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10 Wh. Kriterij je določen na podlagi internega predpisa
SIQ 101/93.
6. Okna, vljučno z balkonskimi vrati in panoramskimi
stenami morajo imeti toplotno prehodnost zasteklitve nižjo
od 1,4 W/m2K, toplotno prehodnost okvira nižjo od 1,6
W/m 2K in ustrezajo kategoriji C zrakotesnosti. Kriteriji so
določeni po standardih ISO/DIS 10077 in SIST 1018.
3. člen
Preizkušanje proizvodov glede izpolnjenosti kriterijev
iz prejšnjega člena te uredbe se izvaja v skladu s slovenskimi, evropskimi in mednarodnimi standardi, in sicer: EN 153,
ISO 7371, ISO 8187, ISO 5155, SIST EN 42, ISO 8301, ISO
8302 in ISO 10292 in EN 60456.
4. člen
Za opravljanje preizkušanja in izdajanja potrdil o izpolnjenosti kriterijev iz 2. člena te uredbe imenuje minister,
pristojen za gospodarske dejavnosti, z dnem uveljavitve te
uredbe institucije, ki so pridobile akreditacijo Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
5. člen
1. V primeru, da akreditacije iz prejšnjega člena niso
podeljene, lahko medresorska komisija, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Urada
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, do
njene podelitve ugotovi izpolnjevanje zahtev glede potrebne
opreme in usposobljenosti zaposlenih za preizkušanje kriterijev po tej uredbi.
2. Določba iz prvega odstavka tega člena velja za prehodno obdobje treh let od objave ter uredbe v Uradnem listu
Republike Slovenije, s tem da mora institucija, za katero je
bilo ugotovljeno izpolnjevanje zahtev glede opreme in usposobljenosti zaposlenih za preizkušanje kriterijev po tej uredbi, v roku treh mesecev po pridobitvi pooblastila s strani
pristojnega ministra, vložiti na Uradu Republike Slovenije
za standardizacijo in meroslovje zahtevek za akreditacijo.
6. člen
Proizvajalec ali prodajalec lahko pridobi potrdilo o izpoljenosti kriterijev iz te uredbe za proizvod iz 1. člena te
uredbe pri instituciji iz 4. oziroma 5. člena te uredbe na
podlagi preizkusa ali predložitve poročila o preizkusu, pridobljenega pri drugi domači ali tuji instituciji, če je bila
izpolnjenost kriterijev preizkušana na osnovi standardov in
mednarodnih predpisov, določenih v tej uredbi.
7. člen
Prodajalec proizvoda iz 1. člena te uredbe kupcu izstavi
kopijo potrdila iz prejšnjega člena te uredbe, iz katerega je
razvidno, da proizvod izpolnjuje kriterije po tej uredbi.
8. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Ljubljana, dne 1. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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385.
Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za
obremenjevanje vode
1. člen
V prvem odstavku 2. člena uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95) se besedilo 4. točke
spremeni, tako da se glasi:
4. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih
v javni rabi ali pri kakršni koli dejavnosti, če je po nastanku
in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu.
Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna
voda, ki je po sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v
gospodinjstvu, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15
m³/dan, letna količina ne presega 4.000 m³, ki se odvaja iz vira
onesnaževanja, katerega obremenjevanje okolja ne presega 50
PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi, določenih kot
nevarne s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz virov onesnaževanja, letna količina ni presežena.
2. člen
V 7. členu uredbe se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
Pri porazdelitvi plačila takse iz prvega odstavka tega
člena med uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijsko
omrežje ali imajo greznice in niso dolžni izvajati obratovalnega monitoringa za odpadne vode, mora zavezanec upoštevati njihovo letno količino porabljene vode.
3. člen
V 8. členu uredbe se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Porazdelitev plačila takse iz prvega odstavka tega člena
med uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje
ali imajo greznice in niso dolžni izvajati obratovalnega monitoringa za odpadne vode, mora zavezanec izvesti tako, da
upošteva za vsakega prebivalca enak delež takse.
4. člen
Zadnji odstavek 15. člena uredbe se spremeni, tako da
se glasi:
Za zavezanca iz prvega in četrtega odstavka 4. člena te
uredbe znesek mesečne akontacije zapade v plačilo vsakega
desetega dne v mesecu za pretekli mesec, za zavezanca iz
drugega in tretjega odstavka 4. člena te uredbe pa vsakega
desetega dne v mesecu za obveznost, ki je nastala pred tremi
meseci.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-04/95-1/5-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

