
 

PRILOGA 1 
 

AMORTIZACIJSKE STOPNJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, KI SPADAJO V 
JAVNO INFRASTRUKTURO, IN AMORTIZACIJSKE STOPNJE OSNOVNIH SREDSTEV IN 

NAPRAV, KI NISO JAVNA INFRASTRUKTURA, VENDAR SE UPORABLJAJO ZA 
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 

 

Amortizacijske stopnje — oskrba s pitno vodo (že zgrajeno in predano v uporabo do 
uveljavitve te uredbe) 

Amortizacijska skupina 
Življenjska 

doba  
(v letih) 

Amortizacijska 
stopnja  

(v %) 

Omrežje vodovoda TE — tesal 33,33 3,00 

Omrežje vodovoda JE — jeklo 33,33 3,00 

Omrežje vodovoda PVC (DN ≤ 150 mm) 33,33 3,00 

Omrežje vodovoda PVC (DN > 150 mm) 20,00 5,00 

Omrežje vodovoda LŽ — lito železo 50,00 2,00 

Omrežje vodovoda NL — nodularna litina 50,00 2,00 

Omrežje vodovoda AC — azbestni cement 40,00 2,50 

Omrežje vodovoda PE — tankostenski polietilen 20,00 5,00 

Omrežje vodovoda PE — polietilen 33,33 3,00 

Omrežje vodovoda — drugi materiali 33,33 3,00 

Jaški na omrežju vodovoda*     

Objekti vodovoda z vgrajeno električno napeljavo (vodni 
zbiralniki, črpališča, zajetja, vodnjaki, vrtine, objekti za 
čiščenje in dezinfekcijo ter drugi gradbeni objekti) 

40,00 2,50 

Zunanja ureditev objektov vodovoda 25,00 4,00 

Električna oprema vodovoda (črpalni agregati, električne 
razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, 
visokonapetostni bloki, transformatorji, električni 
agregati in druga električna oprema) 

10,00 10,00 

Strojna oprema vodovoda (strojna inštalacijska oprema, 
tlačne posode in druga strojna oprema) 

10,00 10,00 

Merilna in regulacijska oprema vodovoda (merilno-
regulacijska oprema, oprema za krmiljenje) 

6,67 15,00 

Oprema za pripravo vode (čiščenje, dezinfekcija) 10,00 10,00 

Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) 14,29 7,00 

Laboratorijska oprema 6,67 15,00 

Vozni park — osebna vozila 8,00 12,50 

Vozni park — tovorna vozila 7,14 14,00 

Računalniška, strojna in programska oprema ter 
tehnično varovanje 

4,00 25,00 

Pisarniška oprema 8,33 12,00 

Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67 

Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč 25,00 4,00 

* Obravnava se kot sestavni del omrežja vodovoda. 
 

Amortizacijske stopnje — oskrba s pitno vodo (zgrajeno in predano v uporabo po 
uveljavitve te uredbe) 

Amortizacijska skupina 
Življenjska 

doba  
(v letih) 

Amortizacijska 
stopnja 

(v %) 

Omrežje vodovoda GRP — armirane poliestrske cevi 50,00 2,00 

Omrežje vodovoda JE — jeklo 33,33 3,00 

Omrežje vodovoda PVC (DN ≤ 150 mm) 33,33 3,00 

Omrežje vodovoda PVC (DN > 150 mm) 20,00 5,00 

Omrežje vodovoda DL — duktilna litina 50,00 2,00 

Omrežje vodovoda PE — polietilen 50,00 2,00 



 

Amortizacijske stopnje — oskrba s pitno vodo (zgrajeno in predano v uporabo po 
uveljavitve te uredbe) 

Amortizacijska skupina 
Življenjska 

doba  
(v letih) 

Amortizacijska 
stopnja 

(v %) 

Jaški na omrežju vodovoda*     

Objekti vodovoda z vgrajeno električno napeljavo (vodni 
zbiralniki, črpališča, zajetja, vodnjaki, vrtine, objekti za 
čiščenje in dezinfekcijo ter drugi gradbeni objekti) 

40,00 2,50 

Zunanja ureditev objektov vodovoda 25,00 4,00 

Električna oprema vodovoda (črpalni agregati, električne 
razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, 
visokonapetostni bloki, transformatorji, električni 
agregati in druga električna oprema) 

10,00 10,00 

Strojna oprema vodovoda (strojna inštalacijska oprema, 
tlačne posode in druga strojna oprema) 

10,00 10,00 

Merilna in regulacijska oprema vodovoda (merilno-
regulacijska oprema, oprema za krmiljenje) 

6,67 15,00 

Oprema za pripravo vode (čiščenje, dezinfekcija) 10,00 10,00 

Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) 14,29 7,00 

Laboratorijska oprema 6,67 15,00 

Vozni park — osebna vozila 8,00 12,50 

Vozni park — tovorna vozila 7,14 14,00 

Računalniška, strojna in programska oprema ter 
tehnično varovanje 

4,00 25,00 

Pisarniška oprema 8,33 12,00 

Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67 

Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč 25,00 4,00 

* Obravnava se kot sestavni del omrežja vodovoda. 
 

