žerjavi. 

Ne glede na področje, končni izvedbeni produkt sloni na kvalitetni merilni opremi, strokovni 
montaži in uporabi najsodobnejših rešitev v fazi projektiranja in izdelavi obdelovalnih, 
upravljanih ali regulacijskih aplikacij. Groba selekcija merilne in krmilne opreme ter aplikativnih 

storitev, katero ponujamo je: 

 merilna oprema meritve vodostajev (do 0.01% natančnosti), 
 merilna oprema meritev položaja zapornih organov (segmentne in tablaste zapornice – 

do 0.044° natančnosti), 
 merilna oprema meritve pretoka (preko meritve tranzientnega časa – do 0.5% 

natančnosti), 
 upravljanje in regulacija zaporih organov (mehanski pogoni, hidravlični pogoni), 
 regulacija paralelnega premika zapornih organov, 

 nadzor in zaščita tlačnih cevovodov, 
 regulacija drenažnih sistemov, 

 elektro projektiranje (PGD, PZI, PID, NOV), 

 pisanje razpisne dokumentacije in ostale dokumentacije, ki jo tako zahtevni projekti 

potrebujejo, 

 elektrifikacija in upravljanje portalnih in mostnih žerjavov ter 

 testiranja, zagon in šolanje uporabnikov 

Ukvarjamo se tudi z avtomatizacijo malih hidroelektrarn (MHE). Izdelamo elektro projekt ter 

programsko opremo na nivoju krmilnika ter nadzornega sistema. Izdelava elektro projekta 

zavzema krmiljenje in nadzor s PLC krmilnikom, močnostni del za motorje in generator, merilne 

sisteme in periferijo ter zaščito za generator, turbino in zapornice. Pri izdelavi programske in 
nadzorne opreme so najpomembnejši segmenti naše ponudbe: 



 

4 
 

 

 turbinska regulacija, 

 nadzor vzbujanja za generator, 

 nadzor zapornic, 

 čistilne grablje, 

 hidravlika, 

 daljinski nadzor (internet, SMS, GPRS), 

 grafični zapis vseh merjenih parametrov in izhodov regulatorjev, 
 zapis vseh alarmov, 

 zapis vseh manipulacij na sistemu, 

 elektro projektiranje (PGD, PZI, PID, NOV), 

 merilna, procesna in analitična oprema (tehnično podporo, parametrizacijo, dobavo), 
 izdelava elektro omar, dobava elektro opreme, elektrifikacija, 

 testiranja in zagon ter šolanje uporabnikov. 
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3. REFERENCE S PODROČJA ENERGETIKE - HIDROENERGIJA 

 

3.1 IZVEDBE ŽERJAVI 
 

1.   

HE Dravograd (Slovenija)– Izdelava 

portalnega žerjava 145t 

 

DEM d.o.o., Dravograd 

(leto 2012) 

2.   

HE Formin (Slovenija) – Obnova portalnega 

žerjava 2x10t 

 

DEM d.o.o., Formin 

(leto 2013) 

3.   

HE Piva (Črna Gora) – Obnova mostnega 

žerjava 2x160t 

 

EP Crne Gore a.d., Piva 

(leto 2014) 

4.   

HE TREBINJE 1 (BiH) – Obnova portalnega 

žerjava 2x10t 

 

HE na Trebišnjici a.d., Trebinje 

(leto 2017) 

5.   

HE TREBINJE 1 (BiH) – Obnova Difuzorskega 

žerjava 2X3,6t 

 

HE na Trebišnjici a.d., Trebinje 

(leto 2017) 

6.   

HE Dravograd (Slovenija) – Zamenjava 

radijskih komand Abitron 

 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2018) 
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3.2 IZVEDBE MALE HIDROELEKTRARNE 

 

1. 

 

 

mHE Prehova (Savinja) – mala 

hidroelektrarna, moč 500kW, sinhroni 
generator 

 

Rajko Prepadnik s.p., Prehova 

(leto 2011) 

2. 

