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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za 
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 
104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21; v nadaljnjem
besedilu: Uredba) in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2016/III z dne
6. septembra 2020 za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva in 
nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za 
spremljanje državnih pomoč,
objavlja

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU

Predmet javnega 
razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti iz Priloge 12 Uredbe. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000 eurov, ki se 
razdelijo po naslednjih sklopih:
– 10.000.000 eurov za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) 

ter
– 5.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, 
zadruge in gospodarske družbe (sklop B).Razpisana sredstva:
Sredstva v višini 15.000.000 eurov se zagotovijo iz proračunske 
postavke MKGP, V233012 Program razvoja podeželja 14-20 - EURI -
EU.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
znaša 100 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Cilji podukrepa:

Cilji podukrepa so:
– vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih 
dejavnosti na podeželju; 
– izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na
podeželju; 
– krepitev podjetništva na podeželju. 

Vloga na javni razpis: Vloga na javni razpis se vloži v skladu z 92. členom Uredbe.
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Začetek vnosa vlog na 
javni razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021 do vključno 
17. decembra 2021, do 13.59. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni 
stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore 
upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 
do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z 
enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 
2025.

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 
Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, e-mail: aktrp@gov.si,

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga 12 razpisne 
dokumentacije).

2. NAMEN PODPORE IN VRSTA NALOŽB

1. Namen podpore in vrste naložb so določeni v prvem in drugem odstavku 90.a člena Uredbe. 

2. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v tretjem odstavku 90.a člena Uredbe, pri čemer je 
skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe. 

3. V skladu z drugo alinejo 3. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe so vrste naložb, ki 
prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje: 
a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja: 
– ureditev čistilnih naprav,
– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke 
namene,
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
– reciklaža in uporaba stranskih proizvodov,
– zmanjševanje količine odpadkov,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s 
pravilnikom, ki ureja register nepremične kulturne dediščine;
b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje: 
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, 
posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov 
z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje, 
– ureditev ali vzdrževanje objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov 
nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih 
elementov.

3. UPRAVIČENEC

Upravičenec do podpore je določen v 90.b členu Uredbe. 
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4. POGOJI OB VLOŽITVI VLOGE NA JAVNI RAZPIS

1. Upravičenec mora ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, 
razen pogojev iz 2., 6., 17. in 19. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz 
tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe 
v skladu s 101. členom Uredbe izkazuje: 
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje 
bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije. Šteje se, da je finančna 
konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne priznane 
vrednosti naložbe;
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega organa občine, s katerim je bil potrjen 
finančni načrt in program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni zavod (četrti odstavek 
101. člena Uredbe);
b) šteje se, da se objekt, pripadajoča ali druga oprema v skladu s 13. točko prvega odstavka 
100. člena Uredbe uporabljajo za drug namen, če se uporabljajo za namen dejavnosti, ki jih 
upravičenec v skladu z drugim odstavkom 90.c člena Uredbe ni opredelil v vlogi na javni razpis. 
Če gre za ureditev oziroma vzdrževanje objektov, oziroma pripadajočo ali drugo opremo, ki se 
uporablja za druge namene, se višina upravičenih stroškov izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe 
tudi za druge namene«;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe
morata vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere, količini in obsegu del, vrednosti del 
oziroma stroškov brez DDV in vrednosti z DDV.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 90.d in 94. člena 
Uredbe: 
a) če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, se izpolnjevanje pogoja iz 7. točke prvega 
odstavka 90.d člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo vlogi na javni 
razpis:
– kopija pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status dijaka ali študenta;
b) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in 
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja iz 8. točke prvega odstavka 
90.d člena Uredbe izkazuje s kopijo »Bilance stanja« na dan 31. 12. 2020 in kopijo »Bilance 
uspeha« za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, potrjene s strani Finančne uprave Republike 
Slovenije, ki se priložita vlogi na javni razpis;
c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih, se izpolnjevanje pogoja iz 8. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe 
izkazuje s kopijo obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020, ki se 
priloži vlogi na javni razpis;
č) primeren prihodek iz 8. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe znaša 11.286,96 eurov na 
1 polno delovno moč (v nadaljnjem besedilu: PDM). Če je upravičenec nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, primeren prihodek znaša 5.643,48 eurov na 1 PDM;
d) v skladu z 10. točko prvega odstavka 90.d člena Uredbe se vlogi na javni razpis priložijo 
fotografije zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala naložba, iz katerih je razvidna 
celotna lokacija predmeta naložbe iz vsaj štirih zornih kotov. Če gre za novogradnjo 
enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, se poleg dokazil iz 
prejšnjega stavka vlogi na javni razpis priloži tudi izris tlorisa in prerez objekta z navedbo 
konstrukcijskih elementov v merilu M1:50 ali M1:100;
e) izpolnjevanje pogoja iz 19. točke prvega odstavka 90.d člena in 94. člena Uredbe se izkazuje 
s prilogama »Izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči de minimis« in »Izjava upravičenca o 
že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
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f) izpolnjevanje pogoja iz 23. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe se izkazuje s 
fotografijami objekta in prostora, v katerem bo oprema nameščena, iz vsaj štirih zornih kotov, ter 
skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo oprema nameščena.

