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O PODJETJU 

Aquarius je manjše dinamično podjetje, kjer se zaposleni ukvarjamo z iskanjem rešitev za ohranjanje 
narave in varstvo okolja pri prostorskem načrtovanju, posegih v okolje in industrijskem                 
onesnaževanju. Izdelujemo poročila, ki obsegajo celovito varstvo okolja v postopkih pridobivanja 
okoljevarstvenih soglasij, naravovarstvenih soglasij, mnenj o sprejemljivosti izvedbe planov in    
posegov ter okoljskih dovoljenj.  

Smo ekipa izkušenih in zanesljivih strokovnjakov naravoslovnih, naravoslovno-tehničnih in           
družboslovnih smeri, sposobnih zagotavljati visoko raven varstva okolja ter izdelovati poročila   
korektno in natančno.  

Usposobljeni smo za vodenje celovitih in zahtevnih okoljskih projektov, ki vključujejo koordinirano 
sodelovanje večjih projektnih skupin.  

V našem podjetju celovito obvladujemo geografski informacijski sistem (GIS) in tako zagotavljamo 
obdelavo različnih prostorskih podatkov v vektorski obliki, digitalizacijo podatkov in kakovostno     
pripravo kartografskih vsebin, ki so nepogrešljive pri zahtevnejših projektih. 

Storitve opravljamo samostojno ali s partnerji oziroma podizvajalci, odvisno od vrste, značilnosti in 
zahtevnosti projekta. Sodelujemo le s preverjeno izkušenimi strokovnjaki različnih strok.  

Poslovni partnerji nas poznajo po kakovosti opravljenega dela in po tem, da ga vedno opravimo v 
dogovorjenih rokih. 

V 25-ih letih svojega delovanja smo sodelovali z več kot 100 naročniki in kakovostno opravili več kot 
500 storitev, s katerimi smo pripomogli k varovanju naravnega in življenjskega okolja na vseh       
ravneh, hkrati pa naročnikom pomagali pri izvedbi njihovih projektov. 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

Aquarius ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana 
Cesta Andreja Bitenca 68 
1000 Ljubljana 
 
Telefon:  01 518 72 22 
     01 518 72 23 
Faks:      01 518 72 24 
 
E-pošta:  info@aquarius-lj.si 

Spletna stran: www.aquarius-lj.si  

 
 
 
 

 





NAŠE STORITVE 

POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE 
Poročilo o vplivih na okolje je ključni dokument v postopku presoje vplivov na okolje. Posegi, za 
katere je ta postopek obvezen, so opredeljeni v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba   
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14). Glede na  določila veljavne Uredbe se 
za določene posege izvede postopek predhodne presoje, za nekatere pa je presoja vplivov na 
okolje obvezna. V okviru izdelave poročila po dogovoru z naročnikom zagotovimo tudi vse       
potrebne analize, meritve, popise ali strokovna mnenja, potrebna za izdajo okoljevarstvenega 
soglasja.  
 
OKOLJSKA PORO ČILA 
Okoljsko poročilo je treba predložiti v postopku celovite presoje vplivov na okolje za presojo     
planov, programov, načrtov in prostorskih ali drugih aktov. O postopku odloči ministrstvo, pristojno 
za okolje, v skladu z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe 
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09). 
 
STORITVE, KI SE NANAŠAJO NA OHRANJANJE NARAVE IN BIOTSKE RAZN OVRSTNOSTI   
V našem podjetju je zaposlenih pet izkušenih biologov, po potrebi pa v delovno skupino vključimo 
še specialiste za posamezne vrste in skupine. Naše storitve na področju ohranjanja narave so 
• izdelava Dodatka za presojo vplivov na varovana območja; poročilo je obvezna priloga  

okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje v primeru, da se poseg načrtuje na      
vplivnem območju Natura 2000 ali zavarovanem območju; 

• izdelava usmeritev za načrtovanje objektov za prehajanje prostoživečih živali; 
• izdelava usmeritev za umeščanje objektov z vidika varstva naravnega okolja; 
• izdelava strokovnih podlag za nadomestne habitate; 
• inventarizacija flore, favne in habitatnih tipov, vključno s kartiranjem; 
• izdelava presoj tveganja za naravo; 
• izdelava strokovnih mnenj o vplivih posega na naravno okolje (vodo, floro, favno, habitatne 

tipe); 
• priprava načrtov monitoringa naravnega okolja; 
• spremljanje stanja z vidika narave. 
 
