
Javni poziv 

77SUB-PN19:

tovorne pnevmatike
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Vsebina

• Na kratko vsebina JP77SUB-PN19

• Primeri dobre prakse

• Posredovanje dokumentacije v urejeni obliki 

• Informacije ter Vaša vprašanja
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Spodbuda JP 77SUB-PN19 (1)

• Nakup in montaža pnevmatik A in B 

razreda

• Najboljši izkoristek goriva

• Kategorij C2 in C3

• Kupljene in nameščene od vključno 

1.1.2019 do porabe sredstev
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Spodbude JP 77SUB-PN19 (2)

• Vključene pnevmatike kupljene v Sloveniji, EU, 

drugih državah

• Ki so prvič dane v promet v RS

Obračunana okoljska dajatev!
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Namen JP 77SUB-PN19

• Spodbujanje varčnih pnevmatik

• Boljši izkoristek goriva

Povečati varnost

Gospodarnost

Okoljsko učinkovitost
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Višina sredstev ter spodbude

• Višina sredstev:

• znaša 1.500.000,00 EUR

• trenutno so sredstva še na voljo!

• Višina spodbude:

• znaša 35 EUR/posamezno nameščeno pnevmatiko
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Za katera vozila?

• kategorijo N2, vendar le za vozila katerih 

največja dovoljenja masa presega 7,5 t – do 6 

pnevmatik,

• kategorijo N3 – do 12 pnevmatik,

• kategorijo O3– do 6 pnevmatik,

• kategorijo O4 – do 12 pnevmatik,

• kategorijo M3– do 6 pnevmatik.
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Upravičene osebe

Veljavna 
licenca za 
izvajanje 
prevozov

Pravne 
osebe

Samostojni 
podjetniki

Fizične 
osebe z reg. 
dejavnostjo

cestni tovorni promet

mestni in primestni 
kopenski potniški 
promet

medkrajevni in drug 
cestni potniški promet 8



• Zapadle finančne obveznosti do Eko sklada j.s.,

• Neporavnane davčne obveznosti do RS

• Neporavnane obveznosti iz naslova plač / 

soc.prispevkov

• Insolventnost,stečajni postopek,

• Blokiran TRR

z vpogledom v uradne evidence
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Neupravičene osebe



„De minimis“

• Skupna višina pomoči »de minimis« ne sme 

preseči 100.000,00 EUR v zadnjih treh 

proračunskih letih,

• Podatki o že prejetih pomočeh »de minimis« 

bodo preverjeni pri pristojnem ministrstvu,

• upravičena oseba mora podati pisno izjavo na 
obrazcu.
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Zahteve in pogoji popolne vloge

• Kopija računa z montažo, ali ustrezna interna 

dokazila za samomontažo (delovni nalog…)

• Dokazilo o plačilu celotnega računa

• Kopija prometnega dovoljenja

• Kopija nalepke energijskega razreda pnevmatike

• Potrdilo o plačilu okoljske dajatve – pnevmatike 

iz tujine
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Primeri: DOBRE PRAKSE popolne 

dokumentacije
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• Kopija računa z montažo ali ustrezna interna 
dokazila v primeru lastne montaže
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• Interni DN o montaži za katerega ni bilo izdanega računa ter 
vsebuje RŠ, podatek o porabi časa in vrednosti storitve
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• dokazilo o plačilu celotnega računa:
– kopija UPN potrdila

– bančni izpiski s statusom ODOBREN, IZVRŠEN

– potrdilo spletne banke o IZVRŠENEM plačilu

– konto kartica,…

• kopija prometnega dovoljenja v celoti na 1 listu:
– čitljiva

– vidna številka prometnega dovoljenja ter registrska številka 
vozila oz. priklopnika

• kopija energijske nalepke:
– ne zadošča opredelitev zgolj na računu            energetska 

učinkovitost B 
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• tehnične značilnosti proizvajalca gum EN
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• Plačilo okoljske dajatve v primeru 

nakupa pnevmatik v tujini

- za podjetja, ki daje prvič PN 

v promet RS,

- prvič PN v uporabo v RS,

- nakup gum v DČ EU ali 

uvoz iz tretjih držav

- potrdilo o plačilu okoljske 

dajatve iz FURS



Urejenost vložene dokumentacije

1. račun z vključeno montažo oz.

2. račun in delovni nalog z označeno RŠ vozila

3. kopija energijske nalepke

4. kopija veljavnega prometnega dovoljenja

v primeru več pnevmatik za več različnih vozil (tu nastopijo težave):

Sortirani dokumenti po posameznem vozilu:

Račun

Prometno dovoljenje

Delovni nalog (dokazilo o montaži) za dotično vozilo
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Priloga k točki 4: Podatki o vozilih, na katerih so nameščene pnevmatike, ki so predmet nepovratne finančne spodbude

Zap.

Št.vozila

Reg.št.vozila Št.prometnega

dovoljenja

Št. menjanih

gum

Št. računa za nakup Montaža (št. računa/ št. int.

delovnega naloga)

Dokazilo o plačilu

(priloženo?)

0 LJXX-XXX BXXXXXXX N Naziv prodajalca: XXXXXXXXX Ustrezna številka ali naziv OBKROŽI

1 DA   /   NE

2 DA   /   NE

3 DA   /   NE

4 DA   /   NE

5 DA   /   NE

6 DA   /   NE

7 DA   /   NE

8 DA   /   NE

9 DA   /   NE

10 DA   /   NE

11 DA   /   NE

12 DA   /   NE



Obrazci, informacije o JP

• Spletna stran 
https://www.ekosklad.si/iskanje?segment=gospodar
stvo&s=77sub,

• Po pošti Eko sklad j.s., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana

• ekosklad@ekosklad.si

• Osebno ali po pošti na zgornji naslov Eko sklada 

j.s.
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Hvala za pozornost!
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