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Raziskave, razvoj in uporaba naravnih ekosistemov  
za zaščito in obnovo okolja

Z naravo do čistega okolja

EkorEmEdiacijE
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V podjetju LIMNOS se ukvarjamo z raziskovanjem, razvojem in 
uporabo naravnih ekosistemov za zaščito in obnovo okolja. Iz za-
četnih raziskav na področju vodnih ekosistemov in razvoja čiščenja 
odpadnih voda z rastlinskimi čistilnimi napravami (RČN) smo danes 
razširili dejavnost na ponudbo različnih sonaravnih rešitev okoljskih 
problemov, kot posledic delovanja človeka. Naše rešitve obnove in 
varovanja okolja, ki upoštevajo pomen, zgradbo in delovanje ekosi-
stemov imenujemo EKOREMEDIACIJE (ERM). Pri reševanju okoljskih 
problemov primerjamo še druge metode in predlagamo ekološko in 
ekonomsko najustreznejšo varianto.

Ekoremediacije v celostnem 
upravljanju z vodami

Predpriprava projektov

• Popis in pregled vhodnih podatkov

• Preliminarne raziskave in študije

• Aplikativne raziskave in razvoj novih produktov

• Izdelava variantnih rešitev

Projektiranje in načrtovanje

•  Idejne zasnove (IDZ)

• Idejni projekti (IDP)

•  Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

•  Projekti za izvedbo (PZI)

•  Projekti izvedenih del (PID)

Izvedba projektov

• Sodelovanje pri prijavi na razpise in oblikovanju pogodb

• Popis del in materialov s finančno konstrukcijo

• Nadzor nad gradnjo in potekom del

• Vodenje dokumentacije

Pomoč pri upravljanju obstoječih objektov

• Pregled in svetovanje za optimizacijo procesov

• Nadzor nad obratovanjem 

Dodatne storitve

• Priprava strokovnih poročil

• Priprava obratovalnih poslovnikov

• Usposabljanje upravljavcev

• Načrtovanje in izvedba projektov na ključ

Izobraževalna dejavnost

• Izvedba konferenc

• Izobraževanja za zaključene skupine

• Sodelovanje z izobraževalnimi inštitucijami

Ekosistemske rešitve
za okoljske probleme

Zaščita virov pitne vode

Rastilnska čistilna 
naprava za naselja, 
vasi ali posamezne 
hiše (do 2000 PE)

Zadrževalnik vode za potrebe 
namakanja

Kreiranje novih biotopov 
(nadomestni habitati)

Revitalizacija vodotokov

Vegetacijski pas (zmanjševanje vpliva 
razpršenih obremenitev, utrjevanje brežin, 
obnova vodnih in obvodnih hebitatov)

Vegetacijske bariere za zmanjševanje 
vpliva vetra, prašnih delcev, vonjav

Fitoremediacija onesnaženih zemljin

Revitalizacija jezer

Večnamenski 
nasadi energetskih 
rastlin za pridobi-
vanje biogoriv

Rastlinska čistilna naprava 
za čiščenje industrijskih 
odpadnih voda

Trajnostna sanacija 
odlagališč odpadkov

Zelena infrastruktura z vegetacijskim 
zadrževalnim bazenom za zadrževanje in 
čiščenje meteornega odtoka

Zeleni otoki in vegetacijski pasovi za 
izboljšanje kakovosti okolja v mestih

Mejice (zmanjševanje veterne in vodne erozije, 
vpliva vetra, razpršenih obremenitev s kmetijskih 
površin)
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Področja reševanja okoljskih 
problemov

Čiščenje odpadnih voda, mineralizacija grezničnih muljev, humifi-
kacija biološkega blata