 

 

mHE Tržec (Dravinja) – mala 

hidroelektrarna, moč 300kW, asinhroni 
generator 

 

ELAU d.o.o., Tržec 

(leto 2012) 

3.  

mHE Mujakoviči, Jezernica, Botun, 
Majdan 

 

Petrol d.d., Ljubljana 

(leto 2018) 

4.  

mHE Rogoznica projektiranje, dobava 

in montaža elektro opreme, 
preizkušanje in montaža 

 

HSE Invest d.o.o. 

(leto 2017-2019) 
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3.3 IZVEDBE HIDROMEHANSKA OPREMA 

 

1.  

ČHE Avče in HE Doblar 2 dobava in 
montaža sistemov meritve pretoka vode 
v cevovodu in nivoja proizvajalca 

Rittmeyer 

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., 

Ljubljana 

(leto 2018-2019) 

 

2.  

HE Moste Predelava pogonov obeh 

zapornic talnega izpusta na pregradi HE 

Moste 

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., 

Ljubljana 

(leto 2018-2019) 

 

3.  

Dobava sekundarne opreme z montažo 
nadzorno-krmilne opreme in sekundarne 

opreme za nadgradnjo sistemov vodenja 

HE Boštanj in HE Arto-Blanca 

 

Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o., 

Brežice 

(leto 2018) 

 

 

4.  

Sanacija hidromehanske opreme na HE 

Arto-Blanca in HE Krško 

 

Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o., 

Brežice 

(leto 2018) 

 

5.  

HE Dravograd (Slovenija) – Regulacija 

segmentov prelivnih polj (2x) – PP2 

 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2018) 
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6.  

HE Burfell (Islandija) – Meritev pretoka v 

cevovodu 

 

 

 

DSD Noell GmbH, Würzburg, Nemčija 

(leto 2018) 

7.  

Brana Snježnica (BiH) – Meritev pretoka 

v cevovodu 

 

 

 

JP EP BiH d.d., ED Tuzla, Tuzla 

(leto 2017) 

8.  

HE Trebinje 1 (BiH) – Obnova meritve 

nivoja spodnje vode  

 

 

HE na Trebišnjici a.d., Trebinje 

(leto 2017) 

9.  

HE Višegrad (BiH) – Meritev nivoja 

zgornje in spodnje vode  

 

 

 

HE na Drini d.d., Višegrad 

(leto 2017) 

10.  

HE Brežice (Slovenija) – Upravljanje 

zaporničnih sistemov pretočnih polj (5x) 
in upravljanje vozička za prevoz zapornih 
elementov. Meritev nivoja akumulacije 

in zaščitna kota akumulacije 

 

 

HESS d.o.o., Brežice 

(leto 2016) 

 

11.  

HE Zvornik (Srbija) – Zamenjava sistema 

meritve pretoka (2x) na turbinah in 

uvedba nove meritve spodnje vode 

 

PD Drinsko – Limske HE d.o.o., Bajina 

Bašta 

(leto 2016) 
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12.  

HE Perućica (Črna Gora) – Sistem 

nadzora in zaščite tlačnih dovodnih 
cevovodov (3x) 

 

EP Crne Gore a.d., Nikšić 

(leto 2015) 

 

13.  

HE Bajina Bašta (Srbija) – Meritev nivoja 

zgornje vode (2x) 

 

PD Drinsko – Limske HE d.o.o., Bajina 

Bašta 

(leto 2015) 

14.  

HE Peć Mlini (BiH) – Meritev nivoja 

zgornje vode in meritev zamašenosti 
rešetke vtočne zapornice 

 

JP HZ HB d.d., Mostar 

(leto 2014) 

15.  

HE Mostar (BiH) – Meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (3x) 

 

JP HZ HB d.d., Mostar 

(leto 2014) 

16.  

