
Teoretični del izpita pri predmetu Uvod v okoljsko inženirstvo 

1.  Vprašanja prof. Rusjan:   

1) Kaj je dinamično ravnotežje v ekosistemu in s katerimi lastnostmi sistema ga 
opišemo? 

2) Kaj je ekološka sukcesija? Opišite glavne razlike med primarnim in sekundarnim 
sukcesijskim razvojem. 

3) Pojasnite procese kroženja ogljika v okolju v povezavi s klimatskimi spremembami. 

 

2. Vprašanja prof. Atanasova: 

1) Naštej skupine nevarnih in toksičnih snovi oz. nekonvencionalnih onesnažil v okolju. 
Zakaj so te snovi bolj problematične za okolje in ljudi od konvencionalnih? 

2) Na kratko skiciraj sisteme za ravnanje z vodo v mestih. Kako vplivajo utrjene površine 
oz. urbanizacija na vodni krog? 

3) Kaj je to kinetika kemijskih reakcij? Kako definiramo hitrost in red reakcije? Napiši 
enačbo za dinamiko (sprememba po času) razpada snovi A v reaktorju, če vemo, da 
snov razpada po reakciji drugega reda. 

 

3. Vprašanja prof. Žagar: 

1) a)   Kateremu stolpcu (a), (b), (c) pripadajo enačbe rasti populacije (1), (2) in (3)? 

b) Kako se imenujejo tipi rasti, ki jih opisujejo enačbe (1), (2) in (3)? 

c) Razloži, kaj v enačbah pomenijo N, k in r.  

d) Ali je v katerem od stolpcev dosežena nosilnost ekosistema in če je, koliko znaša? 
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t [leto] (a) N (b) N (c) N 

0 20 20 20 

2 147 22 147 

4 1080 24 1091 

6 7467 26 8068 

8 37355 28 59619 

10 81502 30 440529 

12 97020 32 3255095 

14 99586 34 24052085 

16 99943 36 1,78E+08 

18 99992 38 1,31E+09 

20 99998 40 9,7E+09 

30 99999 50 2,14E+14 

40 99999 60 4,71E+18 

50 100000 70 1,04E+23 

60 100000 80 2,28E+27 



2) Imamo bazen prostornine 800 m3, v katerem je 770 m3 vode. Dotok v bazen znaša 100 

l/s, odtok iz bazena pa 50 l/s. Padavin ni, ekvivalent izhlapevanja s celotne površino 

bazena je 2 l/s. Izdelaj: 

a. Konceptualni model bazena; 

b. Matematični model, s katerim bo mogoče izračunati čas, ko se bazen napolni; 

c. Numerični model, s katerim izračunaš, v kolikšnem času se bo bazen napolnil 

(in moramo spremeniti dotok in/ali iztok, da voda ne bo prelivala roba). 

d. Ali je model stacionaren ali nestacionaren (če bi računali prostornino vode v 

vsakem časovnem koraku)? 

e. Kakšna je dimenzionalnost modela? (0D, 1D, 2D, 3D) 

 

Lahko si pomagaš z osnovno enačbo vodne bilance:  

 

Opomba: Čas, ko se bazen napolni, je mogoče izračunati na pamet, brez vseh modelov. 

Pri tej nalogi pa me ne zanima toliko rezultat (številka), kot postopek uporabe modelov, 

zato je potrebno slediti navodilom.  


