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Murska Sobota, 3. 8. 2021 

Pogoji za unovčevanje bonov izdanih v letu 2020 in 2021 
 

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 med 
drugim določa pogoje, povezane z dejavnostjo poslovnega subjekta (pravna in fizična oseba, ki opravlja 
dejavnost), za primer unovčevanja turističnih bonov leta 2020 (BON) in bonov letošnjega leta (BON21). 
 
BON lahko unovči poslovni subjekt, ki je na dan unovčenja bona:  

• vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) in 
• vpisan v Register nastanitvenih obratov (RNO), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in 
• opravlja katero od določenih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD).  

BON21 lahko unovči poslovni subjekt, ki je na dan unovčenja bona:  

• vpisan v PRS ali drugi registrski organ 
• opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed določenih dejavnosti. 

Podrobnejše informacije v zvezi z unovčevanjem bonov (tudi SKD za primer unovčitve posameznega bona) 
so na voljo na spodnji povezavi do spletne strani Finančne uprave RS (FURS) 

Turistični BON in BON21 | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si) 

 

Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja BON21 
 

Samostojni podjetnik vloži prijavo za spremembo glavne dejavnosti na točki SPOT ali preko portala SPOT. 
Pri spremembi glavne dejavnosti mora firma vsebovati oznako, ki nakazuje dejavnost, ki jo opravlja. 
Podjetnik mora torej hkrati z glavno dejavnostjo spremeniti tudi firmo s. p., če le-ta po spremembi glavne 
dejavnosti ne bi bila več ustrezna. 

Gospodarska družba vloži prijavo za spremembo glavne dejavnosti na točki SPOT. Dejavnost mora biti 
navedena v aktu o ustanovitvi. Če ta pogoj ni izpolnjen, mora spremeniti tudi akt o ustanovitvi. Pri 
spremembi glavne dejavnosti mora firma vsebovati oznako, ki nakazuje dejavnost, ki jo opravlja, kar 
pomeni, da mora v določenih primerih hkrati spremeniti tudi firmo. 

Drugi poslovni subjekti (društva, sindikati, nosilci dopolnilne dejavnosti, itd.) Prijavo za spremembo 
glavne dejavnosti vloži stranka osebno ali po pošti na izpostavi AJPES. Prav tako mora biti dejavnost 
navedena v aktu o ustanovitvi oziroma mora dovoljenje za njeno opravljanje izhajati iz akta registrskega 
organa, ki odloča o izpolnjevanju pogojev za opravljanje določene dejavnosti pri posamezni vrsti 
poslovnega subjekta.  

Informacija za ponudnike storitev, ki so opravili vpis spremembe glavne dejavnosti: FURS podatke AJPES 
o spremembah v Poslovnem registru Slovenije prevzema enkrat dnevno, zato bo morebiten vpliv 
spremembe glavne dejavnosti na portalu eDavki razviden naslednji dan po opravljeni spremembi. 

Vaš AJPES    

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8389
https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_bon_in_bon21/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/
https://spot.gov.si/sl/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/
https://www.ajpes.si/doc/spot/03_Prijava_za_vpis_v_PRS_za_DPS.pdf
https://www.ajpes.si/O_AJPES/Organiziranost
https://www.ajpes.si/

