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OBVESTILO O JAVNEM POZIVU 80EV-PO20 

 
 
Bistvene vsebine JAVNEGA POZIVA 80EV-PO20: 

- nepovratna finančna spodbuda za električne osebne avtomobile (kategorija vozila M1) znaša 
6.000 EUR; 

- spodbud za priključne hibride in vozila kategorije L1e-A – kolo na motorni pogon, ni; 
- vloga mora biti oddana pred začetkom naložbe; 
- prva registracija novega vozila ali predelanega vozila po proizvodnji ali predelavi mora biti 

opravljena v Republiki Sloveniji po pisni predložitvi vloge na ta javni poziv; 
- finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo upravičena 

oseba po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet finančne spodbude. Finančna 
spodbuda v obliki nepovratnih sredstev se lahko dodeli tudi na podlagi sklenjene pogodbe o 
finančnem lizingu, če je upravičena oseba prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet 
finančne spodbude; 

- vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil; 
- gre za kombiniran poziv, ki vključuje možnost sočasne pridobitve kredita in subvencije. Ta 

sprememba bo poenostavila in skrajšala čas obdelave vlog predvsem pa izpolnjevanje vlog 
vlagateljem, saj z eno vlogo vlagatelj prejme dva finančna instrumenta, kredit in nepovratna 
sredstva, hkrati.  Obrestna mera za kredit znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najnižji znesek 
odobrenega kredita je 25.000 EUR;  

- vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno povezane osebe opredeljene v Zakonu 
o davku od dohodkov pravnih oseb, ter da v primeru, ko višina stroška nakupa vozila 
znatno presega tržno objavljeno ceno, Eko sklad kot strošek nakupa vozil upošteva tržno 
ceno; 

- račun ne sme biti izdan s strani upravičene osebe, torej interni računi ne pridejo v poštev.  
V primeru, ko vlagatelj izvede transakcijo financiranja kot prodaja in povratni nakup (»sale 
and lease back«), se kot račun za nakup vozila šteje prvi račun dobavitelja oz. račun, na 
podlagi katerega je bilo vozilo prvič kupljeno s strani vlagatelja, in dokazilo o plačilu tega 
računa, ne pa račun, ki ga izda leasing hiša vlagatelju in pogodba o finančnem leasingu; 

- davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primeru, ko upravičena oseba 
nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost; 

- spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oz. predelavo vozila z isto 
identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, 
toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju 
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) ali iz sredstev državnega proračuna; 

- rok za zaključek naložbe je  12 (dvanajst) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi 
pravice do finančnih spodbud za nakup novega vozila ali predelavo vozila. 

 

POSTOPEK PRIDOBITVE SPODBUDE ZA PRAVNE OSEBE: 
1. Vlagatelj odda vlogo, ki je dostopna na spletni strani Eko sklada 

https://ekosklad.si/public/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-80ev-po20-
finanne-spodbude-pravnim-osebam-za-nova-elektrina-vozila, pred nakupom in registracijo 
vozila. Pred predložitvijo vloge ne sme biti sklenjen nikakršen zavezujoč pravni posel (izdan 
račun, plačan avans, podpisana pogodba o lizingu, ipd.).  K vlogi je potrebno  priložiti: 

- računovodske izkaze vlagatelja oz. pravne osebe za zadnje zaključeno leto, oddane na 
AJPES, potrjene s strani odgovornih oseb vlagatelja  in s priloženim potrdilom o oddaji 

https://ekosklad.si/public/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-80ev-po20-finanne-spodbude-pravnim-osebam-za-nova-elektrina-vozila
https://ekosklad.si/public/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-80ev-po20-finanne-spodbude-pravnim-osebam-za-nova-elektrina-vozila
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letnega poročila s strani AJPES-a, če le ti niso dostopni v javnih bazah podatkov. V kolikor 
je upravičena oseba zavezana h konsolidiranim računovodskim izkazom, predloži le-te;  

- pravne osebe javnega sektorja predložijo pozitivno mnenje resornega ministrstva za 
zadolžitev, v skladu s 87. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF). 
 

