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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gp.gs@gov.si 

 

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) 

1. Predlog sklepov vlade: 

 
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko ... sprejela naslednji sklep: 
 
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o igrah na srečo ter ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.  
 
Priloge sklepa: 

 predlog sklepa Vlade RS, 

 predlog zakona,  

 mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo  
 
Sklep prejmejo: 

 Državni zbor Republike Slovenije, 

 Ministrstvo za finance, 

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. 
 

 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov: 

/ 

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

 Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem, 

 Aleš Butala, vodja Sektorja za finančni sistem, 

 Bojan Briški, sekretar, 

 Jelka Jerina Mandič, podsekretarka, 

 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: 

/ 

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: 

 Alenka Smerkolj, v funkciji ministra za finance, 

 mag. Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka, 

 Irena Sodin, državna sekretarka, 

 mag. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka 

 Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem, 

 Aleš Butala, vodja Sektorja za finančni sistem, 
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 Bojan Briški, sekretar, 

 Jelka Jerina Mandič, podsekretarka  

 

5. Kratek povzetek gradiva: 

Poglavitni cilj, ki ga predlagatelj želi doseči s predlogom novele Zakona o igrah na srečo, je 
vzpostavitev pravnega okvira, ki bo skladen s pravom Evropske unije in bo zagotavljal 
družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo ter povečal kakovost in sodobnost ponudbe iger 
na srečo. 
 
Poglavitne rešitve predloga zakona so: 
 

– koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se neposredno s tem zakonom dodeli 
Loteriji Slovenije, koncesija za prirejanje stav pa Športni loteriji, d. d. Država že zdaj izvaja 
strog nadzor nad poslovanjem obeh prirediteljev, s predlagano novelo pa se uvajajo dodatne 
omejitve pri oglaševanju. Športna loterija, d. d., bo poleg športnih stav lahko prirejala tudi 
stave na druge dogodke; 

 

– poleg koncesije za stave se uvaja koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu 
oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih. Odpravi se zahteva po predhodni pridobitvi 
koncesije za igralnico v Republiki Sloveniji;  

 

– podrobneje se uredi oglaševanje iger na srečo s predpisanimi omejitvami glede rokov, 
vsebine in načina oglaševanja; 

 

– omeji se število dovoljenj za  prirejanje klasičnih iger na srečo; 
  

– odpravi se zahteva po sedežu koncesionarja v Republiki Sloveniji, saj koncesijo lahko pridobi 
gospodarska družba, ki ima sedež na območju Evropskega gospodarskega prostora; 

 

– odpravi se omejitev za pridobitev lastniških deležev pri koncesionarju; 
 

– ureja se varstvo mladoletnikov s prepovedjo udeležbe pri stavah osebam, mlajšim od 18 let; 
 

– spremenijo se določbe v zvezi s prepovedjo udeležbe pri igrah na srečo (samoprepoved) 
zaradi spremenjene programske podpore za vodenje zbirke podatkov o igralcih, ki so si dali 
samoprepoved na spletnem portalu eDavki, kar odpravlja tudi administrativne ovire. Poleg 
tega bo za subjekte s sedežem v drugi državi članici mogoče zagotoviti tako raven nadzora, 
kakršna se dopušča nad subjekti s sedežem v državi, v kateri se storitev zagotavlja;  

 

– določbe o izvajanju avdio-video sistema za nadzor iger se uskladijo z zahtevami zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov; 
 

– zaradi odprave administrativnih ovir in uskladitve določb Zakona o igrah na srečo (v 

nadaljnjem besedilu: ZIS) z zakonom, ki ureja javna zbiranja, se določi, da je za sprejem 

obvestila prireditelja o občasni organizaciji tombole oziroma srečelova pristojen nadzorni 

organ (FURS RS) in ne več upravni organ, pristojen za notranje zadeve; 

 

– zaradi odprave administrativnih ovir se odpravlja obveznost koncesionarjev, da nadzornemu 

organu polletno pošiljajo pregled vseh stroškov in investicij, trimesečno poročajo o v tem 

obdobju danih, prejetih ali vrnjenih kreditih in obveznost o dodatnem predpisovanju načina, 

oblike in rokov za posredovanje podatkov iz IV. poglavja ZIS. 