3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.

5. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG NA JAVNI RAZPIS

1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril v skladu z 90.e, 93. in 93.a 
členom Uredbe. 

2. V skladu s prvim odstavkom 90.e člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 
odstotkov najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do 
porabe razpisanih sredstev.

3. Če upravičenec za posamezno merilo ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so 
podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.

4. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.

5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog:
Merila Število 

točk –
enostavne 
naložbe

Število 
točk –
zahtevne 
naložbe

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE - maksimalno število točk 30 30

1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI - maksimalno število točk:

Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu:
ISD), ki je razvidna iz poslovnega načrta: 

30 15

– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %; 30 15
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %; 25 13
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %; 20 11
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %; 15 10
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %. 9 9

2. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV - maksimalno število 
točk:

Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto 
sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 
odstotni obrestni meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. 
NSV naložbe je razvidna iz poslovnega načrta. 

Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število 
zaokrožen dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi 
nepovratnimi sredstvi. Maksimalno število točk (15 točk) se dodeli, 
če je količnik večji ali enak od 15.

/ 15

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA - maksimalno 
število točk:

10 11

1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA - maksimalno število točk: 10 11
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Nosilec dopolnilne dejavnosti ali samostojni podjetnik posameznik 
je končal najmanj:
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po 
visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke 
(2. bolonjska stopnja);

10 11

– visoko ali višjo izobrazbo (6. raven) ali dodiplomski študij
(1. bolonjska stopnja);

8 9

– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven); 6 6
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven); 4 4
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven). 2 2

2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA - maksimalno število točk: 10 11

Upravičenec je zadruga, socialno podjetje, invalidsko podjetje ali 
zaposlitveni center. 

Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij v skladu 
z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo.

Invalidsko podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij, 
zaposlitveni center pa v razvid zaposlitvenih centrov v skladu z 
zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 
invalidov.

10 11

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE - maksimalno število točk: 10 10

1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN - maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del 
tega javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo 
predmet naložbe iz drugega odstavka 90.a člena uredbe (v 
nadaljnjem besedilu: predmet naložbe):

5 5

– koeficient razvitosti občine je do vključno 0,80; 5 5
– koeficient razvitosti občine je več kot 0,80 do vključno 1,30; 3 3
– koeficient razvitosti občine je več kot 1,30. 1 1

2. PREDMET NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH 
OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 - maksimalno število točk:

Predmet naložbe je v problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe;

5 5

Predmet naložbe je v problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe. 5 5

IV. ZAPOSLITVENI VIDIK- maksimalno število točk: 20 21

1. NOVO USTANOVLJENA DELOVNA MESTA - maksimalno 
število točk:

15 16

Upravičenec bo za namen dejavnosti, ki je predmet podpore, 
zaposlil eno osebo za polni delovni čas, ki traja neprekinjeno 
najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Če je 
upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se kot 
novoustanovljeno delovno mesto šteje tudi vključitev člana 
kmetije, katere član je upravičenec, v pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti, ki traja neprekinjeno najmanj tri koledarska leta po 
zadnjem izplačilu sredstev.

