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Zadeva:  Poziv k spremembi interpretacije 43. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19  

 

Spoštovani, 

 

društvo Asociacija je vsebinska mreža na področju kulture, na vas pa se obračamo v 
zvezi z interpretacijo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in 
turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT). Menimo, da 
interpretacija, podana na spletni strani Finančne Uprave RS (FURS) oz. v objavljenem 
videu z naslovom “BONI – izobraževanje za ponudnike - 14.7.2021”, ne sledi določilom 
zakona in bi jo bilo potrebno dopolniti kot pojasnjujemo v nadaljevanju. 

Šesti odstavek 43. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in 
turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa, da je ponudnik storitev, pri 
kateremu se bon unovči, za potrebe navedenega člena poslovni subjekt, ki je na dan 
unovčitve bona vpisan v Poslovni register Slovenije in opravlja kot glavno dejavnost 
po Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – 
SKD 2008 in Prilogi II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008) eno 
izmed v zakonu točno naštetih dejavnosti. Zakon določa, da je bon mogoče koristiti za 
plačilo storitev določenega področja, tj. v tem primeru gostinstvo, turizem, šport in 
kultura, pri čemer pa ta ne določa, da bi morala biti storitev opravljena iz področja 
ene od v šestem odstavku 43. člena določene dejavnosti. Deveti odstavek 43. člena 
izrecno določa, da se bon unovči za plačilo storitve s področja gostinstva, turizma, 
športa in kulture, ki jo opravlja ponudnik iz šestega odstavka istega člena in je v celoti 
izvedena in koriščena na ozemlju Republike Slovenije. Iz tega sledi, da je torej bon 
dopustno izkoristiti pri ponudniku, ki ima kot glavno dejavnost registrirano eno od 
določenih dejavnosti v šestem odstavku 43. člena ZIUPGT, pri čemer pa se lahko 
koristi tudi za katero od drugih dejavnosti s področja kulture, če ima ponudnik to 
dejavnost opredeljeno v ustanovitvenem aktu.  

Iz interpretacije, ki je objavljena na spletni strani FURS pa sledi, da se lahko bon koristi 
le za dejavnosti, navedene v šestem odstavku 43. člena, kar bistveno zmanjša 
možnosti za ponudnike in uporabnike pri uveljavljanju bonov za področje kulture. S 
tem se bistveno oslabi doseganje namena zakona, ki med drugim predvideva 
izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v kulturi.  

Zakon torej določa, da mora poslovni subjekt imeti kot glavno dejavnost registrirano 
eno od dejavnosti, navedenih v zakonu, storitve, ki jih lahko ponuja za bone pa so 
poleg vseh v zakonu naštetih tudi vse ostale, ki so v primeru kulture v SKD navedene 
pod 90 in 91 (kultura je v teh dejavnostih omenjena eksplicitno). Na podlagi 

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_bon_in_bon21/
https://www.youtube.com/watch?v=2vGJyK-q42M


   

 

 

navedenega vas pozivamo, da skladno s predstavljeno razlago spremenite tudi 
objavljeno interpretacijo zakona na spletnih straneh FURS in izvajanje, ki temu sledi. 

 

Lep pozdrav, 

Društvo Asociacija 
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