• Rastlinske čistilne naprave,

• Koncepti decentraliziranega čiščenja odpadnih voda

•   Primarna (mehanska), sekundarna (biološka), terciarna (odstra-

njevanje hranil) stopnja čiščenja 

• Rekonstrukcija, nadgradnja in optimizacija obstoječih naprav

•  Sušenje in mineralizacija grezničnih muljev in muljev iz zadrže-

valnikov v trstičnih sušilnih gredah

• Humifikacija blata iz bioloških čistilnih naprav 

• Nadzor nad obratovanjem

• Vzdrževanje

• Svetovanje

Odvajanje, čiščenje in ponovna uporaba meteornih voda

• Ločeni kanalizacijski sistemi in odvod meteornih voda

• Zadrževalniki za meteorno vodo

• Infiltracijske površine

• Uporaba deževnice

Obnova stoječih (sanacija jezer) in tekočih voda (revitalizacija 
vodotokov)

• Ocena kvalitete voda

•   Določitev Qes (ekološko sprejemljivega pretoka), kjer je po 

predpisih to potrebno 

• Identifikacija virov onesnaževanja

• Revitalizacija degradiranih vodotokov 

• Umestitev omilitvenih ukrepov v vodotoke in obvodni prostor

• Zaščita stoječih voda ( jezer) pred evtrofikacijo

• Odprava evtrofnosti stoječih voda (sanacija jezer)

• Protipoplavna zaščita

• Večnamenski razvoj obvodnih površin

Vzpostavitev večnamenskih odprtih prostorov 

• Načrtovanje naravnih plavalnih bazenov

•   Ekosistemske alternative konvencionalnim rešitvam javnih odpr-

tih površin  

• Čiščenje vode s pomočjo naravnih sistemov (rastlinski filtri)

Načrtovanje zaščite pred drugimi okoljskimi vplivi

• Okoljska poročila in presoje vplivov na okolje

•  Zaščita pred netočkovnimi vplivi onesnaževanja iz kmetijstva in 

urbanih površin

• Zaščita pred erozijo

• Protihrupne bariere

• Protiprašne bariere

• Zaščita območij virov pitne vode

Gospodarjenje z odpadki

• Sonaravna ureditev odlagališč odpadkov

• Čiščenje izcedne vode

• Kompostiranje

• Čiščenje onesnaženih tal

• Študije vplivov na okolje
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LIMNOWET® rastlinska čistilna naprava

Od začetkov v letu 1989 in nadaljevanjem ob ustanovitvi podjetja, 

je Limnos vodilno podjetje na področju rastlinskih čistilnih naprav 

(RČN), ki jih tržimo pod blagovno znamko LIMNOWET®. Razvoj 

metode temelji na številnih raziskavah uporabe različnih rastlinskih 

vrst, peščenih substratov in načinov pretoka vode, ki omogočajo 

učinkovito odstranjevanje onesnaževal iz vode s pomočjo fizikal-

nih in kemijskih procesov, mikrobnega delovanja in rastlinskega 

privzema.

Nadgradnjo RČN in prilagojene rešitve predstavljajo:

•  trstične sušilne grede za sušenje in mineralizacijo grezničnih 

muljev 

•  travnate humifikacijske grede za biološko blato iz komunalnih 

čistilnih naprav, 

•  suhi in mokri zadrževalniki ter druge oblike retenzijskih površin 

z večnamensko funkcijo za zadrževanje in čiščenje meteornega 

odtoka.

Prednosti:

• 90 – 99 % učinkovitost čiščenja

• nizki stroški izgradnje, obratovanja in vzdrževanja

• delovanje brez električne energije

• večnamenska uporaba prečiščene vode

• sposobnost terciarnega čiščenja

• krajinska privlačnost

Rešitve so primerne za

•  komunalne odpadne vode (mala naselja, individualne hiše, 

turistične in ekološke kmetije, turistične dejavnosti kot so kampi, 

turistična naselja, hoteli)

•  greznični mulji in blato bioloških čistilnih naprav

•  tehnološke vode (industrijski obrati, ribogojnice, prehrambeno-

predelovalna industrija, kmetijska dejavnost)

•  izcedne vode (komunalna in industrijska odlagališča, rudniške 

odpadne vode)

•  netočkovne vire onesnaževanja (padavinske vode iz urbanih 

površin, s cestišč ter s kmetijskih zemljišč)

•  terciarno čiščenje odpadne vode z možnostjo ponovne uporabe 

(zalivanje, gašenje požarov). 