Merilo postane obveznost upravičenca po zadnjem izplačilu 

15 16
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sredstev v skladu 3. točko prvega odstavka 90.g. člena Uredbe.

2. PREDMET NALOŽBE GLEDE NA STOPNJO REGISTRIRANE 
BREZPOSELNOSTI - maksimalno število točk:

Pri razvrščanju se upoštevajo podatki o stopnji registrirane 
brezposelnosti iz Priloge 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa. 

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer je predmet 
naložbe, je:

5 5

– najmanj 14,1 %; 5 5
– od 12,1 % do vključno 14,0 %; 4 4
– od 10,1 % do vključno 12,0 %; 3 3
– do vključno 10,0 %. 2 2

V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM - maksimalno število 
točk:

30 28

1. VAROVANJE OKOLJA - maksimalno število točk:
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:

15 15

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in 
drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti 
naložbe;

2 2

– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne 
priznane vrednosti naložbe;

3 3

– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne 
priznane vrednosti naložbe;

4 4

– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti 
naložbe ali gre za samostojno naložbo.

5 5

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom 
»Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki 
vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev 
naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki 
prispeva k horizontalnim ciljem«.

b) naložba v zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, 
vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– naložba v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
– naložba v zmanjšano porabo vode na enoto proizvoda, če je del 
naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje; 

6 6

– naložba v ponovno uporabo odpadne vode; 4 4
– naložba v zmanjšano porabo vode na enoto proizvoda, če ni del 
naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za 
samostojno naložbo. 

2 2

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom 
»Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti« ki vsebuje 
sestavine iz Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in 
izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe, ki prispeva k 
horizontalnim ciljem«. Delež naložbe, ki prispeva k povečanju 
okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov 
skupne priznane vrednosti naložbe.

c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za 
zbiranje meteorne vode:
– naložba v zmanjšano letno porabo vode do vključno 10 %; 2 2
– naložba v zmanjšano letno porabo vode za več kot 10 % do 4 4
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vključno 20 %; 
– naložba v zmanjšano letno porabo vode za več kot 20 %. 6 6

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom 
»Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki 
vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
č) reciklaža in uporaba stranskih proizvodov:
– reciklaža in uporaba stranskih proizvodov. 4 4

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom 
»Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki 
vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev 
naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki 
prispeva k horizontalnim ciljem«. Delež naložbe, ki prispeva k 
povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 
odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.

d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov. 4 4

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom 
»Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki 
vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev 
naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki 
prispeva k horizontalnim ciljem«. Delež naložbe, ki prispeva k 
povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 
odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.

e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register 
nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v 
skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo 
in je dostopen na spletišču: 

https://www.gov.si/teme/register-kulturne-dediscine/.

Točke iz naslova merila »Varovanje okolja« se seštevajo, vendar 
seštevek točk ne sme preseči 15 točk.

2. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložba, ki prispeva k blažitvi in pri lagajanju podnebnim 
spremembam, je:

15 13

a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba v učinkovito rabo energije, kot je energetska 
učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih 
ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z 
uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, pri čemer mora 
delež naložbe, ki prispeva k blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne 
priznane vrednosti naložbe.

5 4

Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis 
priloži:
– »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s 
področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za 
naložbo v nakup opreme, vzdrževanje al i  rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo 
za izdelavo in vsebino energetskega pregleda in 

– prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih 
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stroškov celotne naložbe, ki prispeva k horizontalnim ciljem«.

b) naložba v pridobivanje električne in toplotne energije iz 
obnovljivih virov za namen prodaje:
– naložba v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov za 
namen prodaje, pri čemer se mora električna energija proizvajati 
iz obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce. 