HE Piva (Črna Gora) – Upravljanje 

zaporničnih sistemov vtočnega objekta 
(3x). Meritev zamašenosti rešetke 
vtočnih zapornic (3x), meritev pozicije 
vtočnih zapornic (3x) in meritev pretoka 
v tlačnih dovodnih cevovodih (3x). 
Nadzor tlačnih dovodnih cevovodov.  
 

EP Crne Gore a.d., Nikšić 

(leto 2014) 

 

17.  

HE Mostarsko blato (BiH) – Meritev 

nivoja vode v iztočnem bazenu, meritev 
pozicije zaklopk iztočnih polj (3x) in 
regulacija pretoka skozi zaklopke iztočnih 
polj. 

 

JP HZ HB d.d., Mostar 

(leto 2014) 

18.  

HE Dravograd (Slovenija) – Regulacija 

segmentov prelivnih polj (2x) – PP1 

 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2013) 
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19.  

HE Trebinje II (BiH) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (2x), meritev 

pozicije zapornic temeljnih izpustov (2x), 

meritev pretoka v tlačnem dovodnem 
cevovodu, meritev pretoka v tlačnem 
obtočnem cevovodu. Zbiranje in 
vizualizacija podatkov. 

 

HE na Trebišnjici a.d., Trebinje 

(leto 2013) 

20.  

HE Mostarsko blato (BiH) – Meritev 

pretoka (2x) v tlačnem dovodnem 
cevovodu in nadzor tlačnega dovodnega 
cevovoda. Meritev nivoja v zapornični 
komori. 

 

JP HZ HB d.d., Mostar 

(leto 2013) 

21.  

HE Snoqualmie Falls (ZDA) – Meritev 

pretoka v tlačnem dovodnem cevovodu 
(2x) 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2013) 

 

22.  

HE Piva (Črna Gora) – Nadzor meritve 

zgornje vode. 

 

EP Crne Gore a.d., Nikšić 

(leto 2012) 

 

23.  

HE Estreito (Brazilija) – Meritev pretoka v 

tlačnih dovodnih cevovodih (6x) 
 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2012) 

 

24.  

HE Krško (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje (4x) in zgornje vode (4x), 

meritev zamašenosti rešetk vtočnih 
zapornic (3x), meritev nivoja bazena in 

detekcija zaščitne kote bazena. 
 

HE na Spodnji Savi d.o.o., Brežice 

(leto 2012) 
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25.  

HE Matahina (Nova Zelandija) – Meritev 

pretoka v tlačnih dovodnih cevovodih 
(2x) 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2012) 

 

26.  

HE Rockview (Južna Afrika) – Meritev 

nivoja zgornje in spodnje vode 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2012) 

 

27.  

HE Yedigoze (Turčija) – Meritev pretoka v 

tlačnih dovodnih cevovodih (2x) 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2011) 

 

28.  

HE Gotvand (Iran) – Meritev pretoka v 

tlačnih dovodnih cevovodih (2x) 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2011) 

 

29.  

HE Solkan (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode  

 

SENG d.o.o., Nova Gorica 

(leto 2011) 

30.  

HE Mavčiče (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev 

zamašenosti rešetke vtočnih zapornic 
(2x), meritev pozicije segmentov 

prelivnih polj (6x) 

 

Savske elektrarne d.o.o., Ljubljana 

(leto 2011) 

31.  

HE Blanca (Slovenija) – Meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (3x) za 

regulacijo paralelnega premika segmenta 

 

HE na Spodnji Savi d.o.o., Brežice 

(leto 2010) 
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32.  

HE Lešće (Hrvaška) – Upravljanje in 

regulacija zaporničnih sistemov vtočnih 
objektov (2x), temeljnega izpusta (2x), 

biološkega minimuma in prelivnih polj 
(2x). Varnostna avtomatika jeza. Meritev 

nivoja spodnje (2x) in zgornje vode (3x), 

meritev zamašenosti rešetke vtočnih 
zapornic (2x) in zapornice biološkega 
minimuma, meritev pozicije segmentov 

prelivnih polj (2x) in zapornice 

temeljnega izpusta.  

