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Priloga 1

 
 

Priloga 1 – BON 21 

PO R I EV UNOVČI VE BONA 

 

Potrjujemo unovčitev bonov za opravljeno storitev v 

_______________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika), dne  (datum oprav jene storitve), vrsta storitve (ustrezno pod rtajte): 

turizem, gostinstvo, šport, ku tura, 

 

za naslednje upravičence: 
(izpo ni ponudnik storitev) 

 

1. ______________________________ (ime in priimek upravi enca), EMŠO: ___________________ 

(EMŠO upravi enca), znesek _________________ E  (znesek unovčitve bona), 

ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno pod rtajte)1: zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni 

tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika a i 

poob aš ene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika, 

skrbnika a i poob aš ene tretje osebe), 

 

podpis (podpis upravi enca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika a i poob aš ene tretje osebe):  

_____________________________________ 

 

 

2. ______________________________ (ime in priimek upravi enca), EMŠO: ___________________ 

(EMŠO upravi enca),       

ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno pod rtajte): zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni 

tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika a i 

poob aš ene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika, 

skrbnika a i poob aš ene tretje osebe), 

 

podpis (podpis upravi enca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika a i poob aš ene tretje osebe):  

_____________________________________ 

 

 

3. ______________________________ (ime in priimek upravi enca), EMŠO: ___________________ 

(EMŠO upravi enca),       

                                                            
1 Podatki se izpolnijo, če ima upravičenec zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (npr. mladoletne osebe, osebe pod 
skrbništvom) ali unovčuje bon po pooblaščeni tretji osebi. e za upravičenca bon unovči tretja oseba, pooblaščena za unovčitev 
bona, je obvezna predlo itev Priloge 2 zjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji 
osebi . 
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ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno pod rtajte): zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni 

tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika a i 

poob aš ene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika, 

skrbnika a i poob aš ene tretje osebe), 

 

podpis (podpis upravi enca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika a i poob aš ene tretje osebe):  

_____________________________________ 

 

 

. ______________________________ (ime in priimek upravi enca), EMŠO: ___________________ 

(EMŠO upravi enca),       

ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno pod rtajte): zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni 

tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika a i 

poob aš ene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika, 

skrbnika a i poob aš ene tretje osebe), 

 

podpis (podpis upravi enca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika a i poob aš ene tretje osebe):  

_____________________________________ 

 

 

. ______________________________ (ime in priimek upravi enca), EMŠO: ___________________ 

(EMŠO upravi enca),       

ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno pod rtajte): zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni 

tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika a i 

poob aš ene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika, 

skrbnika a i poob aš ene tretje osebe), 

 

podpis (podpis upravi enca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika a i poob aš ene tretje osebe):  

_____________________________________ 
(izpo ni upravi enec) 

 

O vezna priloga  kopije ose nih izkazni  ali potnih listov pravičen ev. 

Podpisani pravičen i so za resničnost podatkov, danih v tej izjavi, kazensko in materialno 
odgovorni. 

 

Datum: _______________    
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Priloga 2

 
 

Priloga 2 – BON 21 

IZJAVA ZA ONI E A ZAS OPNI A OZIRO A S RBNI A ZA UNOVČI EV BONA  
UPRAVIČENCA PO RE JI OSEBI 

 

 

Podpisani _________________________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika 

oziroma skrbnika), EMŠO: _________________________ (EMŠO zakonitega zastopnika oziroma 

skrbnika), kot zakoniti zastopnik oziroma skrbnik upravičenca 

 

izjavljam, da dovolj jem 

osebi ____________________________________ (ime in priimek osebe, ki bo unov i a bon za 

upravi enca), EMŠO: _________________________ (EMŠO osebe, ki bo unov i a bon za 

upravi enca), 

 

da novči on 

 

za upravičenca __________________________________ (ime in priimek upravi enca), EMŠO 

___________________________ (EMŠO upravi enca)  

za upravičenca __________________________________ (ime in priimek upravi enca), EMŠO 

___________________________ (EMŠO upravi enca)  

za upravičenca __________________________________ (ime in priimek upravi enca), EMŠO 

___________________________ (EMŠO upravi enca). 

 

Seznanjen sem, da za resničnost podatkov, danih v tej izjavi, kazensko in materialno 
odgovarjam. 

 

Datum: _______________    

 

Podpis zakonitega zastopnika oziroma skrbnika: 

      

    
 _______________________________________ 
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Priloga 3

 
 

Priloga 3 – BON 21 

IZJAVA UPRAVIČENCA O PRENOSU BONA 

 

Podatki o upravičencu – prenosniku bona: 

_________________________________________ (ime in priimek upravi enca – prenosnika), 

EMŠO: _________________________ (EMŠO upravi enca – prenosnika). 

 

 

Podatki o zakonitem zastopniku oziroma skrbniku upravičenca – prenosnika1: 

_________________________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika oz. 

skrbnika upravi enca – prenosnika), EMŠO: _________________________ (EMŠO zakonitega 

zastopnika oziroma skrbnika upravi enca – prenosnika). 

 

 

Podatki o pridobitelju bona: 

____________________________________ (ime in priimek osebe, na katero se bon prenaša), 

EMŠO: _________________________ (EMŠO osebe, na katero se bon prenaša), sorodstveno 

razmerje: __________________________________ (sorodstveno oziroma pravno razmerje z 

upravi encem – prenosnikom2). 

 

Seznanjen sem, da za resničnost podatkov, danih v tej izjavi, kazensko in materialno 
odgovarjam.  

 

 

Datum: _______________   Podpis upravičenca – prenosnika oziroma 

njegovega zakonitega zastopnika ali skrbnika: 

      

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Podatki se izpolnijo, če ima upravičenec – prenosnik zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, npr. mladoletne osebe, osebe 
pod skrbništvom. V tem primeru izjavo podpiše zakoniti zastopnik oziroma skrbnik. 
2 Bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali 
zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter 
med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. 
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