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se ugotavlja na podlagi 
soglasja za priključitev v skladu z zakonom, ki ureja energetiko. 

5 6

– naložba v pridobivanje toplotne energije iz obnovljivih virov za 
namen prodaje, pri čemer se mora toplotna energija proizvajati iz 
obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce.

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se ugotavlja na podlagi 
soglasja lokalne skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja 
energetiko.

5 6

c) naložba v ureditev ali vzdrževanje objektov z uporabo 
večjega deleža lesa:
– nadzemni del objekta je v celoti zgrajen ali sestavljen iz lesenih 
konstrukcijskih elementov;

5 5

– nadzemni del objekta je večinoma zgrajen ali sestavljen iz 
lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni 
konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine 
vseh konstrukcijskih elementov.

3 3

Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis 
priloži prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih 
stroškov celotne naložbe, ki prispeva k horizontalnim ciljem«. Če 
gre za enostavne ali nezahtevne objekte, se vlogi na javni razpis 
poleg dokazila iz prejšnjega stavka priložita tudi izris tlorisa in 
prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški 
a l i  p ros toročni  izr is)  ter  izračun volumenskega deleža 
konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in 
nezahtevnih objektov, ločeno za lesene in druge konstrukcijske 
elemente. Delež naložbe, ki prispeva k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, mora predstavljati najmanj 25 
odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev 
nanje« se seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 13 
oziroma 15 točk.

6. UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

1. Upravičeni stroški so določeni v 90.c, 98. in 99. členu Uredbe. 

2. Kot tržno primerljiva ponudba iz tretjega odstavka 90.c člena Uredbe se šteje ponudba, če je 
upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi 
zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane 
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju. Upravičenec v vlogi na 
javni razpis navede minimalne zahtevane lastnosti blaga ali storitev na podlagi katerih je izvedel 
povpraševanje.

3. V skladu s petim odstavkom 90.c člena Uredbe vrednost prispevka v naravi v obliki 
porabljenega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa.
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4. Neupravičeni stroški so določeni v 90.č in 96. členu Uredbe. 

5. Delovni stroj iz 1. točke 90.č člena Uredbe je delovni stroj v skladu z zakonom, ki ureja 
motorna vozila.

7. FINANČNE DOLOČBE

1. Finančne določbe so določene v 90.h členu Uredbe. 

2. V skladu s tretjim odstavkom 90.h člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja 
referenčna obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave: 
https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.

8. VLOGA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.

2. Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede 
na upravičenca, in sicer:
– sklop A, ki je namenjen nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter
– sklop B, ki je namenjen samostojnim podjetnikom posameznikom, zavodom, zadrugam in 
gospodarskim družbam.

3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne 
zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe 
vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe: 25 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 15 %;
– geografski vidik naložbe: 20 %;
– zaposlitveni vidik: 30 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 10 %.

4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in 
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 
2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 
in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in 
razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1) se vloga na 
javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj 
umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso 
v skladu s cilji podukrepa Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. 

9. VLAGANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV TER ZAHTEVKA ZA PREDPLAČILO

1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo je določeno v 102. in 105. 
členu Uredbe.

2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 102. členu Uredbe: 
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a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo 
»Izjava o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na 
določbe Zakona o javnem naročanju-ZJN3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo 
»Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
č) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz 11. točke šestega odstavka 102. člena 
Uredbe pomeni, da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec navedel v vlogi na 
javni razpis in je predmet podpore;
d) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena se izkazuje z najmanj tremi 
fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja 
zaokroženo tehnološko celoto, ter s fotografijami, iz katerih je razvidna označitev vira 
sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe.

3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev 
izpolnjevati tudi pogoje iz 90.f člena Uredbe.

4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim 
odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev 
obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. 
poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in 
ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 
št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z 
neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o 
odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2).

5. V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe je rok za vložitev zahtevka za 
izplačilo sredstev 30. junij 2025.

6. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.

10. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA PO ZADNJEM IZPLAČILU SREDSTEV

Obveznosti upravičenca so določene v 90.g, 103. in 106. členu Uredbe: 
a) če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, se izpolnjevanje obveznosti iz 1. točke 
prvega odstavka 90.g člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo 
poročilu o izpolnjevanju obveznosti v skladu z tretjim odstavkom 90.g člena Uredbe:
– kopija pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status dijaka ali študenta;
b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru merila iz prve 
alineje 4. točke prvega odstavka 90.e člena Uredbe, mora poročilu o izpolnjevanju obveznosti 
priložiti pogodbo o zaposlitvi, razen če gre za novo ustanovljeno delovno mesto iz naslova 
pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.

11. OBJAVA PODATKOV O UPRAVIČENCIH IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L 
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št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo 
obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.

12. IZVEDBA KONTROL IN NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI TER VIŠJA SILA IN 
IZJEMNE OKOLIŠČINE

1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 
108. členu Uredbe.

2.  Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 109. členu Uredbe.

Dr. Jože Podgoršek
minister

Prilogi javnega razpisa: 
– Priloga 1: Koeficient razvitosti občin za leti 2020 in 2021;
– Priloga 2: Stopnja registrirane brezposelnosti.
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Priloga 1: Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021

Zap. 
št. ID Občina Koeficient 

razvitosti občine
1. 001 Ajdovščina 0,99
2. 213 Ankaran 1,09
3. 195 Apače 0,81
4. 002 Beltinci 0,97
5. 148 Benedikt 1,04
6. 149 Bistrica ob Sotli 0,71
7. 003 Bled 1,11
8. 150 Bloke 1,06
9. 004 Bohinj 0,92

10. 005 Borovnica 1,01
11. 006 Bovec 0,86
12. 151 Braslovče 1,03
13. 007 Brda 1,01
14. 008 Brezovica 1,07
15. 009 Brežice 1,00
16. 152 Cankova 0,73
17. 011 Celje 1,15
18. 012 Cerklje na Gorenjskem 1,27
19. 013 Cerknica 1,10
20. 014 Cerkno 1,01
21. 153 Cerkvenjak 0,83
22. 196 Cirkulane 0,87
23. 015 Črenšovci 0,84
24. 016 Črna na Koroškem 0,97
25. 017 Črnomelj 0,88
26. 018 Destrnik 0,97
27. 019 Divača 1,02
28. 154 Dobje 0,93
29. 020 Dobrepolje 1,05
30. 155 Dobrna 1,10
31. 021 Dobrova - Polhov Gradec 1,10
32. 156 Dobrovnik/Dobronak 0,81
33. 022 Dol pri Ljubljani 1,13
34. 157 Dolenjske Toplice 0,97
35. 023 Domžale 1,28
36. 024 Dornava 1,08
37. 025 Dravograd 1,01
38. 026 Duplek 0,95
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39. 027 Gorenja vas - Poljane 1,18
40. 028 Gorišnica 1,05
41. 207 Gorje 0,94
42. 029 Gornja Radgona 0,96
43. 030 Gornji Grad 0,89
44. 031 Gornji Petrovci 0,53
45. 158 Grad 0,67
46. 032 Grosuplje 1,24
47. 159 Hajdina 1,03
48. 160 Hoče - Slivnica 1,01
49. 161 Hodoš/Hodos 0,28
50. 162 Horjul 1,27
51. 034 Hrastnik 0,98
52. 035 Hrpelje - Kozina 0,93
53. 036 Idrija 1,16
54. 037 Ig 1,02
55. 038 Ilirska Bistrica 0,97
56. 039 Ivančna Gorica 1,21
57. 040 Izola/Isola 1,10
58. 041 Jesenice 1,09
59. 163 Jezersko 0,98
60. 042 Juršinci 0,96
61. 043 Kamnik 1,15
62. 044 Kanal 1,05
63. 045 Kidričevo 1,16
64. 046 Kobarid 0,89
65. 047 Kobilje 0,67
66. 048 Kočevje 0,83
67. 049 Komen 0,77
68. 164 Komenda 1,34
69. 050 Koper/Capodistria 1,12
70. 197 Kostanjevica na Krki 0,92
71. 165 Kostel 0,60
72. 051 Kozje 0,78
73. 052 Kranj 1,16
74. 053 Kranjska Gora 0,96
75. 166 Križevci 1,04
76. 054 Krško 1,12
77. 055 Kungota 0,92
78. 056 Kuzma 0,59
79. 057 Laško 1,02
80. 058 Lenart 1,06
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81. 059 Lendava/Lendva 0,80
82. 060 Litija 1,13
83. 061 Ljubljana 1,21
84. 062 Ljubno 1,05
85. 063 Ljutomer 0,96
86. 208 Log - Dragomer 1,11
87. 064 Logatec 1,19
88. 065 Loška dolina 0,96
89. 066 Loški Potok 0,77
90. 167 Lovrenc na Pohorju 0,87
91. 067 Luče 0,86
92. 068 Lukovica 1,19
93. 069 Majšperk 0,91
94. 198 Makole 0,90
95. 070 Maribor 0,97
96. 168 Markovci 1,09
97. 071 Medvode 1,13
98. 072 Mengeš 1,25
99. 073 Metlika 1,00