 
– odpravi se določba, ki predpisuje dovoljenje za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na 

srečo (licence); 
 
 

6. Presoja posledic za: 

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in NE 



 

naslednjih treh letih 

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije 
NE 

c) administrativne posledice NE 

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij 
NE 

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE 

e) socialno področje NE 

f) dokumente razvojnega načrtovanja: 

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja 

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna 

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij 

NE 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.) 



 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

 Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva 

    

II. Finančne posledice za državni proračun 

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta 

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za t + 1 

     

     

SKUPAJ   

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta 

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke  

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za t + 1  

     

     

SKUPAJ   

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: 

Novi prihodki 
Znesek za tekoče leto 

(t) 
Znesek za t + 1 

   

   

   

SKUPAJ   

 

OBRAZLOŽITEV: 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje): 

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, 

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov, 

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov. 



 

 

II. Finančne posledice za državni proračun 

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: 

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 

se navedejo: 

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, 

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in  

 proračunske postavke. 

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. 

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a. 

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna: 

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna. 

 

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 

Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: 

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: 

- pristojnosti občin, 

- delovanje občin, 

- financiranje občin. 

 

NE 

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:  

 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE 

 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE 

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE 

 

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: 

 v celoti, 

 večinoma, 

 delno, 

 niso bili upoštevani. 

 

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. 

 

9. Predstavitev sodelovanja javnosti: 



 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA 

 

Datum objave: 16. 6. 2015 

 

V razpravo so bili vključeni:  

 

 koncesionarji in prireditelji iger na srečo (HIT d.d., Casino Portorož d.d., Casino Bled d.d. 

Športna loterija d.d., Loterija Slovenije d.d. in Profesionalno združenje igralnih salonov);  

 predstavniki zainteresirane javnosti (Sindikat igralniških delavcev Slovenije, Svet delavcev 

družbe HIT d.d., Zveza društev kasaške centrale Slovenije, European Gaming & Betting 

Association, Kapitalska družba d.d., SIQ, Olimpijski komite Slovenije, Forum za Goriško, 

GZS, Slovenska oglaševalska zbornica); 

 v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 

2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za 

storitve informacijske družbe (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/1535) , je bil pri Evropski 

komisiji izveden postopek informiranja na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve 

informacijske družbe (v postopku sta bili udeleženi Evropska komisija in Malta). 

  

Mnenja so podali: 

 HIT d.d. in Casino Portorož d. d., 

 Casino Portorož d. d.,  

 Športna loterija d.d., 

 Loterija Slovenije d.d., 

 Profesionalno združenje igralnih salonov (PROZIS), 

 Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS), 

 Svet delavcev družbe HIT d.d., 

 Zveza društev kasaške centrale Slovenije, 

 European Gaming & Betting Association, 

 Kapitalska družba d.d., 

 SIQ, 

 Olimpijski komite združenje športnih zvez, 

 Forum za Goriško, 

 Slovenska oglaševalska zbornica, 

 Evropska komisija, 

 Malta. 

 

Upoštevani so bili: 

 v celoti, 

 večinoma, 

 delno, 

 niso bili upoštevani. 

 

 

HIT d.d. in Casino Portorož d. d., sta predlagala: 

 zmanjšanje števila koncesij za igralnice na 11 in zmanjšanje števila koncesij za igralne 

salone na 24, 

 poenostavitev načina sprejemanja posameznih podzakonskih aktov, ki so v pristojnosti 

ministra za finance tako, da bi jih delno nadomestili z igralniškimi standardi, sprememba 

katerih bi bila v domeni stroke (Združenje igralništva pri turistično gostinski zbornici Slovenije) 

in FURS kot nadzornega organa. Predlagata, da bi igralniške standarde izdajala posebna 

komisija, ki bi jo imenoval minister za finance, 

 da se v osnovo za obračun koncesijske dajatve poleg vstopnine in napitnine ne bi vštevala 

tudi vrednost brezplačne igre, ki jo v marketinške namene igralnica podari gostom pri čemer 



 

vrednost brezplačne igre, izvzete iz obračuna koncesijske dajatve, lahko znaša največ 10% 

osnove za obračun koncesijske dajatve preteklega leta, 

 spletne igre na srečo naj prirejajo le koncesionarji, ki že imajo koncesijo za prirejanje 

posebnih iger na srečo v igralnicah in prireditelji klasičnih iger na srečo, 

 možnost oglaševanja tujih prirediteljev, ki prirejajo igre na srečo (poker turnir) v sodelovanju z 

domačimi koncesionarji, 

 spremembo določil, ki urejajo napitnino, 

 Casino Portorož d.d. pa predlaga še, da se za koncesionarje, ki že prirejajo spletne igre na 

podlagi koncesijske pogodbe šteje, da so pridobili koncesijo za prirejanje spletnih iger. 