Amortizacijske stopnje — odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (že 
zgrajeno in predano v uporabo do uveljavitve te uredbe) 

Amortizacijska skupina 
Življenjska 

doba 
 (v letih) 

Amortizacijska 
stopnja 

(v %) 

Omrežje kanalizacije BET — beton 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije KER — keramika 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije AC — azbestni cement 40,00 2,50 

Omrežje kanalizacije JE — jeklo 33,33 3,00 

Omrežje kanalizacije LZ — lito železo 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije NL — nodularna litina 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije TE (GRP) — armirane 
centrifugirane poliestrske cevi 

50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije PVC — polivinilklorid 33,30 3,00 

Omrežje kanalizacije PE — polietilen 33,30 3,00 

Omrežje kanalizacije PP — polipropen 33,30 3,00 

Omrežje kanalizacije — drugi materiali 33,30 3,00 

Revizijski in priključni jaški, peskolovi, merilni objekti, 
lovilniki olj in maščob na omrežju kanalizacije* 

   

Objekti kanalizacije z vgrajeno električno napeljavo 
(prečrpalnice, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, 
objekti za dezinfekcijo in drugi gradbeni objekti) 

40,00 2,50 

Zunanja ureditev objektov kanalizacije 25,00 4,00 

Električna oprema kanalizacije (črpalni agregati, 
električne razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, 
visokonapetostni bloki, transformatorji, električni 
agregati in druga električna oprema) 

10,00 10,00 

Strojna oprema kanalizacije (strojna inštalacijska 10,00 10,00 



 

Amortizacijske stopnje — odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (že 
zgrajeno in predano v uporabo do uveljavitve te uredbe) 

Amortizacijska skupina 
Življenjska 

doba 
 (v letih) 

Amortizacijska 
stopnja 

(v %) 

oprema, dušilke in druga strojna oprema) 

Merilna in regulacijska oprema kanalizacije  6,67 15,00 

Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) 14,29 7,00 

Laboratorijska oprema 6,67 15,00 

Vozni park — osebna vozila 8,00 12,50 

Vozni park — tovorna vozila 7,14 14,00 

Računalniška, strojna in programska oprema ter 
tehnično varovanje 

4,00 25,00 

Pisarniška oprema 8,33 12,00 

Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67  

Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč 25,00 4,00 

* Obravnava se kot sestavni del omrežja kanalizacije. 
 

Amortizacijske stopnje — odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (zgrajeno in 
predano v uporabo po uveljavitve te uredbe) 

Amortizacijska skupina 
Življenjska 

doba 
(v letih) 

Amortizacijska 
stopnja 

(v %) 

Omrežje kanalizacije BET — beton 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije KER — keramika 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije NL — nodularna litina 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije GRP — armirane poliestrske cevi 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije PVC — polivinil klorid 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije PE — polietilen 50,00 2,00 

Omrežje kanalizacije PP — polipropilen 50,00 2,00 

Revizijski in priključni jaški, peskolovi, merilni objekti, 
lovilniki olj in maščob na omrežju kanalizacije* 

   

Objekti kanalizacije z vgrajeno električno napeljavo 
(prečrpalnice, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, 
objekti za dezinfekcijo in drugi gradbeni objekti) 

40,00 2,50 

Zunanja ureditev objektov kanalizacije 25,00 4,00 

Električna oprema kanalizacije (črpalni agregati, 
električne razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, 
visokonapetostni bloki, transformatorji, električni 
agregati in druga električna oprema) 

10,00 10,00 

Strojna oprema kanalizacije (strojna inštalacijska 
oprema, dušilke in druga strojna oprema) 

10,00 10,00 

Merilna in regulacijska oprema kanalizacije  6,67 15,00 

Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) 14,29 7,00 

Laboratorijska oprema 6,67 15,00 

Vozni park — osebna vozila 8,00 12,50 

Vozni park — tovorna vozila 7,14 14,00 

Računalniška, strojna in programska oprema ter 
tehnično varovanje 

4,00 25,00 

Pisarniška oprema 8,33 12,00 

Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67  

Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč 25,00 4,00 

* Obravnava se kot sestavni del omrežja kanalizacije. 
 