100. 074 Mežica 1,19
101. 169 Miklavž na Dravskem polju 1,07
102. 075 Miren - Kostanjevica 0,94
103. 212 Mirna 1,08
104. 170 Mirna Peč 1,19
105. 076 Mislinja 1,04
106. 199 Mokronog - Trebelno 1,09
107. 077 Moravče 1,11
108. 078 Moravske Toplice 0,83
109. 079 Mozirje 1,07
110. 080 Murska Sobota 1,03
111. 081 Muta 1,04
112. 082 Naklo 1,18
113. 083 Nazarje 1,12
114. 084 Nova Gorica 1,09
115. 085 Novo mesto 1,27
116. 086 Odranci 1,10
117. 171 Oplotnica 0,93
118. 087 Ormož 0,98
119. 088 Osilnica 0,52
120. 089 Pesnica 0,99
121. 090 Piran/Pirano 0,95
122. 091 Pivka 0,94
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123. 092 Podčetrtek 0,97
124. 172 Podlehnik 0,91
125. 093 Podvelka 0,86
126. 200 Poljčane 0,80
127. 173 Polzela 1,01
128. 094 Postojna 1,03
129. 174 Prebold 1,19
130. 095 Preddvor 1,05
131. 175 Prevalje 1,10
132. 096 Ptuj 0,98
133. 097 Puconci 0,81
134. 098 Rače - Fram 1,01
135. 099 Radeče 0,98
136. 100 Radenci 0,98
137. 101 Radlje ob Dravi 1,04
138. 102 Radovljica 1,03
139. 103 Ravne na Koroškem 1,14
140. 176 Razkrižje 0,95
141. 209 Rečica ob Savinji 1,01
142. 201 Renče - Vogrsko 0,91
143. 104 Ribnica 1,06
144. 177 Ribnica na Pohorju 0,80
145. 106 Rogaška Slatina 1,08
146. 105 Rogašovci 0,56
147. 107 Rogatec 1,05
148. 108 Ruše 0,95
149. 178 Selnica ob Dravi 0,93
150. 109 Semič 0,91
151. 110 Sevnica 1,05
152. 111 Sežana 0,95
153. 112 Slovenj Gradec 1,10
154. 113 Slovenska Bistrica 1,00
155. 114 Slovenske Konjice 1,04
156. 179 Sodražica 1,07
157. 180 Solčava 0,71
158. 202 Središče ob Dravi 0,96
159. 115 Starše 1,00
160. 203 Straža 1,16
161. 181 Sveta Ana 0,90
162. 204 Sveta Trojica v Slov. goricah 0,94
163. 182 Sveti Andraž v Slov. goricah 0,92
164. 116 Sveti Jurij 0,78
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165. 210 Sveti Jurij v Slov. goricah 1,07
166. 205 Sveti Tomaž 0,97
167. 033 Šalovci 0,40
168. 183 Šempeter - Vrtojba 1,18
169. 117 Šenčur 1,25
170. 118 Šentilj 0,99
171. 119 Šentjernej 0,99
172. 120 Šentjur 1,07
173. 211 Šentrupert 1,08
174. 121 Škocjan 0,96
175. 122 Škofja Loka 1,21
176. 123 Škofljica 1,15
177. 124 Šmarje pri Jelšah 1,08
178. 206 Šmarješke Toplice 1,15
179. 125 Šmartno ob Paki 1,06
180. 194 Šmartno pri Litiji 1,01
181. 126 Šoštanj 1,16
182. 127 Štore 1,12
183. 184 Tabor 1,02
184. 010 Tišina 0,90
185. 128 Tolmin 1,03
186. 129 Trbovlje 0,89
187. 130 Trebnje 1,22
188. 185 Trnovska vas 1,02
189. 186 Trzin 1,35
190. 131 Tržič 0,96
191. 132 Turnišče 0,93
192. 133 Velenje 1,15
193. 187 Velika Polana 0,86
194. 134 Velike Lašče 0,99
195. 188 Veržej 0,88
196. 135 Videm 0,90
197. 136 Vipava 0,97
198. 137 Vitanje 1,01
199. 138 Vodice 1,11
200. 139 Vojnik 1,09
201. 189 Vransko 1,01
202. 140 Vrhnika 1,12
203. 141 Vuzenica 1,08
204. 142 Zagorje ob Savi 1,09
205. 143 Zavrč 0,96
206. 144 Zreče 1,06
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207. 190 Žalec 1,07
208. 146 Železniki 1,20
209. 191 Žetale 0,85
210. 147 Žiri 1,25
211. 192 Žirovnica 1,04
212. 193 Žužemberk 1,03