 

Casino Bled d.d., je predlagal: 

 da se proučita oba pogoja, ki sta določena za lastništvo koncesionarja in sicer zahtevana 

pravno organizacijska oblika delniške družbe in zahtevani kapital v višini 4.000.000 evrov. 

Menijo, da bi bil lastnik koncesionarja tudi gospodarska družba, organizirana kot družba z 

omejeno odgovornostjo z nižjim kapitalom. 

 

Športna loterija d.d., je predlagala: 

 monopolno ureditev in razširitev možnosti stav tudi na druge dogodke, ker se prireditelju s 

predlogom novele odvzame možnost prirejanja klasičnih iger na srečo, 

 znižanje odstotka koncesijske dajatve za posamezno vrsto stav, 

 stave naj se v izogib davku na srečke ne štejejo kot klasične igre na srečo, 

 

Loterija Slovenije d.d., je predlagala: 

 spletne igre na srečo naj prirejajo le koncesionarji, ki že imajo koncesijo za prirejanje 

posebnih iger na srečo v igralnicah in prireditelji klasičnih iger na srečo, 

 določbe glede omejitev oglaševanja naj ne veljajo za prireditelja klasičnih iger na srečo, 

 pri odločitvi igralca o samoprepovedi naj bi ta imel možnost izbire ali naj se mu prepove 

udeležba pri posebnih igrah na srečo ali pri igrah na srečo, ki se prirejajo po internetu, 

 spremembo načina ugotavljanja osnove za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve 

pri klasični h igrah na srečo tako, da bi bila vrednost vplačil, zmanjšana za odstotek 

predvidenega sklada za dobitke, določenega s pravili posamezne klasične igre na srečo, 

 da se v okviru dovoljenja za posamezno klasično igro na srečo lahko prireja več iger iste 

vrste in da lahko prireditelj zaradi višje sile ali skrite napake na srečki preneha prirejati 

posamezno serijo igre na podlagi predhodnega soglasja nadzornega organa. 

 

Profesionalno združenje igralnih salonov (PROZIS) je predlagalo: 

 da se število koncesij za igralnice zviša na 20, število koncesij za igralne salone pa zniža na 

25, 

 drugačno ureditev delitve napitnin, ker v igralnih salonih ne morejo ugotoviti na katerih 

delovnih mestih je bila napitnina ustvarjena, 

 možnost podaljšanja najema in števila igralnih avtomatov za potrebe testiranja. 

 

Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS), je predlagal: 

 imetniki delnic koncesionarja naj bodo tudi delavci, ki so oziroma so bili zaposleni pri 

koncesionarju, 

 posamezne skupine delavcev bi morale imeti za delo v igralništvu poseben certifikat, 

 spremeni naj se način obdavčitve igralniške napitnine tako, da ta ne bo obremenjena s 

prispevki. 

 

Svet delavcev družbe HIT d.d., je predlagal: 

 imetniki delnic koncesionarja naj bodo tudi delavci, ki so zaposleni pri koncesionarju. 

 

Zveza društev kasaške centrale Slovenije je predlagala: 



 

 odpravi naj se omejitev glede števila dovoljenih tekmovanj v enem letu in vsakokratno 

dovoljenje Ministrstva za finance, 

 stave na konjskih dirkah naj se vključijo na stavne liste Športne loterije. 

 

European Gaming & Betting Association, je predlagala: 

 naj se ne omejuje števila dodeljenih koncesij za prirejanje spletnih iger na srečo, 

 

Kapitalska družba d.d., je predlagala: 

 naj se odpravi delitev na prednostne in navadne delnice, saj bi na ta način odpadla 

obveznost izplačila dividend oziroma, da bi bila uporaba razreda prednostnih delnic določena 

zgolj kot možnost, o kateri se odločijo delničarji na skupščini. 