Dotok

UsedalnikFiltrirna gredaČistilna greda

Polirna greda

Izliv

Odvajanje, čiščenje in ponovna uporaba odpadnih in meteornih voda, 
mineralizacija grezničnih muljev, humifikacija biološkega blata
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Ekoremediacije vodotokov

Sladkovodne alge 

Z revitalizacijami, ki uporabljajo ekoremediacije (ERM) je možno te 

tri funkcije ohraniti oziroma obnoviti. Takšen način zagotovi obnovi-

tev ekološkega ravnotežja v degradiranem vodotoku in obrežnem 

pasu v sonaravno stanje z ustreznimi vodno-gospodarskimi posegi. 

Drug problem predstavljajo nekontrolirani odvzemi vode iz vodoto-

kov, kot je npr. odvzem vode za hidroelektrarne in ribogojnice, kar 

lahko ogrozi njihov ekološki status. Za ohranjanje življenjskih po-

gojev v vodotoku je zato potrebno pravilno načrtovanje odvzemov 

vode in izvedba ERM  omilitvenih ukrepov, ki so lahko kompromis 

med ekologijo vodotoka in posegi v vodotok.

Prednosti ERM revitalizacijskih in ERM omilitvenih ukrepov

• uravnavanje vodnih količin (poplave, suše)

• izboljšanje kvalitete vode v strugi

• obnova vodnih in obvodnih habitatov in njihove biodiverzitete

• naravna utrditev brežin in preprečevanje erozije

• izboljšan vizualni izgled in vklapljanje v krajino

•  možnost večjih odjemov vode za človekove potrebe ob hkra-

tnem zagotavljanju ustreznega ekološkega statusa vodotoka

Kje so ERM revitalizacije primerne 

• pri odjemih vode iz vodotokov, izvirov, jezer in podtalnice

•  v primeru degradiranih vodotokov (betonirana struga, erodirane 

brežine, kanalizirana struga)

•  za uporabnike kot so hidroelektrarne, ribogojnice, pri namakanju, 

za vodooskrbo, za potrebe industrije

• pri preprečevanju oz zmanjšanju poplav in suš

• pri močno onesnaženih vodotokih oz njihovih pritokih

•  pri obnovi habitatov in biodiverzitete oz posameznih vrst živali in 

rastlin (vidra, bober, vodomec, avtohtona postrv itd)

Alge so najbolj raznolika in za vse ekosisteme zelo pomembna 

skupina fotosintetskih organizmov. Pestrost sladkovodnih alg v 

Sloveniji pogojuje veliko število različnih biotopov, kot so potoki, 

reke, naravna in umetna jezera, močvirja, mrtvice, slapovi ipd. Poleg 

biodiverzitete so alge tudi pomemben pokazatelj ekološkega stanja 

voda. Cvetenje alg v stoječih vodnih telesih je tako direkten poka-

zatelj evtrofnosti (onesnaženosti). V vodotokih pa ekološko stanje 

določamo preko indikatorskih vrst alg v perifitonu.

Naše storitve s področja sladkovodnih alge

•  vzorčevanje in določevanje alg z oceno bioindikatorske vrednosti

• monitoring fitoplanktona v jezerih in akumulacijah

• monitoring perifitona v tekočih vodah

• določanje ekološkega stanja voda

•   predlogi za preprečevanje masovnega pojavljanja in  odstranje-

vanja alg

Zaradi kanaliziranja naravnih strug, so bile uničene tri osnovne funkcije vodotokov: 
zadrževanje vode, samočistilna sposobnost, biodiverzitetna in habitatna funkcija.