Vir: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ (junij, 2020)
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Priloga 2: Stopnje registrirane brezposelnosti po občinah

Občina Stopnja registrirane 
brezposelnosti (junij 2021)

Ajdovščina 5,4
Ankaran/Ancarano 6,4
Apače 9,8
Beltinci 7,9
Benedikt 4,5
Bistrica ob Sotli 9,9
Bled 5,6
Bloke 4,7
Bohinj 3,6
Borovnica 6,2
Bovec 3,7
Braslovče 5,5
Brda 4,7
Brezovica 5,8
Brežice 9,2
Cankova 12,8
Celje 8,8
Cerklje na Gorenjskem 3,8
Cerknica 4,4
Cerkno 2,7
Cerkvenjak 4,0
Cirkulane 7,8
Črenšovci 11,7
Črna na Koroškem 5,7
Črnomelj 9,9
Destrnik 6,0
Divača 6,4
Dobje 3,7
Dobrepolje 5,5
Dobrna 4,7
Dobrova - Polhov Gradec 4,3
Dobrovnik 12,6
Dol pri Ljubljani 6,0
Dolenjske Toplice 4,5
Domžale 6,0
Dornava 5,9
Dravograd 6,1
Duplek 8,4
Gorenja vas - Poljane 3,2
Gorišnica 5,4
Gorje 4,8
Gornja Radgona 8,4
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Gornji Grad 4,2
Gornji Petrovci 8,0
Grad 7,5
Grosuplje 5,7
Hajdina 5,8
Hoče - Slivnica 8,8
Hodoš/Hodos 11,5
Horjul 4,7
Hrastnik 10,5
Hrpelje - Kozina 5,4
Idrija 4,6
Ig 6,1
Ilirska Bistrica 5,2
Ivančna Gorica 4,4
Izola/Isola 7,5
Jesenice 6,2
Jezersko 2,5
Juršinci 6,3
Kamnik 6,1
Kanal 7,0
Kidričevo 7,1
Kobarid 4,1
Kobilje 6,7
Kočevje 12,6
Komen 6,2
Komenda 4,1
Koper/Capodistria 7,3
Kostanjevica na Krki 7,0
Kostel 9,4
Kozje 10,0
Kranj 5,9
Kranjska Gora 3,1
Križevci 6,2
Krško 10,2
Kungota 9,3
Kuzma 14,6
Laško 7,5
Lenart 5,3
Lendava/Lendva 12,5
Litija 5,8
Ljubljana 8,4
Ljubno 4,7
Ljutomer 7,2
Log - Dragomer 6,3
Logatec 4,5
Loška dolina 4,5
Loški Potok 3,4