 

SIQ je predlagal: 

 v zakon naj se uvede pojem igralne naprave,  

 uvedbo tehniških standardov, 

 predpišejo naj se pogoji, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalni laboratoriji, 

 predpiše naj se možnost le ene institucije na katero bo država prenesla nadzor nad tehnično 

brezhibnostjo igralniških tehnologij, 

 kot naloge nadzornega organa naj se navede tudi nadziranje tehnične brezhibnosti, odobritve 

tipa in posamezne igralne naprave ter informacijskega in drugega sistema, ki se uporablja za 

prirejanje igre na srečo. 

 

Olimpijski komite združenje športnih zvez je predlagal: 

 znižanje davčnih obremenitev pri igrah, pri katerih sklad za dobitke ni v naprej določen, zlasti 

pri športnih stavah. 

 

Forum za Goriško je predlagal: 

 uvedbo degresivne obdavčitve igralniških prihodkov tako, da se davek od iger in koncesijska 

dajatev prenehata plačevati, ko družba doseže 120 milijonov evrov letnega prihodka od iger 

na srečo. 

 

GZS je predlagala:  

 da se za igre na srečo ne štejejo nagradne igre v okviru interaktivnih zabavnih oddaj, pri 

katerih poslušalci ali gledalci sodelujejo z glasovanjem preko plačljivih telekomunikacijskih 

storitev in je nagrada, poleg naključja, pogojevana tudi s pravilnim odgovorom na vprašanja 

ali primerljivo izpolnitvijo določene naloge. 

 

Slovenska oglaševalska zbornica je predlagala: 

 da se pri omejitvah oglaševanja iger na srečo določi natančna vsebina opozorila, minimalna 

velikost opozorila v vizualnih oglasih in minimalna dolžina trajanja obvestila v video in avdio 

oglasih. 

 

Evropska komisija je: 

 v zvezi s celotnim predlaganim pravnim okvirom sistema izključnih pravic za Športno loterijo 

d.d. in Loterijo Slovenije d.d. ter na drugi strani bistveno večjim številom koncesij za posebne 

igre na srečo v igralnicah in igralnih salonih in prirejanja iger na srečo preko interneta, 

zaprosila Republiko Slovenijo za dodatno utemeljitev izključnih pravic za klasične igre na 

srečo in stave v luči ciljev javnih politik, vključno s primernostjo in sorazmernostjo teh 

omejitev, v skladu s sodno prakso Sodišča evropskih skupnosti,  

 zaprosila za dodatno utemeljitev zahteve po posebni obliki gospodarske družbe, v zvezi z 

določbo, da je lahko imetnica delnic koncesionarja katerakoli gospodarska družba, ki je 

organizirana kot delniška družba, 

 zaprosila za obrazložitev prehodnih določb, glede veljavnosti obstoječih koncesij za prirejanje 



 

posebnih iger na srečo preko interneta, 

 opozorila Republiko Slovenijo, da tudi posamezna dodatna specifična pravila glede prirejanja 

spletnih iger na srečo, samoprepovedi in oglaševanja, ki jih določijo pristojni m inistri, sodijo v 

okvir zahteve po priglasitvi iz Direktive 2015/1535. 

 

Malta je:  

 pozdravila namero Republike Slovenije, da sprosti trg posebnih iger na srečo preko interneta, 

vendar je ob tem izrazila zadržek, glede omejitve svobode storitev, saj se predlagane 

zakonske spremembe ne sklicujejo na operaterje, ki so že zakonito ustanovljeni in regulirani 

v drug državi članici Evropskega gospodarskega prostora, 

 želela dodatna pojasnila glede določbe o sodelovanju s tujimi prireditelji iger na srečo, ki se 

nanašajo na prireditelja Športno loterijo d.d. in Loterijo Slovenije d.d. 

 

 

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: 

 

Cilj predloga zakona je bil predvsem uskladitev slovenske zakonodaje na področju iger na srečo s 

pravom Evropske skupnosti ter odprava nekaterih administrativnih ovir. 

