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SEZNAM ODGOVOROV NA POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA JAVNI POZIV 

64SUB-EVOB19 

 VPRAŠANJE ODGOVOR 

1. Ali lahko dobimo nepovratno finančno 
spodbudo za električna kolesa? 

Spodbudo je mogoče dobiti le za tisto 
električno kolo, ki spada v kategorijo vozil 
L1e-A (kolo na motorni pogon, katerega 
izhodna moč pomožnega pogona se 
zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter 
katerega največja nazivna trajna ali neto moč 
znaša med 251 in 1000 W) in je registrirano. 
Javni poziv v 1. točki namreč določa, da 
kolesa s pedali z dodatnim pogonom, 
opremljena s pomožnim električnim motorjem 
z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša 
ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se 
prekine, kadar kolesar preneha poganjati 
pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in 
končno prekine, preden hitrost vozila doseže 
25 km/h, niso predmet nepovratnih finančnih 
spodbud. 

2. Ali na Eko skladu vodite seznam modelov 
vozil, ki ustrezajo kriterijem javnega poziva 
64SUB-EVOB19? 

Eko sklad ne razpolaga s seznamom modelov 
vozil, ki ustrezajo pogojem javnega poziva. 
Svetujemo vam, da se obrnete na vašega 
izbranega trgovca z vozili in preverite, ali 
model ustreza pogojem, ki so navedeni v 
javnem pozivu. 

3.  Ali so za nakup hibridnih vozil na razpolago 
nepovratna sredstva in koliko ter ali so na 
razpolago tudi krediti? 

Nepovratno finančno spodbudo v višini 2.000 
EUR je mogoče pridobiti za nakup novega 
priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali 
novega vozila na električni pogon s 
podaljševalnikom dosega (range extender), z 
emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g 
CO2/ km, kategorije M1 ali N1. Vlogo morate 
oddati na javni poziv 64SUB-EVOB19. 
 
Ugoden kredit v višini do 40.000 EUR je 
mogoče pridobiti za 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 znašajo emisije CO2 v 
kombiniranem načinu vožnje, po podatkih 
proizvajalca, največ 110 g CO2/ km. Vlogo 
morate oddati na javni poziv 59OB17. 

4.  Ali mi lahko opišete postopek pridobitve 
vaše subvencije, da ne bom naredil kakšne 
napake? 

Vlagatelj mora oddati vlogo na Eko sklad za 
vozilo, ki je bilo že kupljeno in registrirano, 
vendar po 1. 1. 2018. Nepovratna finančna 
spodbuda bo lahko dodeljena samo za 
naložbo v nakup ali predelavo vozila, katerega 
prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo 
opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 1. 2018. 
Pred 1. 1. 2018 vozilo, ki je predmet 
nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti 
kupljeno oziroma predelano. Nepovratna 
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finančna spodbuda za nakup vozila se lahko 
dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po 
nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet 
nepovratne finančne spodbude. 
Vloga mora vsebovati v celoti izpolnjen 
obrazec Vloga (v priponki) in obvezne priloge 
– kopijo računa za nakup novega vozila, ki se 
glasi na ime na vlagatelja, dokazilo o plačilo 
celotnega računa, kopijo prometnega 
dovoljenja in kopijo potrdila o skladnosti vozila.  

5.  Ali lahko pridobim subvencijo za rabljeno 
vozilo, ki je bilo uvoženo iz Nemčije in se 
zanj še ni uveljavljalo subvencije v 
Sloveniji? 

Za nakup rabljenega vozila v skladu z javnim 
pozivom ni mogoče pridobiti subvencije, saj so 
predmet javnega poziva le subvencije za 
naložbe v nakup ali predelavo okolju 
prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo 
prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v 
Republiki Sloveniji. Lahko pa pridobite 
subvencijo še za nakup testnega električnega 
in plug-in vozila, vendar le za kategorije M1, 
N1 in L7e. Definicija testnega vozila je 
opredeljena v 4. a) točki javnega poziva. 

6. Ali lahko novo vozilo kupim in uvozim iz 
tujine? 

Vozilo lahko kupite, zakupite ali predelate v 
tujini, vendar mora biti za pridobitev 
nepovratne finančne spodbude vozilo prvič 
registrirano po proizvodnji ali predelavi  v 
Republiki Sloveniji po 1. 1. 2018. Prav tako 
mora biti vozilo kupljeno po 1. 1. 2018. 
Svetujemo vam, da se o primernem načinu 
uvoza in registracije glede na navedene 
pogoje predhodno pozanimate pri vašem 
izbranem registracijskem organu. Označitev 
vozila s preskusnimi tablicami ali trajnimi 
preskusnimi tablicami ne šteje za prvo 
registracijo vozila po proizvodnji novega 
vozila.  

7. Kaj pomeni, da višina nepovratne finančne 
spodbude znaša do 7.500 EUR? Ali ne drži, 
da je višina subvencije fiksna za vsako 
vozilo? 

Višina subvencije za električna vozila 
kategorije M1 po aktualnem javnem pozivu 
znaša do 7.500 EUR oziroma do 50 % 
vrednosti naložbe. Pri izračunu subvencije za 
posamezno vozilo uporabimo nižjega od obeh 
pogojev. Če bi torej cena vozila (z DDV) za 
občana znašala na primer 20.000 EUR, bi bil 
upravičen do subvencije v višini 7.500 EUR, 
torej do polnega zneska. Če bi cena vozila 
znašala na primer 14.000 EUR (z DDV), pa bi 
bil občan upravičen do subvencije v višini 
7.000 EUR, torej v višini 50 % vrednosti 
priznanih stroškov naložbe. 

8. Ali je možno pridobiti tudi subvencijo za 
predelavo hibridnega vozila v plug-in 
hibrid? 

Subvencija se lahko dodeli le za predelavo 
vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko 
vgrajeni motor na notranje zgorevanje 
nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, 
kategorije M1, N1, L7e ali L6e. Iz vašega 
vprašanja izhaja, da razmišljate o predelavi, 
po kateri bi se motor na notranje izgorevanje 
ohranil, kar v skladu s pogoji ne more biti 
predmet finančne spodbude. 

9. Ali lahko vlagatelj odda vlogo za več vozil? Da, z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za 
nepovratno finančno spodbudo za več 
ukrepov opredeljenih s tem javnim pozivom. 
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10. Približno v kolikšnem času po oddaji vloge 
prejmem odločbo in pogodbo? 
 

Eko sklad z odločbo odloči o pravici vlagatelja 
do pridobitve spodbude najpozneje v 90 dneh 
od prejema popolne vloge. V praksi odločbo 
praviloma prejmete v največ treh tednih po 
oddaji vloge. 

11. Na Eko skladu sem zaprosil za kredit in 
subvencijo za nakup električnega vozila. 
Kredit je že urejen in je bil nakazan 
dobavitelju. Kdaj dobim nakazano 
subvencijo? 

Izplačilo subvencije se izvede predvidoma v 
60 dneh po prejemu podpisane pogodbe o 
izplačilu nepovratne finančne spodbude. V 
praksi se izplačilo subvencije praviloma izvede 
v manj kot treh tednih po prejemu pogodbe. 

 

 

Datum zadnje osvežitve: 30. 5. 2019 