Stranski rokav

Porasla struga

Vegetacijski pas ob strugi
Vegetacijski pas

Tolmun

Degradiran 
vodotok

Brzice
Prodni nanos
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Ekoremediacije stoječih voda in 
obnova (sanacija) jezer

Upravljanje stoječih voda je potrebno prilagoditi mejam naravnega 

ravnovesja voda. Možnosti rabe so namreč tesno povezane s kvali-

teto vode. Večnamensko rabo lahko zagotovimo le z upočasnitvijo 

evtrofikacije (s kontrolo bilance hranilnih snovi), s preprečevanjem 

zasipanja in nalaganja usedlin, obremenjevanja jezer s strupenimi 

snovmi ter z ohranjanjem naravnega ravnovesja jezerskih in obje-

zerskih ekosistemov.

Večnamembnost zaščite in obnove stoječih voda s pomočjo 
ekoremediacij

Naše rešitve so ciljno usmerjene v reševanje izpostavljenega okolj-

skega problema, hkrati pa nudijo večnamenske rešitve: 

•  izboljšanje kvalitete vode (odstranjevanje rastlinskih hranil, 

organskih obremenitev, strupenih snovi)

•  ohranjanje biološke pestrosti - biodiverzitete in ogroženih 

biotopov in s tem večanje stabilnosti ekosistemov vodnega in 

obvodnega prostora stoječih voda

• naravna utrditev brežin in preprečevanje erozije

•  ponujajo možnosti ekonomske izrabe rastlinske biomase (prido-

bivanje krme, lesne biomase)

• izboljšajo estetske in vizualne kvalitete krajine

•  nudijo rekreacijske in izobraževalne možnosti (uvajanje temat-

skih učnih poti)

Naravni plavalni bazeni
Manjše površine stoječih voda lahko uredimo kot naravne plavalne 

bazene. Osnovni namen je enak grajenim plavalnim bazenom, po-

membna razlika pa je v izgledu in načinu zagotavljanja čiste vode. 

Čiščenje vode v naravnem plavalnem bazenu poteka na biološki 

način brez kemikalij, zaradi česar je kopanje v njem zdravju in oko-

lju prijaznejše. Naravni plavalni bazen po izgledu in čistilnih procesih 

posnema naravna stoječa vodna telesa kot so bajerji, manjša jezera 

in ribniki s čimer dosežemo izredno naraven in krajinsko privlačen 

videz. Čiščenje vode zagotavljamo v tako imenovanem regene-

racijskem delu, v katerem se voda s pomočjo filtracije, naravne 

mikrobne aktivnosti in delovanja rastlin očisti.

V Sloveniji imamo nad 1270 stoječih voda, približno 210 jih ima značaj jezera. 
Jezera in zadrževalniki imajo velik ekološki in gospodarski pomen, zato moramo 
z njimi ravnati razumno. 
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V široki paleti možnosti oblikovanja vegetacijskih pasov, filtrov 

in mejic, naravnih otokov in povezovalnih koridorjev, smo razvili 

učinkovite metode: 

•  preprečevanja netočkovnega onesnaževanja voda s kmetijskih 

in urbanih površin 

•  zaščite obdelovalnih površin pred erozijo

•  zaščite in preprečevanja pred negativnim vplivom vetra, širjenja 

hrupa in smradu

• preprečevanja oziroma zmanjšanja prašnih delcev

• ohranjanja naravnih ekosistemov v kulturni krajini

• zaščite območij virov pitne vode in vodnih zajetij.

Vegetacijski pasovi  
in zaščita vodnih virov

Večnamembnost vegetacijskih pasov

Naše rešitve so ciljno usmerjene v reševanje izpostavljenega okolj-

skega problema, hkrati pa nudijo večnamenske rešitve: 

•  zaščita podtalnice, vodotokov in stoječih voda ter izboljšanje 

kvalitete vode (odstranjevanje onesnaževal)

•  ohranjanje biološke pestrosti - biodiverzitete in ogroženih bioto-

pov in s tem večanje stabilnosti ekosistemov

• ohranjanje tal (preprečevanje erozije)

• nudijo zaščito in varnost (prašni delci, hrup, veter, smrad)

•  ponujajo možnosti ekonomske izrabe rastlinske biomase (prido-

bivanje krme, lesne biomase)