 

Koncesionarja HIT d.d. in Casino Portorož d.d., sta predlagala zmanjšanje števila koncesij za 

igralnice na 11 in zmanjšanje števila koncesij za igralne salone na 24. Predlagala sta tudi 

poenostavitev načina sprejemanja posameznih podzakonskih aktov, ki so v pristojnosti ministra za 

finance tako, da bi jih delno nadomestili z igralniškimi standardi, sprememba katerih bi bila v domeni 

stroke. V osnovo za obračun koncesijske dajatve naj se poleg vstopnine in napitnine ne bi vštevala 

vrednost brezplačne igre, ki jo v marketinške namene igralnica podari gostom, pri čemer vrednost 

brezplačne igre izvzete iz obračuna koncesijske dajatve  lahko znaša največ 10% osnove za obračun 

koncesijske dajatve preteklega leta. Spletne igre na srečo naj prirejajo le koncesionarji, ki že imajo 

koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in prireditelji klasičnih iger na srečo. Ker se 

na področju števila koncesij ohranja obstoječa ureditev, pripombe obeh koncesionarjev niso bile 

upoštevane. Iz enakega razloga tudi ni bil upoštevan predlog v zvezi s poenostavitvijo načina 

sprejemanja posameznih podzakonskih aktov, ki so v pristojnosti ministra za finance. Predlog, da se 

v osnovo za obračun koncesijske dajatve poleg vstopnine in napitnine ne bi vštevala tudi vrednost 

brezplačne igre, ki jo v marketinške namene igralnica podari gostom, pri čemer vrednost brezplačne 

igre izvzete iz obračuna koncesije lahko znaša največ 10% osnove za obračun koncesijske dajatve 

preteklega leta, ni bil upoštevan, zaradi vpliva na proračunske prihodke. Predlog, da spletne igre na 

srečo prirejajo le koncesionarji, ki že imajo koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah 

in prireditelji klasičnih iger na srečo, je v nasprotju z evropskim pravnim redom, saj prekomerno 

posega v pravico do prostega pretoka storitev. 

 

Predlog koncesionarja Casino Bled d.d. ni bil upoštevan, saj je bilo ocenjeno, da je delniška družba 

primerna organizacijska oblika za pravno osebo, ki želi pridobiti lastniški delež pri koncesionarju, prav 

tako pa je bila kot ustrezna ocenjena predlagana višina osnovnega kapitala. 

 

Predlog Športne loterije d.d., naj se stave ne štejejo kot klasične igre na srečo, s čimer bi se izognili 

plačilu davka na srečke, je predmet ureditve v zakonu, ki ureja davek na srečke.  

 

Loterija Slovenije d.d. je predlagala, da določbe glede omejitev oglaševanja ne bi veljale za 

prireditelja klasičnih iger na srečo in bi pri odločitvi igralca o samoprepovedi, ta imel možnost izbire ali 

naj se mu prepove udeležba pri posebnih igrah na srečo ali pri igrah na srečo, ki se prirejajo po 

internetu. Pripombe niso bile upoštevane, saj gre pri ukrepih namenjenih zaščiti igralcev za enotno 

obravnavo udeležencev vseh iger na srečo. Glede predloga za spremembo načina ugotavljanja 

osnove za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve pri klasičnih igrah na srečo tako, da bi 

bila vrednost vplačil zmanjšana za odstotek predvidenega sklada za dobitke, določenega s pravili 



 

posamezne klasične igre na srečo, je bilo ugotovljeno, da bi takšen način obračuna vplival na 

znižanje koncesijske dajatve. Predlog, da se v okviru dovoljenja za posamezno klasično igro na srečo 

lahko prireja več iger iste vrste in da lahko prireditelj zaradi višje sile ali skrite napake na srečki 

preneha prirejati posamezno serijo igre na podlagi predhodnega soglasja nadzornega organa, ni bil 

predmet urejanja novele. 

 

Profesionalno združenje igralnih salonov (PROZIS) je predlagalo, da se število koncesij za igralnice 

zviša na 20, število koncesij za igralne salone pa zniža na 25 in drugačno ureditev delitve napitnin, 

ker v igralnih salonih ne morejo ugotoviti na katerih delovnih mestih je bila napitnina ustvarjena. Ker 

se na področju števila koncesij in napitnin ohranja obstoječa ureditev, pripombi nista bili upoštevani. 

