
PREDSTAVITEV PODJETJA
50 let svetovanja, projektiranja, inženiringa, gradnje in monitoringa



Smo slovensko podjetje s 50-letnimi izkuš-
njami v razvoju na področjih: 

• osnovne hidrotehnike,
• čiščenja komunalnih in industrijskih 

odpadnih voda,
• končne obdelave komunalnih 

odpadkov in posebnih vrst nevarnih 
odpadkov,

• varstva okolja,
• kompleksnih okoljskih vprašanj,
• okoljskega in tehničnega svetovanja.

Odlikujejo nas tako celostno okoljsko sveto-
vanje, ki vključuje celovito presojo na okolje 
in le-to upošteva pri odločanju o namestitvi 
objektov ali naprav na posamezno območje 
kot tudi operativno spremljanje odpadnih 
voda, tehnično svetovanje na področju 
okoljske sanacije in pridobitev okoljskega 
certifikata ISO 14001.

Prisotni smo v Sloveniji, na Hrvaškem, v 
Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Al-
baniji, Bolgariji in na Kosovu. Znani smo po 
kakovostnih tehnoloških rešitvah, naših ino-
vacijah in konkurenčnosti.

O NAS 

Znanje, veščine in kultura zaposlenih v 
Hidroinženiring d.o.o. odražajo karakter 
našega podjetja. Naše vrednote so princi-
pi etičnosti, družbene odgovornosti, kre-
ativnosti, odličnih odnosov s strankami 
in zavezanost k trajnostnemu razvoju.

VREDNOTE

Zaposlene odlikujejo visoka usposo-
bljenost, kompleksno znanje in bogate 
izkušnje. Naši zaposleni so kompetenten 
in zanesljiv izvor znanja. Njihovi izdelki, 
ki so rezultat sodelovanja različnih sek-
torjev – od projektnih načrtovalcev do 
tehnologov ter inženirjev, nudijo celovite 
razvojne rešitve.

LJUDJE

Transparenten poslovni model, etično 
vedenje in tehnično svetovanje, ki te-
meljijo na ekonomsko in okoljsko spre-
jemljivih tehnologijah, skrbi za okolje 
in spoštovanju človekovih pravic, izpol-
njujejo pričakovanja in upravičujejo za-
upanje naših strank – države, državnega 
sektorja, lokalne skupnosti, industrije, 
proizvodnje in storitvenih dejavnosti.

DRUŽBENA 
ODGOVORNOST

Vse od ustanovitve podjetja leta 1971 pa do 
danes smo v podjetju Hidroinženiring d.o.o. 
s ponosom del številnih okoljskih in infra-
strukturnih projektov po celem svetu. Pri 
svojem delu združujemo trajnostna načela, 
najnovejša tehnološka dognanja ter pol 
stoletja izkušenj s področij splošne hidro-
tehnike, čiščenja komunalnih in industrijskih 
odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. K pro-
jektom pristopamo celostno – od svetovanja, 
zasnove projekta, inženiringa ter izvedbe pa 
vse do monitoringa sistemov. Pametno in 
premišljeno upravljanje z odpadnimi materi-
ali vidimo kot priložnost za njihovo ponovno 
uporabo in s tem skrb za naravno okolje ter 
skupnost, katere del smo.

OKOLJSKIH REŠITEV
PETDESET LET



Obnovljivi viri, krožno gospodarstvo in traj-
nostni razvoj so temeljna načela naše inže-
nirske dejavnosti že desetletja. Smo podje-
tje znanja in izkušenj, ki jih želimo še naprej 
usmerjati v inovativne in skrbno načrtovane 
tehnološke rešitve pametnega upravljanja z 
odpadki, energijo, regeneracije odpadnih 
voda in materialov. Zavedamo se, da naše 
rešitve ne živijo v izolaciji, temveč posta-
nejo ključni del življenja mest, vasi in ljudi. 
Naš namen je skupaj z naročnikom prispe-
vati k infrastrukturi sobivanja z naravo vseh 
deležnikov. 

PRIHODNOST
ZA ČISTO

• vodenje projektov
• pomoč pri upravljanju
• idejne tehnične rešitve
• načrtovanje in projektiranje
• študije izvedljivosti
• razvoj projektov
• priprava projektne dokumentacije
• izvajanje zagona in poskusnega 

obratovanja
• implementacija projektov
• spremljanje in nadzorovanje projektov
• inženiring in gradnja

Projektiranje, rekonstrukcija, 
vzdrževanje in upravljanje

• vodovodni sistemi
• črpališča, čistilne naprave,  

vodarne, deponije
• zmanjšanje izgube vode in analiza izgub

Komunalne in industrijske  
odpadne vode

• izdelava projektne dokumentacije
• gradnja 
• rekonstrukcije
• vodenje projekta

Osnovna hidrotehnika
• regulacija vodotokov
• melioracija

 ∙  drenaža
 ∙ namakanje

• hidrotehnični objekti
• zasneževanje

Čiščenje in odvajanje odpadne vode
• sistemi za zbiranje deževnice in 

odpadnih voda
• komunalne čistilne naprave
• industrijske čistilne naprave
• koncepti za odlaganje blata, sežigalnice
• laboratorijske storitve in testiranja
• proces optimizacije in obdelava vode
• avtomatizacija procesa (SCADA)
• energetska učinkovitost in energetski 

pregledi

IN VEŠČINE 
STORITVE Ravnanje s trdnimi odpadki

• strategije za ravnanje z odpadki in 
študije izvedljivosti

• svetovanje na področju komunalnih in 
nevarnih odpadkov

• čistilne naprave in programi za 
pridobivanje energije iz odpadkov 

Okoljevarstveno svetovanje
• celovita ocena vplivov na okolje
• okoljsko upravljanje in ekonomika
• rešitve za onesnažena območja
• vodenje projekta sanacije in odlagališč
• projektiranje deponij

Regionalni razvoj
• decentraliziran razvoj in socialni skladi
• svetovanje lokalnim skupnostim
• svetovanje na področju porečij
• priprava dokumentov za pridobitev 

nepovratnih sredstev (EU skladi, 
Svetovna banka, EBRD ...)
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