Glede na posamezno vrsto naložbe pa mora upravičena oseba predložiti še dodatne obvezne 
priloge, in sicer za: 
- nakup novega električnega vozila: 

 kopijo predračuna za nakup novega vozila (v primeru skupnega javnega naročila oseb 
javnega prava se lahko predloži krovno pogodbo, vendar mora biti individualna 
pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po oddaji vloge na ta javni poziv; v primeru 
najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti kopijo predračuna za 
nakup novega vozila, na katerem bo naveden tudi znesek za najem baterije); 

 podatke proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, 
komercialna oznaka, tip, vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije (npr. Li-Ion)), ki so 
lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila; 

- predelavo obstoječega vozila v električno: 

 kopijo predračuna za storitev predelave vozila; 

 kopije predračunov za tehnične komponente, potrebne za predelavo vozila, če stroški 
teh komponent niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje; 

 podatke predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi 
(znamka, komercialna oznaka, tip, tip baterije (npr. Li-Ion)), ki so lahko vključeni v 
predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila. 

V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno priložiti še: 
- izpolnjen obrazec »Predlog zavarovanja vračila kredita« z vsemi zahtevanimi prilogami, 
- izpolnjen obrazec »Presoja kreditne sposobnosti«z vsemi zahtevanimi prilogami. 

 
2. V kolikor je vloga popolna, prejme vlagatelj odločbo o dodelitvi pravice do finančne spodbude 

in kreditno pogodbo. V primeru nepopolne vloge, pa vlagatelj prejme poziv k dopolnitvi vloge. 
 

3. Ko je naložba končana, je potrebno najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek 
naložbe priložiti dokumentacijo o zaključku naložbe, ki vsebuje: 
- kopijo računa za nakup vozila v primeru nakupa vozila (v primeru najema baterije za 

predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije) ali 
računa za predelavo vozila v primeru predelave vozila (za predelavo vozila mora/-jo 
račun/-i vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela).  V primeru finančnega lizinga, 
je potrebno poleg računa prodajalca za nakup vozila  priložiti tudi kopijo pogodbe o 
finančnem lizingu. Račun ne sme biti izdan s strani upravičene osebe ali od poslovno ali 
zasebno povezane osebe opredeljene z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb. 

- dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.). V 
primeru finančnega lizinga je potrebno predložiti kopijo pogodbe o finančnem lizingu za 
vozilo. Dopustna je odpoved finančnega lizinga zaradi odkupa vozila s strani vlagatelja; 

- čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, izdanega na ime upravičene osebe; 
- čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila. 

 
4. Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 60 (šestdesetih) dneh po 

prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe, če so vsa zahtevana dokazila 
predložena pred izdajo odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude, pa predvidoma v 60 
(šestdesetih) dneh po dokončni odločbi o dodelitvi pravice do finančne spodbude. 
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5. Poraba odobrenega kredita: 
- Pred prvim nakazilom sredstev mora upravičena oseba predložiti ustrezne pogodbeno 

dogovorjene zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z 
zakonom o javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. 

- Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe upravičene 
osebe. Ustrezni delež sredstev bo upravičeni osebi oziroma dobavitelju nakazan po 
predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni). Pred vsakim nakazilom 
sredstev mora upravičena oseba poravnati vse zapadle obveznosti po predhodnih črpanjih 
in obveznosti do Eko sklada. 

- Zadnje nakazilo odobrenih sredstev kredita se lahko izvede najkasneje v dveh mesecih po 
roku za zaključek naložbe. 

 
 
Vlagatelj (fizična in pravna oseba), ki je vozilo pridobil z operativnim lizingom oz.  poslovnim 
najemom, do spodbude ni upravičen, saj vlagatelj nikoli ne bo lastnik predmetnega vozila. V kolikor 
pa vlagatelj kot prvi lizingojemalec vozilo pridobi s finančnim lizingom,  je upravičen do spodbude, saj 
bo po določenem obdobju tudi lastnik predmetnega vozila. Pravna oseba je upravičena do 
nepovratne finančne spodbude za električno vozilo, katerega prva lastnica bo, tudi če ga namerava 
oddajati v poslovni najem. 
 
Svetujemo vam, da dobro preberete celotno besedilo javnega poziva, kjer so bolj podrobno opisani 
še preostali pogoji: https://ekosklad.si/public/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-
80ev-po20-finanne-spodbude-pravnim-osebam-za-nova-elektrina-vozila . 
 
 
 
Ljubljana, 16. 9. 2020                                                                                                                        Eko sklad, j.s. 
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