 

Ingra d.d., Zagreb 

(leto 2010) 

 

33.  

HE Bielkowo (Poljska) – Meritev pretoka 

v tlačnih dovodnih cevovodih (2x) 
 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2009) 

 

34.  

HE Heimbach (Nemčija) – Meritev 

pretoka v tlačnih dovodnih cevovodih 
(2x) 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2009) 

 

35.  

HE Sisimiut (Islandija) – Meritev pretoka 

v tlačnih dovodnih cevovodih (2x) 
 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2009) 

 

36.  

HE Atataurk (Turčija) – Meritev pretoka v 

tlačnih dovodnih cevovodih (8x) 
 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2009) 

 

37.  

HE Karakaya (Turčija) – Meritev pretoka 

v tlačnih dovodnih cevovodih (2x) 
 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2009) 

 



 

13 
 

 

38.  

HE El Canada (Gvatemala) – Meritev 

pretoka v tlačnem dovodnem cevovodu 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2009) 

 

39.  

HE Piva (Črna Gora) – Regulacija 

drenažnih sistemov – faza 2. Meritev 

nivoja v drenažnih bazenih (6x) in 
detekcija previsoke vode v drenažnih 
bazenih (6x).  

 

EP Crne Gore a.d., Nikšić 

(leto 2009) 

 

40.  

HE Piva (Črna Gora) – Meritev pretoka v 

tlačnem dovodnem cevovodu.  
 

EP Crne Gore a.d., Nikšić 

(leto 2009) 

 

41.  

HE Trebinje 2 (BiH) – Meritev pretoka v 

tlačnem odvodnem tunelu.  
 

HE na Trebišnjici a.d., Trebinje 

(leto 2009) 

 

42.  

HE Avče (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode (2x), meritev 

pretoka v drenažni galeriji, meritev 
zamašenosti rešetke iztočne zapornice, 
meritev pretoka (2x) v tlačnem 
dovodnem cevovodu in nadzor tlačnega 
dovodnega cevovoda. 

 

SENG d.o.o., Nova Gorica 

(leto 2009) 

43.  

HE Blanca (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje (4x) in zgornje vode (4x), 

meritev zamašenosti rešetke vtočnih 
zapornic (3x), meritev nivoja bazena in 

detekcija zaščitne kote bazena. 
 

HE na Spodnji Savi d.o.o., Brežice 

(leto 2009) 
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44.  

HE Mostarsko blato (BiH) – Upravljanje 

zaporničnega sistema vtočnega objekta. 
Meritev nivoja spodnje in zgornje vode, 

meritev zamašenosti rešetke vtočne 
zapornice  

 

JP HZ HB d.d., Mostar 

(leto 2009) 

 

45.  

HE Solkan (Slovenija) – Regulacija 

paralelnega premika zapornic in meritev 

pozicije segmentov prelivnih polj (4x). 

 

SENG d.o.o., Nova Gorica 

(leto 2008) 

46.  

HE Djerdap II (Srbija) – Regulacija 

paralelnega premika zapornic in meritev 

pozicije segmentov prelivnih polj (2x). 

 

HE Djerdap d.o.o., Kladovo 

(leto 2008) 

47.  

HE Trebinje I (BiH) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (2x), meritev 

pozicije zapornic temeljnih izpustov (2x). 

Zbiranje in vizualizacija podatkov. 

 

HE na Trebišnjici a.d., Trebinje 

(leto 2007) 

48.  

RHE Čapljina (BiH) – Meritev pretoka v 

tlačnem dovodnem cevovodu (2x).  
 

JP HZ HB d.d., Mostar 

(leto 2007) 

 

49.  

