
Tema Mentor
»Naravni turizem« ali vračanje k naravi (ponudba naravnega turizma v SLO, propaganda in obiskanost) Ada Perko
»Novi« materiali za zidake (iskanje kombinacije cementa in lesnega odpadka kot dobrega izolacijskega zidaka, izdelava zidaka in merjenje 
toplotne prehodnosti)

Ada Perko

»Zelene« stavbe (raziskava, kje so prisotne in zakaj; v kakšni obliki ….) Ada Perko
Centri ponovne uporabe (obisk takega centra, intervju, primerjava centrov in njihova povezava …) Ada Perko
Čistilne naprave za vode ob avtocestah (raziskava, kje se nahajajo; kako so sestavljene …) Ada Perko
Degradirana območja v Ljubljani (na konkretnem primeru, kje so prisotna, kako jih sanirati …) Ada Perko
Embalaža kot odpadek (katere družbe se z njo ukvarjajo, kako se reciklira ali celo ponovno uporabi, izvedba ankete v gospodinjstvih …. ) Ada Perko
Filtri za odstranjevanje plinov in trdnih delcev (raziskava, kje take filtre imajo, kakšni so ...) Ada Perko
Gojenje paradižnikov na več načinov: permakultura, tradicionalno, biodinamično Ada Perko
Izolacijske lastnosti različnih vrst lesa Ada Perko
Kopalne vode v SLO in njihova kvaliteta (primerjava parametrov, ki se merijo za kvaliteto kopalnih vod med različnimi območji; npr.: Fužinski 
zaliv, Simonov zaliv, Šobčev bajer …)

Ada Perko

Modeliranje čistilnih naprav za vode (izdelava modela čistilne naprave za vode) Ada Perko
OEEO (izbor konkretnega odpadka – npr. mobitela: sestava, kot vir surovin, izdelkov za ponovno uporabo, anketa …) Ada Perko
Okoljski center (sedeži različnih organizacij in njihove dejavnosti, prireditve, obiski …) Ada Perko
Ozon in njegov vpliv na okolje (merjenje koncentracije ozona ob različnih časih in na različnih mestih) Ada Perko
PM10 in PM2,5 v mestih (raziskava podatkov izmerjenih vrednosti, primerjava podatkov, anketiranje o ozaveščanju …) Ada Perko
Pojavljanje invazivnih vrst v Ljubljani (iskanje območij, kjer so invazivne vrste zelo razširjene, merjenje areala in primerjanje glede velikosti in 
vrst ter namena uporabe)

Ada Perko

Pomen ekoremediacij  (na konkretnem primeru sanacija degradiranega ali naravno slabega okolja …) Ada Perko
Rastlinske čistilni sistemi (zakaj so pomembni) Ada Perko

Svetlobno in zvočno onesnaževanje na moji poti v šolo (ugotavljanje hrupnosti v različnih časovnih obdobjih in primernosti osvetljevanja …) Ada Perko

Škodljivost UV žarkov  (merjenje UV žarkov ob različnih vremenskih pogojih) Ada Perko
Trajnostni turizem (iskanje potrošniških navad in zahtev, ki so v nasprotju s trajnostnim turizmom) Ada Perko
Ukrepi za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb v kmetijstvu Ada Perko

Vpliv asfaltiranih in tlakovanih površin v mestu na podtalnico (katere snovi spere meteorna voda z asfaltiranih površin, v kateri koncentraciji …) Ada Perko

Vpliv ribiških družin na vodno okolje (okoljsko obnašanje ribiških družin in prepričanost o dobrem ravnanju – pomanjkanje osnovnih znanj) Ada Perko
Vpliv zelenih rastlin – lončnic na kvaliteto zraka v notranjih prostorih (merjenje koncentracije CO2, vlage, pH, T …..) Ada Perko

Program OKOLJEVARSTVENI TEHNIK



Zadrževanje vlage v prsti z različnimi materiali (izvajanje poskusov prsti v večjih cvetličnih lončkih) Ada Perko
Biomi – ekološke značilnosti Borut Križnar
Cerkniško jezero – ekologija in geografske posebnosti Borut Križnar
Ekološke značilnosti Jadranskega morja s poudarkom na onesnaževanju Borut Križnar
Ekosistemi celinskih voda Borut Križnar
Gozd kot ekosistem, značilnosti in pomen za človeka Borut Križnar
Invazivne rastline v Sloveniji Borut Križnar
Mokrišča – značilnosti in pomen v ekosistemu Borut Križnar
Namakanje poljščin Borut Križnar
Naravne ujme v Sloveniji in njihov vpliv na okolje Borut Križnar
Ogrožene živalske vrste in njihov pomen v naravi Borut Križnar
Onesnaženost vode v Sloveniji Borut Križnar
Onesnaževanje tal s težkimi kovinami Borut Križnar
Posegi človeka v naravo in njegov vpliv na ravnovesje v naravi Borut Križnar
Recikliranje svinčevih akumulatorjev Borut Križnar
Uporaba gnojil v kmetijstvu in njihova posledica za okolje Borut Križnar
Urejanje hudourniških vodotokov v Sloveniji Borut Križnar
Vpliv kmetijstva na degradacijo tal Borut Križnar
Značilnosti in vrste ekosistemov v Sloveniji Borut Križnar
Domača kmetija - ekološki vidik Maja Besednjak
Okoljska etika v izbranem podjetju Maja Besednjak
Okoljska ozaveščenost prebivalcev mojega domačega kraja Maja Besednjak
Preusmeritev kmetije v ekološko kmetovanje - predstavitev izbranega primera Maja Besednjak
Delovanje komunalne čistilne naprave Robert Jurček
Delovanje lovilcev maščob in lovilcev lahkih tekočin iz odpadnih voda. Robert Jurček
Energetska prenova enodružinske hiše Robert Jurček
Idejna zasnova izdelave vetrne elektrarne na avtomobilski alternator. Robert Jurček
Idejna zasnova postavitve ploščatih sončnih kolektorjev na enodružinski hiši. Robert Jurček
Idejna zasnova za postavitev hidroelektrarne. – po predhodnem dogovoru Robert Jurček
Izdelava ciklonskega filtra za odsesavanje grobega prahu (pepela) – po predhodnem dogovoru. Robert Jurček
Izdelava in meritve črpalke hidravlični oven – po predhodnem dogovoru. Robert Jurček
Izračun parametrov namakanja poljščin. Več nalog. Robert Jurček
Mala čistilna naprava. Robert Jurček



Obnovljivi viri energije (primerni za oskrbo stanovanj v Ljubljani) Robert Jurček
Primerjava grelnega števila različnih toplotnih črpalk. Robert Jurček
Primerjava različnih rotorjev (vetrnih turbin) glede na uporabo, vetrovne pogoje, stroške postavitve. Robert Jurček
PV paneli – izračun moči, vezava v omrežje oz. akumulator. Robert Jurček