•  vgradnja CO2 v času rasti rastlin – prispevek k zmanjšanju toplo-

grednih plinov

• izboljšajo estetske in vizualne kvalitete krajine

•  nudijo rekreacijske in izobraževalne možnosti (uvajanje temat-

skih učnih poti)

V podjetju Limnos načrtujemo vegetacijske pasove z namenom preprečevanja 
in zmanjšanja netočkovnih obremenitev. 80 % vodnih zajetij v Sloveniji je 
onesnaženih. Ker se je puferska kapaciteta ekosistemov na gravitacijskem 
področju zmanjšala, bo teh problemov vedno več, zato predlagamo preventivne 
zaščite vseh potencialnih onesnaževalcev z ekoremediacijami.

Pestra struktura vegetacijskega pasu nudi 
raznolike ekosistemske storitve

Vegetacija v več pasovih (travnati pas, 
grmičevje, drevesa) zadržujejo delce tal, 
ki so posledica erozije tal in predstavljajo 
veterno in prašno bariero

Bioinženirski posegi z umešča-
njem pilotov in kamnitih zložb 
za utrditev brežin in vzpostavitev 
raznolikih habitatovGost razrast korenin omogoča zadrževanje in privzem 

rastlinskih hranil (dušik, fosfor) in drugih onesnažil iz 
razpršenih virov onesnaževanja Kakovost vode je 

izboljšana
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Ekoremediacijske rešitve z vključevanjem fitotehnologij so pri tem 

ena izmed obetavnih, razvijajočih se in cenovno dostopnih metod 

sanacije degradiranih tal in sedimentov.

Način delovanja

Ekoremediacijski ukrepi temeljijo na naravnih samočistilnih meha-

nizmih, ki vključujejo:

•  delovanje rastlin s privzemom vode (evapotranspiracija), rastlin-

skih hranil in različnih onesnaževal prisotnih v tleh ter vnosom 

kisika in različnih metabolnih produktov, ki pospešujejo mikrobno 

aktivnost v tleh

Ekoremediacije degradiranih tal 
in sedimentov

• mikrobno pretvorbo različnih onesnaževal v tleh ter

•  različne fizikalne in kemijske pretvorbe in zadrževanje onesna-

ževal

S poznavanjem vrste onesnaženja in načinov pretvorbe onesna-

ževal lahko z zagotavljanjem primernih razmer za talno mikrobno 

floro in rast rastlin ter primernim rastnim medijem pospešimo od-

stranitev ali preprečimo mobilnost onesnaževal v zemljinah in vodi.

Prednosti ekoremediacije degradiranih tal in onesnaženih sedi-
mentov

Tako kot pri ostalih ekoremediacijskih ukrepih, so tudi tu prednosti 

in učinki večnamenski:

•  cenovno dostopne rešitve v primerjavi z izkopom zemljin in 

njihovo mehansko, kemijsko in fizikalno obdelavo

•  vzpostavitev novega ekosistema in povečanje biološke raznoli-

kosti

• zmanjšanje vpliva vetra in erozije

•  odstranitev onesnaževal z vgradnjo v rastlinsko biomaso, mikro-

biološko pretvorbo in vezavo v substrat

•  možnost izrabe nastale biomase za toplotno energijo, biogoriva, 

druge industrijske surovine

•  vgradnja CO2 v času rasti rastlin – prispevek k zmanjšanju toplo-

grednih plinov

• možnost hitrejše sekundarne rabe revitaliziranega območja

•  sonaravni in trajnostni pristop, ki omogoča lažjo sprejemljivost 

degradiranih površin s strani javnosti

Kje so posegi primerni

•  očiščenje onesnaženih tal in obnova habitatov na degradiranih 

površinah kot posledica industrijske dejavnosti, kmetijstva, pro-

meta, vojaških aktivnosti

•  čiščenje, dehidracija in mineralizacija onesnaženih sedimentov 

(morski, jezerski, rečni)

• sušenje in kompostiranje blata grezničnih muljev

• sanacija odlagališč odpadkov – sistem LIMNOTOP®

Zaradi intenzivne industrijske dejavnosti, vojaške aktivnosti, transporta, odlaganja 
odpadkov in intenzivnega kmetijstva se mnogokje srečujemo z onesnaženimi 
zemljinami, sedimenti in izcedno vodo, ki iz teh površin pronica. 

