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OBVESTILO O JAVNEM POZIVU 79SUB-EVOB20  

 
 
Bistvene vsebine JAVNEGA POZIVA 79SUB-EVOB20: 

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

- nepovratnih finančnih spodbud za priključne hibride in vozila kategorije L1e-A – kolo na 
motorni pogon, ni; 

- nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega/testnega ali 
predelanega vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi je bila opravljena v 
Republiki Sloveniji po 1. 9. 2019; 

- vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil; 
- nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da 

bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne 
spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik 
(lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude; 

- Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena tudi za naložbo v nakup testnega vozila, 
za katerega so izpolnjeni pogoji: 

 testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji; 

 registracija vozila mora biti opravljena s strani vlagatelja v Republiki Sloveniji; 

 prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora 
biti prvi lastnik ali prvi uporabnik tega vozila; 

 pred nakupom testnega vozila s strani vlagatelja je bilo testno vozilo s strani 
prodajalca registrirano manj kot šest mesecev. Vlagatelj mora testno vozilo kupiti pred 
potekom 9 mesecev od prve registracije testnega vozila; 

 vlagatelj mora biti lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma, v primeru sklenjene 
pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne 
finančne spodbude. 

 
Testnim vozilom, ki jim po javnem pozivu 79SUB-EVOB20 rok za odjavo s strani prodajalca (t.j. 6 
mesecev od 1. registracije vozila) ali rok za registracijo s strani fizične osebe (t.j. 9 mesecev od 1. 
registracije vozila) poteče v obdobju med 17. marcem in 16. aprilom, bo upoštevaje Odlok o začasni 
prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter 
dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/20) za 30 dni podaljšan 
rok za odjavo oziroma rok za registracijo vozila. 
 
 
POSTOPEK PRIDOBITVE NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA OBČANE: 

1. Vlagatelj odda vlogo, ki je dostopna na spletni strani Eko sklada 
https://ekosklad.si/public/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-79sub-evob20-
nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-elektrina-vozila , po nakupu in registraciji vozila. K 
vlogi je potrebno priložiti: 
- kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (v primeru 

najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu 
baterije). Na računu za testno vozilo mora biti navedeno, da gre za nakup testnega vozila; 

- dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) 
oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo; 
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- čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne 
spodbude, izdanega na ime vlagatelja; 

- v primeru nakupa testnega vozila je potrebno priložiti vsa prometna dovoljenja za 
predmetno vozilo in morebitna dokazila o odjavi vozila iz prometa; 

- čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 
 

V primeru predelave obstoječega vozila v električno pa: 
- kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ki 

mora/jo vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela; 
- dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.); 
- čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne 

spodbude, izdanega na ime vlagatelja; 
- čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 
 

2.  V kolikor je vloga popolna, prejme vlagatelj odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude. V primeru nepopolne vloge, pa vlagatelj prejme poziv k dopolnitvi vloge. 

 
3.  Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je 

bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane 
dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju. Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob 
razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 (šestdesetih) dneh po dokončnosti odločbe na osebni 
bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda 
izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. 

 
 
Vlagatelj, 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.  
 
Svetujemo vam, da dobro preberete celotno besedilo javnega poziva, kjer so bolj podrobno opisani 
še preostali pogoji: https://ekosklad.si/public/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-
79sub-evob20-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-elektrina-vozila  
 
 
 
Ljubljana, 16. 9. 2020                                                                                                                        Eko sklad, j.s. 
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