GIS-ANALIZE S KARTOGRAFSKIM PRIKAZOM OKOLJSKIH PROBLEMOV 
• Zajem podatkov na terenu z GPS 
• Pretvorba podatkov v vektorsko obliko 
• Prostorske in druge GIS-analize 
• Izdelava digitalnih kart z okoljsko in drugo tematiko v različnih merilih 
• Tiskanje kart v različnih formatih (do širine 610 mm) 
 
SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE Z VIDIKA VARSTVA OKOLJA   
• Svetovanje v postopkih pridobivanja mnenj in soglasij 
• Izdelava študij variant - okoljski vidik 
• Izdelava pobud za prostorske načrte - okoljski vidik 
• Izdelava študij izvedljivosti/upravičenosti - okoljski vidik 
• Izdelava strokovnih podlag za kmetijstvo 
• Izdelava usmeritev načrtovalcem za potrebe izdelave plana 
• Izdelava usmeritev projektantom z vidika varstva okolja za potrebe načrtovanja posega 
• Izdelava usmeritev projektantom z vidika varstva okolja za izdelavo načrta organizacije   

gradbišča 
• Izdelava načrtov monitoringa z vidika varstva okolja 
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NAROČNIK: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije 

Projekt obsega vzpostavitev plovne poti po Ljubljanici od Vrhnike 
do Ljubljane. Na tej plovni poti so glede na varstvene in varnostne 
zahteve opredeljeni različni plovbni režimi. V projektni skupini smo 
preverili možne rešitve in predlagali sistem ureditev za           
zagotavljanje urejenosti in nemotene uporabe plovne poti po    
Ljubljanici, upoštevajoč učinke na turistični razvoj regije, na     
ozaveščanje ter seznanjanje z naravnimi in kulturnimi vrednotami 
območja.  

NAROČNIK: Luka Koper, d.d. 

Celovita prostorska ureditev mednarodnega pristanišča v Kopru 
obsega tako dejavnosti pristanišča (pristanišče, pomoli, privezi, 
pretovarjanje, skladiščenje…) kot tudi vse spremljajoče dejavnosti 
(carina, špedicija…) s poudarkom na reševanju kontaktnih površin 
s širšim prostorom, kot je urejanje stičnega območja z mestnim 
jedrom Koper, Škocjanskim zatokom, Ankaranskim obrobnim 
kanalom in podobno. S strokovnim načinom dela smo zagotovili 
kar najboljšo vključenost pristaniških dejavnosti v naravno in 
bivalno okolje.  

 

NAROČNIK: DARS d.d. 

Osnovni cilj novega izvennivojskega priključka Brezovica je       
reševanje problematike neustrezne distribucije prometnih tokov na 
regionalni cesti Brezovica-Vrhnika in avtocesti A1 v območju     
sedanjega priključka Brezovica. Z izvedbo projekta se bo cestno 
omrežje bistveno razbremenilo in s tem zagotovilo večjo prometno 
varnost. Pri presoji vplivov na okolje smo preučili vpliv izgradnje  
priključka Brezovica in obvozne ceste na občutljivo barjansko  
okolje ter v projekt vključili tudi ureditev nadomestnega habitata 
ob kanalu na Golah ter ustrezne prepuste za migracijo dvoživk in 
malih sesalcev. 

Okoljsko poročilo za DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v 
Luki Koper 

Poročilo o vplivih na okolje za avtocestni priključek Brezovica 

Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice 



 

 

 

NAROČNIKA: Občina Zreče, Unior d.d. 

Območje smučarskotekaškega poligona na Rogli obsega ureditev 
startno-ciljnega prostora z navezavo na tekaške proge, postavitev 
športnega hotela, ureditev asfaltirane steze za rolkarje,           
rekonstrukcijo obstoječih parkirišč, akumulacijsko zajetje, servisni 
objekt in legalizacijo brunaric ter razširitev objekta picerija Planja.  
Z našim delom smo pripomogli k sožitju rekreacijskega centra in 
naravnih danosti Pohorja.  

 

NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Letališče Portorož je slovensko mednarodno letališče, namenjeno 
manjšim letalom, ki prevažajo potnike v Primorje. Zaradi         
predvidene izvedbe prostorskih ureditev na letališču Portorož in 
zagotavljanja varnosti v zračnem prometu smo na območju     
ureditev preverili prisotnost  prednostnih habitatnih tipov ter    
habitatov zavarovanih rastlinskih vrst ter izvedli popise rastlinskih 
in živalskih vrst.  

NAROČNIK: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Posegi, ki so bili predmet presoje, so namenjeni protipoplavni 
zaščiti urbanih površin na območju Mestne občine Celje.             
S projektom so predvidene protipoplavne ureditve ob Hudinji, 
protipoplavne ureditve ob Voglajni, suhi zadrževalnik Sušnica jug 
in suhi zadrževalnik Ljubečna. Z izvedbo projekta se bodo      
izboljšali bivalni pogoji ljudi na omenjenem območju, saj bo    
bistveno zmanjšano tveganje zaradi poplav, ki ogrožajo          
premoženje in zdravje ljudi.  

Poročilo o vplivih na okolje za posege v okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti v 
porečju Savinje« 

Popis habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst na območju letališča Portorož za potrebe 
izdelave DPN 

Okoljsko poročilo za OPPN za smučarskotekaški poligon na Rogli 

www.rogla.eu 

www.porecje-savinje.si 



www.aquarius-lj.si 