Sproščanje metabolitov, kisika v tla

Akumulacija, razgradnja,
onesnažil v nadzemnem delu

Evaporacija

Infiltracija

Zadrževanje talnih delcev
(preprečevanje erozije)

Imobilizacija (zadrževanje) onesnažil

Razgradnja onesnažil v koreninskem sistemu

Privzem onesnažil v koreninskem sistemu

Mikrobna razgradnja onesnažil

• Evapotranspiracija vode
• Izhlapevanje metabolitov
• Sproščenje kisika

Zmanjšuje jakost vetra

Privzem v poganjke

Črpanje vode, hranil, kovin,... iz tal

Vezava CO2, plinastih onesnažil, 
drobnih delcev

Odvzem onesnažil iz sistema
(sečnja, žetev, bioenergija,
kompost)

Padavine
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LIMNOTOP® sonaravna sanacija 
odlagališč komunalnih odpadkov

Sanacija odlagališča odpadkov s sistemom LIMNOTOP®, vključuje: 

• gosto zasaditev dreves na površini odlagališča

• rastlinsko čistilno napravo za čiščenje izcedne vode 

•  namakalni sistem za vzpostavitev zaključenega krogotoka vode 

v okviru odlagališča

Način delovanja

Izcedna voda se očisti v rastlinski čistilni napravi in vegetativnem 

prekritju odlagališča. Kombinacija vseh treh elementov pospeši 

razgradne procese in stabilizacijo odloženih odpadkov in s tem 

omogoči hitrejšo spremembo namembnosti odlagališča. Metoda je 

stroškovno ugodna ter krajinsko in ekosistemsko okolju dolgoroč-

no prijazna. Načrtna izbira lesnih vrst, načina njihove zasaditve in 

vzdrževanja nasada omogoča visoke donose lesne biomase in s 

tem dodaten ekonomski izkoristek. Glede na starost, velikost in 

geografsko območje odlagališča se metoda kombinira z aktivno 

ali pasivno ekstrakcijo odlagališčnih plinov (pretvorba v toplotno, 

električno energijo, zažig na bakli) ali naravno mikrobno oksidacijo 

metana v prekrivni plasti. 

Prednosti sistema LIMNOTOP®

•  cenovno ugodnejša rešitve čiščenja izcedne vode na njihovem 

mestu nastanka v primerjavi z drugimi rešitvami

•  cenovno ugoden in okolju prijaznejši način sanacije ter zaprtja 

odlagališč v primerjavi z odvozom odpadkov ali uporabe umetnih 

izolacijskih materialov

•  odprava negativnih vplivov odlagališča na okolje (onesnaženje 

tal, vode, zraka)

•  odstranitev onesnaževal z vgradnjo v rastlinsko biomaso, mikro-

biološko pretvorbo in vezavo v substrat

•  vgradnja CO2 v času rasti rastlin – prispevek k zmanjšanju toplo-

grednih plinov

•  možnost dokončne razgradnje organskega dela odpadkov s 

sistemom vračanja izcedne vode

•  možnost izrabe nastale lesne biomase kot kurivo

• možnost izrabe deponijskih plinov

•  vzpostavitev novega ekosistema in povečanje biološke raznoli-

kosti

• možnost hitrejše sekundarne rabe revitaliziranega območja

•  sonaravni in trajnostni pristop, ki omogoča lažjo sprejemljivost 

degradiranih površin s strani javnosti

Kje so posegi primerni

• divja odlagališča komunalnih odpadkov

• odlagališča komunalnih odpadkov, ki so pred zaprtjem

•   aktivna odlagališča komunalnih odpadkov s postopnim zapira-

njem odlagalnih polj

Sonaravna sanacija odlagališč komunalnih odpadkov – LIMNOTOP® je v praksi 
preizkušena, inovativna in v skladu z zakonodajo dovoljena metoda sanacije. 