 

Zveza društev kasaške centrale Slovenije je predlagala, da se stave na konjskih dirkah vključijo na 

stavne liste Športne loterije. Stave na konjskih dirkah potekajo le občasno (največ 25 krat na leto) in 

zanje velja specifična ureditev. 

 

SIQ je predlagal da se v zakonu uvede pojem igralne naprave in uvedbo tehniških standardov. 

Predpišejo naj se pogoji, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalni laboratoriji, predpiše naj se možnost 

le ene institucije na katero bo država prenesla nadzor nad tehnično brezhibnostjo igralniških 

tehnologij. Kot naloge nadzornega organa naj se navedejo tudi nadziranje tehnične brezhibnosti in 

odobritev tipa in posamezne igralne naprave ali informacijskega in drugega sistema, ki se uporablja 

za prirejanje igre na srečo. Noben od navedenih predlogov ni neposredno vezan na pripombe 

Evropske komisije, niti ne odpravlja administrativnih ovir. 

 

Olimpijski komite združenje športnih zvez je predlagal znižanje davčnih obremenitev iger, pri katerih 

sklad za dobitke ni v naprej določen, zlasti športnih stav. Gre za ureditev v zakonu, ki ureja davek na 

srečke. 

 

Malta je pozdravila namero Republike Slovenije, da sprosti trg posebnih iger na srečo preko 

interneta, vendar je ob tem izrazila zadržek, glede omejitve svobodnega pretoka storitev, saj se 

predlagane zakonske spremembe ne sklicujejo na operaterje, ki so že zakonito ustanovljeni in 

regulirani v drug državi članici Evropskega gospodarskega prostora. Menimo, da praksa sodišča 

Evropske skupnosti ne nasprotuje predpisom države članice, s katerimi je gospodarskim subjektom s 

sedežem v drugih državah članicah, kjer zakonito ponujajo podobne storitve, prepovedano ponujati 

iger na srečo preko interneta na ozemlju držav članic, v katerih niso pridobili ustreznega dovoljenja. 

 

 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti: 
NE 

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA 

 

                                            mag. Mateja Vraničar Erman 

                                                  državna sekretarka 

 
 

PRILOGE:  

       

– predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo 

 

 

 

 
 
 



 

          PREDLOG 
               (EVA 2015-1611-0027) 

 

 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO  

 

 

I. UVOD 

 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE PREDLOGA ZAKONA 

 

Prirejanje iger na srečo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 

14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B; v nadaljnjem 

besedilu: ZIS), ki je bil sprejet že leta 1995 in po tem večkrat spremenjen. Zadnja sprememba 

sistemskega zakona v letu 2012 je posledica ukinitve Urada RS za nadzor prirejanja iger na 

srečo ter prenosa njegovih pristojnosti na Ministrstvo za finance in Finančno upravo Republike 

Slovenije. 

 

Evropska komisija je Republiko Slovenijo 24. 10. 2012 obvestila, da je v EU-pilotnem projektu 

odprla novo zadevo EU PILOT 3774/12/MAR v zvezi s skladnostjo slovenskih predpisov o igrah 

na srečo s Pogodbo o delovanju Evropske unije. Prejela je namreč pritožbo Daniela Talismana, 

4th Floor, 45 Moorfields, EC2Y 9AE, London, Velika Britanija, da je v skladu s slovenskimi 

predpisi o igrah na srečo zahteva o sedežu prvi pogoj za pridobitev dovoljenja za prirejanje 

stav. Poleg tega naj bi se dovoljenje (koncesija) za prirejanje stav smelo izdati največ dvema 

družbama in trenutno sta obe razpoložljivi dovoljenji že dodeljeni, in sicer Športni loteriji 

(športne stave), ki je zasebna profitna družba, in Loteriji Slovenije (druge vrste stav), ki je delno 

v državni lasti. Posledica uporabe veljavnega zakonodajnega okvira je po trditvah pritožnika ta, 

da imata Športna loterija in Loterija Slovenije dejanski monopol nad prirejanjem stav v Sloveniji. 

