
VIŠINA 
SUBVENCIJE

DO 5.000 EUR
v povprečju znaša 
spodbuda za 
električno vozilo, ne 
sme pa preseči 50 % 
vrednosti priznanih 
stroškov naložbe.

Za video posnetke o 
električni mobilnosti in 
varčni vožnji preverite 
na spletni  strani 
ekosklad.si.

Osebna in manjša dostavna vozila:
•

•

•

•

1.500 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO² ali za vozilo, predelano na
električni pogon, kategorije L6e.

1.000 EUR za nakup novega električnega vozila 
brez emisij CO² kategorije L3e ali L4e ali L5e;

•
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EKO SKLAD,  j .  s .  

Bleiweisova cesta 30 
1000 Ljubljana 
01 241 48 20, 
ekosklad@ekosklad.si

URADNE URE 

V ponedeljek, sredo in  
petek po telefonu med 
12. in 14. uro, osebno
vsak delovni dan med 8.
in 14. uro.

Prejem odločbe o 
sofinanciranju

Izplačilo subvencije 
predvidoma v
60-ih dneh

OKOLJU 
PRIJAZNA VOZILA

Zakaj se voziti z električnim vozilom?

WWW.EKOSKLAD.SI
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POTEK 
PROJEKTA

Odločitev za naložbo in pridobivanje 
ponudb, seznanitev s pogoji javnega 
poziva in morebitni obisk 
svetovalne pisarne mreže ENSVET

izbira predračuna

ODDAJA VLOGE ZA KREDIT NA EKO 
SKLAD

izvedba naložbe in zbiranje 
dokumentacije za priloge k vlogi za 
subvencijo, registracija vozila in 
plačilo

ODDAJA VLOGE ZA SUBVENCIJO 
NA EKO SKLAD5

Prejem odločbe o 
kreditiranju

Mopedi in motorji:

Štirikolesniki:

6.000 EUR za nakup novega/testnega
električnega vozila brez emisij CO² in za vozilo, 
predelano na električni pogon, kategorije M1; 
4.500 EUR za nakup novega/testnega 
električnega vozila brez emisij CO² in za vozilo, 
predelano na električni pogon, kategorije N1.

• 2.000 EUR za nakup  novega električnega vozila 
brez emisij CO² ali predelanega na električni pogon,
 kategorije L7e;

500 EUR za nakup novega električnega vozila
brez emisij CO² kategorije L1e-B ali L2e.

Z električnim vozilom porabimo manj energije in 
imamo na dolgi rok manj stroškov kot z običajnim 
avtomobilom. Poleg tega prispevamo k boljšemu 
zraku in zmanjšanju hrupa, električna vozila pa s 
sodobno opremo nudijo tudi več udobja med 
vožnjo. Z naraščanjem prometa naraščata raba 
energije, onesnaženost zraka in druge posledice, ki 
negativno vplivajo na človekovo bivalno ugodje in 
zdravje. Električna vozila so zato dobrodošla 
alternativa »običajnim« avtomobilom z motorji z 
notranjim zgorevanjem. Vsem, ki se odločite za 
električno vozilo, svetujemo tudi sončno elektrarno 
za samooskrbo, za katero prav tako lahko 
pridobite spodbude Eko sklada.



•
•

•

račun za nakup/predelavo vozila
dokazilo o plačilu celotnega računa (bančni 
izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru 
finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem 
lizingu za vozilo;
kopijo prometnega dovoljenja za vozilo;

• kopijo potrdila o skladnosti vozila.

OBVEZNE PRILOGE       
VLOGI ZA SUBVENCIJO

K vlogi za subvencijo priložite: 

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

• stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

ZELENA 
ELEKTRIKA
pri svojem dobavitelju 
elektrike lahko zakupite 
tako imenovano zeleno 
elektriko, s katero boste 
polnili svoje vozilo.

VEČ 
INFORMACIJ
Preverite na ekosklad.si  
nasvete za varčno rabo 
energije ali se obrnite  
na naše energetske 
svetovalce, ki delujejo v 
mreži  ENSVET ensvet.si 
po brezplačen nasvet.  
Lahko vam pomagajo  
tudi pri vlogi za Eko sklad.

VSE LETO
spodbude Eko sklada 
niso časovno omejene, 
vlogo zanje lahko  
oddate kadarkoli v letu.

90 %
vlagateljev uspešno 
pridobi subvencijo  
Eko sklada
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KREDIT

• predračun izbranega dobavitelja s podrobnim
popisom vozila (tip/oznaka vozila) ter z osnovnimi
podatki o dobavitelju.

KREDIT
obrestna mera
je trimesečni EURIBOR 
+ 1,3 %. Odplačilna 
doba je največ 10 let 
(v primeru treh ali več 
ukrepov do največ 20 
let). Zavarovanje 
kredita je s plačilom 
zavarovalne premije.

Vlogo za kredit je potrebno oddati pred začetkom 
naložbe. Kredit je na voljo za različna okolju prijazna vozila:

•

•

nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z
motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni
pogon ali pogon, ki je kombinacija elektro motorja in
motorja z notranjim izgorevanjem, pri katerih so emisije
CO2 v kombiniranem načinu vožnje nizke;
nakup osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot
pogonsko gorivo uporabljajo plin.

Kredit se dodeli za nova vozila ali rabljena vozila, kupljena 
pri registriranem prodajalcu vozil. 

K vlogi za kredit priložite:

SPODBUDE
EKO SKLADA

Na Eko skladu trajnostno mobilnost spodbujamo z 
ugodnimi krediti in nepovratnimi sredstvi občanom 
za električna vozila za cestni promet. Sredstva so na 
voljo vse leto.

Subvencije so na voljo za nova, predelana in testna 
(pod določenimi pogoji) električna vozila registrirana 
za cestni promet. Vlogo je potrebno oddati po 
izvedeni naložbi. 
Subvencije se lahko dodelijo za:

• nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
•• predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo

serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje
nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

• strošek nakupa novega vozila na električni pogon;




