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PRIMER IZRAČUNA VIŠINE NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE V OBLIKI 

DRŽAVNE POMOČI na javnem pozivu 80EV-PO20 
 

 
Po javnem pozivu 80EV-PO20 upravičene osebe, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, po 
tem javnem pozivu z nepovratnimi sredstvi pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v obliki 
državne pomoči. Višina spodbude se določi kot odstotek razlike med nakupom električnega vozila in 
primerljivega vozila z motorjem na notranje izgorevanje, pri čemer pa je višina spodbude za 
kategorijo M1 z javnim pozivom omejena še na največ 6.000 EUR.  
Kot ceno električnega vozila se vzame ceno iz predračuna, ki ga priloži vlagatelj, kot ceno 
primerljivega vozila pa redno ceno primerljivega vozila brez popustov. Cena primerljivega vozila je 
odvisna tudi od tega ali ima vlagatelj pravico do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost ali ne – 
v kolikor je nima, je DDV pri električnem in primerljivem vozilu tudi upravičen strošek.  
Spodbuda se nadalje razlikuje še glede na velikost in lokacijo podjetja, in sicer: 

- še je vlagatelj podjetje iz območja teritorialne enote Zahodna Slovenija, je upravičen do 
nepovratne finančne spodbude v višini do 45 % upravičenih stroškov naložbe (upravičeni 
stroški so razlika med nakupom električnega vozila in primerljivega vozila), 55 %  če je srednje 
podjetje in 65%  če je malo podjetje; 

- če pa je vlagatelj podjetje iz območja teritorialne enote Vzhodna Slovenija, je upravičen do 
nepovratne finančne spodbude v višini do 55 % upravičenih stroškov naložbe (upravičeni 
stroški so razlika med nakupom električnega vozila in primerljivega vozila), 65 % če je srednje 
podjetje in 75 %  če je malo podjetje. 

 
Upoštevaje 10. člen Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja Eko sklada se 
velikost podjetja določi na naslednji način (upoštevajo se računovodski izkazi tudi za partnerska in 
povezana podjetja): 

- mikro podjetje ima, na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 10 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR; 

- malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, 
manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 
milijonov EUR; 

- srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na 
AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR; 

- veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, 
več kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno 
vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za 
konsolidacijo. 

 
 
Formule: 
Upravičeni stroški = Cena električnega vozila - Cena primerljivega vozila 
Intenzivnost spodbude = Upravičeni stroški * Delež upravičenih stroškov 
Višina spodbude = Intenzivnost spodbude oz. maksimalno npr. 6.000 EUR za vozilo kategorije M1 
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Primera izračuna višine nepovratne finančne spodbude: 
 
Primer 1: 
Vlagatelj opravlja pridobitno gospodarsko dejavnost in je malo podjetje iz Zahodne Slovenije, ki ima 
za predmetno električno vozilo pravico do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost. K vlogi 
priloži ponudbo za novo električno vozilo Volkswagen e-Golf v vrednosti 29.000 EUR z DDV oz. 
23.770,49 brez DDV.  
Za vozilo Volkswagen e-Golf je primerljiva naložba nakup novega vozila znamke Volkswagen Golf 1.5 
TSI, moč motorja 96 kW, katerega nakup v Sloveniji je na dan 16. 7. 2020 znašal 18.572,95 brez DDV. 
Razlika med stroški obeh naložb znaša 5.197,54 EUR in opredeljuje stroške, povezane z varstvom 
okolja, ki se štejejo za upravičene stroške.  
Nepovratna finančna spodbuda upravičeni osebi se lahko dodeli v višini do 65 % upravičenih stroškov 
naložbe (malo podjetje iz Zahodne Slovenije), kar znaša 3.378,40 EUR. Glede na pogoje javnega 
poziva se nepovratno finančno spodbudo dodeli največ do zneska določenega z javnim pozivom, kar 
je v danem primeru 3.378,40 EUR (ker je nižje od maksimalne višine nepovratne finančne spodbude 
6.000 EUR za kategorijo vozil M1). 
 
Izračun: 
Cena električnega vozila: 23.770,49 EUR 
Cena primerljivega vozila: 18.572,95 EUR 
Delež upravičenih stroškov: 65 % 
 
Upravičeni stroški = 23.770,49 – 18.572,96 = 5.197,54 EUR 
Intenzivnost spodbude = 5.197,54 EUR * 0,65 = 3.378,40 EUR 
Višina spodbude = 3.378,40 EUR  
 
 
Primer 2: 
Vlagatelj opravlja pridobitno gospodarsko dejavnost in je veliko podjetje iz Vzhodne Slovenije, ki za 
predmetno električno vozilo nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost. K vlogi 
priloži ponudbo za novo električno vozilo Hyundai KONA EV (oprema Premium, moč 150 kW) v 
vrednosti 43.000 EUR z DDV.  
Za vozilo Hyundai KONA EV Premium, 150 kW, je primerljiva naložba nakup novega vozila znamke 
Hyundai KONA Premium, moč motorja 130 kW, katerega nakup v Sloveniji je na dan 14. 7. 2020 
znašal 24.490,00 EUR z DDV. Razlika med stroški obeh naložb znaša 18.510,00 EUR in opredeljuje 
stroške, povezane z varstvom okolja, ki se štejejo za upravičene stroške.  
Nepovratna finančna spodbuda upravičeni osebi se lahko dodeli v višini do 55 % upravičenih stroškov 
naložbe (veliko podjetje iz Vzhodne Slovenije), kar znaša 10.180,50 EUR. Glede na pogoje javnega 
poziva se nepovratno finančno spodbudo dodeli največ do zneska določenega z javnim pozivom, kar 
je v danem primeru 6.000,00 EUR (ker je določena maksimalna višina nepovratne finančne spodbude 
6.000 EUR za kategorijo vozil M1). 
 
Izračun: 
Cena električnega vozila: 43.000,00 EUR 
Cena primerljivega vozila: 24.490,00 EUR 
Delež upravičenih stroškov: 55 % 
 
Upravičeni stroški = 43.000,00 – 24.490,00 = 18.510,00 EUR 
Intenzivnost spodbude = 18.510,00 * 0,55 = 10.180,50 EUR 
Višina spodbude = 6.000 EUR  
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Več o javnem pozivu si lahko preberete na spletni strani, kjer so določeni tudi vsi pogoji za pridobitev 
spodbude: https://ekosklad.si/public/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-80ev-
po20-finanne-spodbude-pravnim-osebam-za-nova-elektrina-vozila . 
 
 
 
Ljubljana, 9. 10. 2020                                                                                                                        Eko sklad, j.s. 
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