HE Zlatoličje (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev 

zamašenosti rešetke vtočnih zapornic 
(2x), meritev nivoja na iztoku (2x),  

 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2007) 
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50.  

mHE Melje (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode (2x), meritev 

zamašenosti rešetke vtočne zapornice, 
meritev pozicije segmentov prelivnih polj 

(12x),  

 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2007) 

51.  

HE Doblar II (Slovenija) – Meritev 

pretoka v tlačnem dovodnem tunelu. 
 

SENG d.o.o., Nova Gorica 

(leto 2006) 

52.  

HE Chilatan (Mehika) – Meritev pretoka v 

tlačnem dovodnem cevovodu 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 

 

53.  

HE Boštanj (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje (4x) in zgornje vode (4x), 

meritev zamašenosti rešetke vtočnih 
zapornic (3x), meritev nivoja bazena in 

detekcija zaščitne kote bazena. 
 

HE na Spodnji Savi d.o.o., Brežice 

(leto 2005) 

 

54.  

HE Potpeč (Srbija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev pretoka 

skozi turbine (3x), meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (3x). Zbiranje in 

vizualizacija podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 

 

55.  

HE Uvac (Srbija) – Meritev nivoja spodnje 

in zgornje vode, meritev pretoka v 

tlačnem dovodnem cevovodu. Zbiranje 
in vizualizacija podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 
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56.  

HE Kokin Brod (Srbija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev pretoka 

skozi turbine (2x). Zbiranje in vizualizacija 

podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 

 

57.  

HE Bistrica (Srbija) – Meritev nivoja 

spodnje vode, meritev pretoka v tlačnih 
dovodnih cevovodih (2x). Zbiranje in 

vizualizacija podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 

 

58.  

HE Zvornik (Srbija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev pretoka 

skozi turbine (4x), meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (4x). Zbiranje in 

vizualizacija podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 

 

59.  

HE Pirot (Srbija) – Meritev nivoja zgornje 

vode, meritev pretoka skozi turbine (2x).  

Zbiranje in vizualizacija podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 

 

60.  

HE Đerdap II (Srbija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev pretoka 

skozi turbine (10x), meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (7x). Zbiranje in 

vizualizacija podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 

 

61.  

HE Đerdap I (Srbija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (7x). Zbiranje in 

vizualizacija podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 
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62.  

HE Bajina Bašta (Srbija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev pretoka 

v tlačnih dovodnih cevovodih (4x), 
meritev pritiska v tlačnih dovodnih 
cevovodih (4x). Zbiranje in vizualizacija 

podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 

 

63.  

RHE Bajina Bašta (Srbija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev nivoja v 

vodostanu, meritev pretoka v tlačnem 
dovodnem cevovodu, meritev pritiska v 

tlačnem dovodnem cevovodu, meritev 
pretoka skozi turbine (2x). Zbiranje in 

vizualizacija podatkov. 

 

Rittmeyer AG., Baar, Švica 

(leto 2005) 

 

64.  

HE Zakučac (Hrvaška) – Meritev nivoja v 

vodostanu, meritev pozicije vtočnih 
zapornic (2x). 

 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2005) 

 

65.  

HE Piva (Črna Gora) – Regulacija 

drenažnih sistemov – faza 1.  

 

EP Crne Gore a.d., Nikšić 

(leto 2005) 

 

66.  

HE Piva (Črna Gora) – Meritev nivoja 

spodnja in zgornje vode.  

 

EP Crne Gore a.d., Nikšić 

(leto 2004) 

 

67.  

HE Dubrava (Hrvaška) – Meritev nivoja 

zgornje vode. Zbiranje podatkov in GSM 

prenos. 

 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2004) 
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68.  

HE Medvode (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev nivoja 

zaščitne kote, meritev zamašenosti 
rešetke vtočnih zapornic (2x), meritev 
pozicije segmentov prelivnih polj (4x). 

Izvedba zaščite proti neparalelnem 
premiku segmentov prelivnih polj. 

