
Nabor vprašanj iz OZH GR UNI B 3 od 2014 naprej: 

 

ODVOD IN ČIŠČENJE ODPANE VODE 

 

KOLIČINSKE IN KAKOVOSTNE ZNAČILNOSTI VODA, IZVORI 

ONESNAŽEVANJA IN ONESNAŽILA – POLUTANTI 

 

 

1. Sestava in nekatere lastnosti odpadnih voda iz naselij 

2. Sestava odpadnih voda iz industrije in kmetijstva 

3. Meritve količin onesnaženih voda ali hidravlična obremenitev 

4. Kakovostne preiskave odpadne vode in biokemijska obremenitev 

5. Fizikalne določitve 

6. Kemijske določitve 

7. Biološke in bakteriološke preiskave 

8. Monitoring odpadnih voda onesnaževalcev  

9. Splošno o virih onesnaževanja voda 

10. Odpadne vode iz gospodinjstva 

11. Odpadne vode iz industrije in kmetijstva  

12. Padavinske onesnažene vode. 

 

ODVODNJAVANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA IZ URBANIZIRANIH 

POVRŠIN 

 

1. Vrste sistemov za odvodnjavanje onesnaženih voda 

2. Mešani kanalizacijski sistemi 

3. Ločeni kanalizacijski sistemi 

4. Zasnova kanalizacijskih sistemov 

5. Zdravstveno - sanitarni pomen odvoda odpadnih voda iz naselij. 

6. Varnost kanalizacijskega omrežja pred preplavitvijo  

7. Odtočne razmere  

8. Varnost kanalskega omrežja pred poplavami 

9. Osnove dimenzioniranja 

10. Splošno o dimenzioniranju mešanega kanalizacijskega sistema 

11. Padavine  

12. Osnovni pojmi 

13. Meritve padavin 

14. Značilnosti padavinskega dogajanja 

15. Osnove za analizo podatkov 

16. Osnovne predpostavke za odtok v mešanem kanalizacijskam sistemu 

17. Intenziteta naliva 

18. Koeficient odtoka 

19. Osnove hidravličnega preračuna kanalskih sistemov 

20. Osnove toka po ceveh s prosto gladino 

21. Kratek opis hidravličnega preračuna z računsko metodo 

22. Razbremenjevanje in zadrževanje odvedene vode 

23. Razbremenjevanje padavinskih voda 

24. Zadrževanje onesnaženih vod 

25. Objekti na kanalizacijskih sistemih 

26. Splošno 



27. Cestni požiralniki 

28. Vstopni jaški 

29. Podvodi 

30. Razbremenilniki 

31. Zadrževalni bazeni 

32. Črpališča 

33. Kontrola vodotesnosti sistemov za odvodnjavanje 

34. Vzdrževanje sistemov za odvodnjo onesnaženih voda  

 

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

34. Opišite učinke čiščenja različnih metod in stopenj čiščenja odpadnih voda. 

35. Opišite konstruktivne elemente usedalnikov in osnove za njihovo 

dimenzioniranje. 

36. Opišite in skicirajte konstrukcijo  precejalnikov in njihovo dimenzioniranje. 

37. Opišite prezračevalne bazene in osnove za njihovo dimenzioniranje. 

38. Opišite emšerke in kompakten MČN in njihovo dimenzioniranje. 

39. Vrste peskolovov. 

40. Opišite in narišite peskolov z vzdolžnim odtokom.  

41. Peskolov s tangencialnim dotokom. 

42. Peskolov z vertikalnim odtokom. 

43. Prečni peskolov. 

44. Ozračeni peskolovi. 

45. Problemi pri izvedbi peskolovov. 

46. Splošno o usedalnikih.  

47. Konstrukcija usedalnikov. 

48. Usedalniki z vzdolžnim odtokom. 

49. Usedalniki z radialnim odtokom. 

50. Usedalniki z vertikalnim odtokom. 

51. Lamelni usedalniki.  

52. Lovilci olj, bencina in maščob. 

53. Opišite postopke s pritrjeno biomaso. 

54. Konstrukcije precejalnikov. 

55. Opišite procese pri postopkih z razpršeno biomaso. 

56. Opišite naprave s poživljenim (aktivnim) blatom. 

57. Vrste naprav s poživljenim blatom. 

58. Načini vnosa kisika pri postopkih s poživljanjem 

59. Inženirski ukrepi za izboljšanje samočistilne sposobnosti. 

60. Opišite procese evtrofikacije v vodotokih in jezerih. 

 

 

VODOVOD IN ČIŠČENJE PITNE VODE  

 

1. Opišite glavne vodne vire za oskrbo prebivalstva. 

2. Razdelite vodne vire ter opišite njihove glavne značilnosti, predvsem z vidika 

kakovosti vode in zaščite vira pred onesnaženjem.  

3. Narišite tehnološko shemo in opišite ČN za pitno vodo. 

4. Naredite razdelitev virov pitne vode in naštejte ter opišite glavne predstavnike. 

5. Izrišite eno zajetje za pitno vodo in povejte, kje se uporablja. 

6. Problemi količine in kvalitete padavin. 



7. Problemi količine in kvalitete podtalnice. 

8. Problemi količine in kvalitete izvirnih vod. 

9. Problemi količine in kvalitete površinskih tekočih voda.  

10. Problemi količine in kvalitete površinskih stoječih voda. 

11. Izrišite funkcionalno skico čistilne naprave za pitno vodo, povejte, za kakšno 

vodo se uporablja in opišite uporabljene posamezne enotne postopke čiščenja. 

13. Enotni postopki čiščenja pitne vode - naštejte in na kratko opišite jih. 

14. Princip in procesi koagulacije in flokulacije. 

15. Princip in procesi sedimentacije. 

12. Opišite glavne postopke za pripravo pitne vode. 

13. Opišite pomen dezinfekcije in naštejte glavne metode dezinfekcije ter njihove 

pozitivne in negativne plati.  

14. Kakšne vrste filtrov za čiščenje pitne vode poznaš ? 

15. Kaj je pomembno pri pranju hitrih filtrov ? 

 

 

 