 
 
 



 

Amortizacijske stopnje — čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (že zgrajeno 
in predano v uporabo do uveljavitve te uredbe)  

Amortizacijska skupina 
Življenjska  

doba  
(v letih) 

Amortizacijska 
stopnja 

(v %) 

Gradbeni objekti na ČN 40,00 2,50 

Električna oprema ČN (črpalni agregati, električne 
razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, visokonapetostni 
bloki, transformatorji, električni agregati, puhala in druga 
električna oprema) 

10,00 10,00 

Strojna oprema ČN (strojna inštalacijska oprema, tlačne 
posode, oprema za ogrevanje, oprema za prezračevanje, 
grablje, strgala, peskolovi, maščobniki in druga strojna 
oprema) 

10,00 10,00 

Oprema za čiščenje odpadne vode (oprema za 
dehidracijo, oprema za pranje peska, oprema za 
dezinfekcijo vode in druga oprema za čiščenje odpadne 
vode) 

10,00 10,00 

Merilna in regulacijska oprema na ČN 6,67 15,00 

Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija)  14,29 7,00 

Laboratorijska oprema 6,67 15,00 

Vozni park — osebna vozila 8,00 12,50 

Vozni park — tovorna vozila 7,14 14,00 

Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično 
varovanje 

4,00 25,00 

Pisarniška oprema 8,33 12,00 

Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67  

Zunanja ureditev objektov na ČN 25,00 4,00 

 
 

Amortizacijske stopnje — zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov  

Amortizacijska skupina 
Življenjska 

doba 
(v letih) 

Amortizacijska 
stopnja 

(v %) 

Smetarska vozila 7,14 14,00 

Specialna vozila (samonakladalna vozila, kotalni 
prekucniki, tovorna vozila z dvigalom, pralno smetarsko 
vozilo in druga smetarska vozila) 

7,14 14,00 

Zabojniki za odpadke 6,00 16,67 

Kontejnerji 6,00 16,67 

Zbiralnice — oprema (brez zabojnikov) 6,00 16,67 

Zbiralnice — gradbeni del 15,00 6,67 

Zbirni center — oprema (brez zabojnikov in kontejnerjev) 10,00 10,00 

Zbirni centri — gradbeni del 40,00 2,50 

Oprema (cestna tehtnica, prekladalna postaja, 
stiskalnica, transportni trak, sortirnica, vsipni zalogovnik 
in druga oprema) 10,00 10,00 

Objekti (zbiralnice, utrjene površine, delovna ploščad, 
nadstrešnica in drugi objekti) 40,00 2,50 

Oprema za vodenje in prenos podatkov 14,29 7,00 

Vozni park — osebna vozila 8,00 12,50 

Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično 
varovanje 4,00 25,00 

Pisarniška oprema 8,33 12,00 

Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67 

Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč 25,00 4,00 

 
 



 

Amortizacijske stopnje — obdelava mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganje 
ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov 

Amortizacijska skupina 
Življenjska 

doba 
(v letih) 

Amortizacijska 
stopnja 
(v %) 

Objekti za mehansko in biološko obdelavo mešanih 
komunalnih odpadkov 

33,33 3,00 

Delovni stroji na odlagališču odpadkov (bager, 
nakladalnik, kompaktor in drugi delovni stroji) 

10,00 10,00 

Strojna oprema na odlagališču (tehtnica, naprava za 
pranje koles, kompresor, agregat in druga strojna 
oprema) 10,00 10,00 

Električna oprema na odlagališču (transformator, 
razdelilni agregat, električne razdelilne omare, 
nizkonapetostni bloki, visokonapetostni bloki, električni 
agregati in druga električna oprema) 10,00 10,00 

Objekti na odlagališču z vgrajeno električno napeljavo 
(garaže, mehanične delavnice, avtopralnice, objekti 
laboratorija in drugi objekti) 40,00 2,50 

Zunanja ureditev objektov odlagališča 25,00 4,00 

Odlagalno polje*   

Merilna in regulacijska oprema 6,67 15,00 

Laboratorijska oprema 6,67 15,00 

Oprema za vodenje in prenos podatkov 14,29 7,00 

Vozni park — osebna vozila 8,00 12,50 

Vozni park — tovorna vozila 7,14 14,00 

Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično 
varovanje 4,00 25,00 

Pisarniška oprema 8,33 12,00 

Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67 

Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč 25,00 4,00 

* Obračunava se po funkcionalni metodi. 