OdpadkiPronicanje
viškov vode
v telo odlagališča

Večplastni prekrivni
sloj s podpovršinskim
namakalnim sistemom

Zbiranje
izscedne vode

Zbiralnik
izscedne vode

Padavine
Evapotranspiracija

Rastlinska čistilna 
naprava za čišćenje
izcedne vode

Zbiralnik
prečiščene vode
s prečrpavanjem

Namakalni sistem
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Ostale okoljske storitve na 
področju posegov v okolje 
in načrtovanja upravljanja z 
okoljem

• ocene stanj vodnih in obvodnih ekosistemov

• ekološke in ekonomske ocene posegov v vodno okolje

• strategije upravljanja z odpadnimi vodami v naseljih

• ocene ekološke škode

• občinski programi varstva okolja (OPVO)

• okoljska poročila in presoje vplivov na okolje (PVO, CPVO)

•  načrtovanje razvoja in upravljanja varovanih območij (NATURA 

2000) in degradiranih ekosistemov

• operativni programi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Strokovne ocene in poročila o vplivih na okolje

Izdelava poročila o vplivih na okolje je potrebna ob posegih v 

prostor, kjer postopek izdaje dovoljenja za poseg v prostor zahteva 

presojo o vplivih na okolje. Zaposleni v podjetju LIMNOS smo nosilci 

splošnih pooblastil pristojnega ministrstva za revizijo celovitih 

poročil o vplivih na okolje.

Poročilo, ki je podlaga za presojo o vplivih na okolje, zajema opise, 

ugotovitve in ocene neposrednih in posrednih vplivov posega na 

sledeče dejavnike:

• človeka, favno in floro

• tla, vodo, zrak, klimo in krajino

• materialne dobrine, naravno in kulturno dediščino

• interakcijo med biotskimi in abiotskimi dejavniki

Cilj priprave poročila je zagotoviti naročnikom ustrezne in točne 

ocene ter napovedi potencialnih vplivov posega na okolje, izdelati 

alternative za načrtovane posege in podati potrebne dodatne ukre-

pe pri izvedbi projekta.

Z uvajanjem ekoremediacij (ERM) za obnovo in varovanje okolja v 

podjetju LIMNOS podpiramo širok spekter ekosistemskih storitev, 

ki izvajajo podporno, oskrbovalno, regulatorno in kulturno vlogo za 

naš obstoj.

Sodelovanje v 
okviru nacionalnih in 
mednarodnih izvedbenih in  
raziskovalnih projektov

V podjetju LIMNOS smo uspešno prijavili in izvedli številne nacional-

ne in mednarodne raziskovalne in razvojne projekte, kot so projekti 

Okvirnih programov Evropske Unije na področju raziskav (5., 6., 

7. Okvirni program EU), program EUREKA na področju industrijskih 

raziskav, program LIFE na področju varovanja okolja in ohranjanja 

narave, programi transnacionalnega sodelovanja, kot so npr. pro-

gram za območje Alp, Srednje Evrope, Mediterana in drugi.

Zaradi številnih izkušenj pri prijavah in vodenju projektov ter 

razvojno-raziskovalne usmeritve podjetja smo ustrezen partner pri 

pripravi skupnih prijav projektov z univerzami, podjetji, občinami in 

posamezniki, tako doma kot v tujini.

ESS/MŠŠ TR – ERM: Vzpostavitev 
izvedbenih pogojev za izkustveno 
izobraževanje za trajnostni razvoj

EraSME – CLEARH2O: Multifunctional 
approach to municipal and industrial 
wastewater treatment and water 
reuse scenarios/Multifunkcijski pristop 
k čiščenju komunalne in industrijske 
odpadne vode in scenarij ponovne 
uporabe vode

E!4211 EUREKA-WETPUR: Conditioning 
of drinking water with constructed 
wetlands/Kondicioniranje pitne vode z 
rastlinskimi čistilnimi napravami

FP7 STREPOW: Strengthening of 
research capacity for poplar and 
wilow multipurpose plantation 
growing in Serbia

Okoljsko izobraževanje

V podjetju LIMNOS se zavedamo, da je izobraževanje javnosti o 

pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave izjemnega pome-

na, saj le na tak način strokovna priporočila in nova spoznanja na 

področju okoljevarstva lahko postanejo vsakdanja praksa pri novih 

posegih v okolje.