 

Savske elektrarne d.o.o., Ljubljana 

(leto 2004) 

 

69.  

HE Peć Mlini (BiH) – Upravljanje 

zaporničnega sistema vtočnega objekta 
in zaporničnega sistema vodne komore. 
Meritev nivoja zgornje vode, meritev 

zamašenosti rešetke vtočne zapornice, 
meritev pretoka (2x) v tlačnem 
dovodnem cevovodu.   

 

JP HZ HB d.d., Mostar 

(leto 2004) 

 

70.  

HE Ožbalt (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje (2x) in zgornje vode (2x), 

meritev zamašenosti rešetke vtočnih 
zapornic (3x), meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (4x). Izvedba 

zaščite proti neparalelnem premiku 
segmentov prelivnih polj. 

 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2003) 

 

71.  

HE Vuhred (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje (2x) in zgornje vode (2x), 

meritev zamašenosti rešetke vtočnih 
zapornic (3x), meritev pozicije 

segmentov prelivnih polj (4x). Izvedba 

zaščite proti neparalelnem premiku 
segmentov prelivnih polj. 

 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2003) 

 

72.  

HE Miljacka (Hrvaška) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode. 

 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2002) 
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73.  

HE Zlatoličje (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode (2x) 

 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2002) 

 

74.  

HE Varaždin (Hrvaška) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode. 

 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2002) 

 

75.  

HE Zakučac (Hrvaška) – Meritev nivoja 

zgornje vode (2x), meritev pozicije 

zapornih organov. 

 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2002) 

 

76.  

HE Peruća (Hrvaška) – Meritev nivoja 

zgornje vode (2x), meritev pretoka v 

tlačnem dovodnem tunelu. 
 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2002) 

 

77.  

HE Ožbalt (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev 

zamašenosti rešetke vtočne zapornice. 
 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2002) 

 

78.  

HE Vuhred (Slovenija) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode, meritev 

zamašenosti rešetke vtočne zapornice. 
 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2002) 

 

79.  

HE Dubrava (Hrvaška) – Meritev nivoja 

spodnje (5x) in zgornje vode (5x). 

 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2002) 
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80.  

HE Varaždin (Hrvaška) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode. 

 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2001) 

 

81.  

HE Čakovec (Hrvaška) – Meritev nivoja 

spodnje in zgornje vode. 

 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2001) 

 

82.  

HE Gojak (Hrvaška) – Meritev pozicije 

segmenta prelivnega polja. 

 

HEP d.d., Zagreb 

(leto 2001) 

 

83.  

HE Formin (Slovenija) – Meritev 

zamašenosti rešetke vtočne zapornice 
(2x). 

 

DEM d.o.o., Maribor 

(leto 2001) 

 

84.  

HE Bočac (BiH) – Meritev nivoja zgornje 

vode, meritev pretoka skozi turbino (2x). 

 

EP RS., Banja Luka 

(leto 2001) 

 

85.  

HE Trebinje I (BiH) – Meritev nivoja 

zgornje vode, meritev pretoka skozi 

turbino (2x), meritev pozicije 

predturbinske zapornice (3x). 

 

HE na Trebišnjici a.d., Trebinje 

(leto 2001) 

 

86.  

HE Plave II (Slovenija) – Meritev nivoja 

zgornje vode, meritev zamašenosti 
rešetke vtočne zapornice 

 

SENG d.o.o., Nova Gorica 

(leto 2001) 
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87.  

HE Doblar II (Slovenija) – Meritev nivoja 

zgornje vode, meritev zamašenosti 
rešetke vtočne zapornice 

 

SENG d.o.o., Nova Gorica 

(leto 2001) 

 

88.  

HE Lomščica (Slovenija) – Meritev 

pretoka v dovodnem kanalu in 

dovodnem tunelu 

 

SENG d.o.o., Nova Gorica 

(leto 2001) 
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