3/5

Lovrenc na Pohorju 7,3
Luče 6,4
Lukovica 5,6
Majšperk 6,6
Makole 6,9
Maribor 11,5
Markovci 5,4
Medvode 6,5
Mengeš 5,9
Metlika 9,8
Mežica 5,6
Miklavž na Dravskem polju 8,0
Miren - Kostanjevica 4,7
Mirna 3,0
Mirna Peč 4,2
Mislinja 5,4
Mokronog - Trebelno 4,2
Moravče 4,4
Moravske Toplice 7,7
Mozirje 5,2
Murska Sobota 11,5
Muta 6,8
Naklo 4,9
Nazarje 4,6
Nova Gorica 6,1
Novo mesto 6,1
Odranci 6,6
Oplotnica 4,9
Ormož 7,2
Osilnica 10,7
Pesnica 7,8
Piran/Pirano 8,8
Pivka 5,9
Podčetrtek 8,3
Podlehnik 8,2
Podvelka 8,5
Poljčane 7,3
Polzela 6,5
Postojna 6,7
Prebold 6,9
Preddvor 4,4
Prevalje 6,7
Ptuj 8,1
Puconci 10,6
Rače - Fram 7,5
Radeče 7,4
Radenci 7,5
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Radlje ob Dravi 8,3
Radovljica 5,5
Ravne na Koroškem 7,0
Razkrižje 7,3
Rečica ob Savinji 4,7
Renče - Vogrsko 5,5
Ribnica 4,9
Ribnica na Pohorju 10,0
Rogaška Slatina 9,7
Rogašovci 18,3
Rogatec 12,5
Ruše 10,1
Selnica ob Dravi 8,6
Semič 8,8
Sevnica 7,4
Sežana 7,1
Slovenj Gradec 6,2
Slovenska Bistrica 6,4
Slovenske Konjice 8,8
Sodražica 4,5
Solčava 4,4
Središče ob Dravi 7,8
Starše 7,3
Straža 5,0
Sveta Ana 6,3
Sveta Trojica v Slov. goricah 4,7
Sveti Andraž v Slov. goricah 6,9
Sveti Jurij ob Ščavnici 8,3
Sveti Jurij v Slov. goricah 3,4
Sveti Tomaž 7,8
Šalovci 7,2
Šempeter - Vrtojba 5,7
Šenčur 4,0
Šentilj 10,0
Šentjernej 6,7
Šentjur 7,4
Šentrupert 3,3
Škocjan 7,9
Škofja Loka 4,1
Škofljica 5,8
Šmarje pri Jelšah 9,1
Šmarješke Toplice 3,2
Šmartno ob Paki 7,0
Šmartno pri Litiji 5,5
Šoštanj 6,4
Štore 7,0
Tabor 6,6
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Tišina 9,1
Tolmin 5,3
Trbovlje 12,0
Trebnje 4,9
Trnovska vas 4,1
Trzin 5,4
Tržič 4,4
Turnišče 8,8
Velenje 7,7
Velika Polana 7,4
Velike Lašče 5,4
Veržej 6,1
Videm 7,2
Vipava 4,5
Vitanje 6,6
Vodice 5,2
Vojnik 5,9
Vransko 5,6
Vrhnika 6,2
Vuzenica 7,4
Zagorje ob Savi 6,4
Zavrč 10,3
Zreče 8,6
Žalec 8,5
Železniki 2,7
Žetale 6,9
Žiri 3,9
Žirovnica 4,1
Žužemberk 4,8

Vir: SURS, ZRSZ (avgust, 2021)
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