V ta namen razvijamo različne oblike izobraževanj za različne ciljne 

publike: učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol, študentje visoko-

šolskega in univerzitetnega študija, upravljavci in vzdrževalci komu-

nalne infrastrukture v občinah, širša strokovna in laična javnost.

Izobraževalne aktivnosti izvajamo v obliki:

• organizacije tematskih konferenc, seminarjev in predavanj

• organizacije strokovnih ekskurzij - ekoremediacijske tehnologije

• izvajanja študentskih praks

• mentorstva pri izvedbi diplomskih, magistrskih in doktorskih del

• zasnove in izvedbe tematskih učnih poti

Raziskave in razvoj

V podjetju LIMNOS se zavedamo potrebe po stalnem razvoju in 

nadgradnji obstoječih metod, produktov in storitev. V ta namen 

imamo registrirani raziskovalni skupini (Raziskovalna skupina za 

ekologijo voda ter Raziskovalna skupina za ekoremediacije) na 

Agenciji Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.

S sodelovanjem na različnih nacionalnih in mednarodnih raziskoval-

nih in razvojnih projektih še naprej razvijamo in nadgrajujemo naše 

storitve in produkte. Pri tem se povezujemo s številnimi raziskoval-

nimi organizacijami, podjetji in univerzami doma in na tujem. 
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Blagovne znamke

LIMNOWET – reg.št.: 201170166

LIMNOTOP – reg.št.: 201170260

vključeni v različne mednarodne projekte:

EraSME/MVZT (CLEARH2O),www.clearh2o.net

EUREKA/MVZT (WETPUR, ECOREMETOUR, TEXTILWET, 

INDCONWET), www.eurekanetwork.org

ESS/MŠŠ kohezijski sklad 2007-2013 (TR-ERM), www.

ucilnicavnaravi.si

ESS/MŠŠ kohezijski sklad 2007-2013 (E-gradiva),

ERDF/MVZT (Centre of Excellence of Environmental te-

chnologies)

7 FP REGPOT (STREPOW), www.strepow.org

6 FP (CHEMFREE),

6 FP (Play with water)

WWF (RČN Livno – BiH)

IEE Programme 2007 (CH2OICE), www.chc2oice.eu

LIFE Natura (Aqualutra)

LIFE Environment (LIMNOTOP),

Interreg IIIA SLO/A, SLO/HUN/CRO

PHARE Crossborder SLO/A.

Preko 20 nacionalnih projektov ARRS

V Sloveniji, na Hrvaškem ter v Italiji smo projektirali 

175 RČN sistemov ter zgradili 100 rastlinskih čistilnih 

naprav.

Reference Nagrade

Sejemsko priznanje 
MOS 2005

Mestni svet Mestne 

občine Celje za RČN

National Energy Glo-
be Award (2008)

Sustainable rehabili-

tation of the landfill 

site

European Regional 
Champions Award 
(2008)

Centre of Excellence 

for Environmental 

Technologies

Lillehammer Award 
2001

Prva nagrada za 

EUREKA projekt

Ekološki izdelek leta 
1995

Revija Gospodarski 

Vestnik in Celjski 

sejem

Zveza inovatorjev 
Slovenije 1993

Priznanje za okoljsko 
tehnologijo 2001

Ekološki razvojni 

sklad in revija Gospo-

darski vestnik

SPIM 1993

Srebrna nagrada za 

inovacijo

Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti 

reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki 

oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, 

s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače, brez 

predhodnega pisnega dovoljenja lastnika avtorskih 

pravic.

Fotografije  arhiv Limnos, dr. Milan Lovka, Matjaž Šubelj

Ilustracije  Matej Slapnik
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