Glede na pritožbe naj slovenski predpisi o igrah na srečo ne bi veljali za sorazmerne s cilji, ki se 

želijo doseči, saj oba monopolista močno oglašujeta svoje stave, uvajata nove produkte in nove 

možnosti nakupa, nimata vzpostavljenih programov za preprečevanje odvisnosti od iger na 

srečo, državni organi pa dopuščajo politiko razširjanja take vrste ponudbe, ki spodbuja stave. 

Po mnenju pritožnikov torej slovenski predpisi o igrah na srečo niso skladni s 56. členom 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zagotavlja svobodno opravljanje storitev na notranjem 

trgu. 

 

Navedbe pritožnika je najprej podrobneje preučila Evropska komisija oziroma njen Generalni 

direktorat za notranji trg in storitve. Ta ugotavlja, da sme na podlagi 30. člena ZIS klasične igre 

na srečo trajno prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba, ki ima sedež v Republiki 

Sloveniji, na podlagi posebne koncesije. V petem odstavku 3. člena ZIS pa je določeno, da 

lahko trajno prirejata klasične igre na srečo največ dva prireditelja. Med klasične igre na srečo 

spadajo tudi stave, ki so predmet predhodno omenjenih pritožb. 

  

Evropska komisija je v zvezi z zahtevo o sedežu opozorila na pretekle sodbe Sodišča Evropske 

unije (v nadaljnjem besedilu: sodišče), v katerih je to že presodilo, da je pogoj o ustanovitvi 

stalne poslovne enote ali hčerinske družbe v državi članici, v kateri se opravlja storitev, v 

neposrednem nasprotju s svobodo opravljanja storitev, ker v tej državi onemogoča opravljanje 

storitev podjetjem s sedežem v drugih državah članicah. Poleg tega je poudarilo, da je zahteva 

po stalni instituciji, če obvezno dovoljenje pomeni omejitev svobode opravljanja storitev, 

dejansko zanikanje tudi te svoboščine. Da bi bila taka zahteva dovoljena, je treba dokazati, da 

pomeni nujni pogoj za dosego iskanega cilja
1
. Sodišče je v zvezi z zahtevo o sedežu tudi 

razsodilo, da je dosledna izključitev poslovnih subjektov s sedežem v drugi državi članici 
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 Zadeva C-452/04, Fidium Finanz AG (46. točka). 



 

nesorazmerna, saj presega to, kar je nujno za boj proti kriminalu. Za nadzor njihovih dejavnosti 

in računov so namreč na voljo različna sredstva
2
. Poleg tega je sodišče v sodbi v zadevi 

Dickinger Ömer
3
 navedlo, da je zahteva o sedežu omejitev, ki povzroča diskriminacijo, zato jo je 

mogoče upravičiti le na podlagi varstva javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja, pri 

čemer iz ustaljene sodne prakse izhaja, da pojem javnega reda domneva dejansko in dovolj 

resno grožnjo, ki vpliva na temeljni interes družbe, in ga je treba, če se z njim utemeljuje izjema 

od temeljnega načela Pogodbe o delovanju Evropske unije, razlagati ozko.  

 

Medtem ko je sodišče priznalo, da ima nacionalni nadzor nad čezmejnim prirejanjem spletnih 

iger na srečo posebne značilnosti, je hkrati razsodilo, da mora biti obveznost v zvezi s sedežem 

v skladu z merili nujnosti in sorazmernosti, ki jih določa sodna praksa sodišča. Nacionalni organi 

bi morali zlasti proučiti, ali obstajajo drugi, manj omejujoči načini, s katerimi je mogoče za 

subjekte s sedežem v drugi državi članici zagotoviti tako raven nadzora, kakršna se dopušča 

nad subjekti s sedežem v državi, v kateri se storitev zagotavlja
4
. 

 

Evropska komisija je preučila tudi skladnost nacionalne zakonodaje, ki ureja prirejanje iger na 

srečo, zlasti glede načina ureditve prirejanja stav, ki na podlagi ZIS spadajo med klasične igre 

na srečo. Pri tem se Evropska komisija sklicuje na sodišče, ki je v svoji ustaljeni sodni praksi 

poudarilo, da mora ob ugotovitvi obstoja monopola tako ureditev spremljati vzpostavitev 

zakonskega okvira, ki zagotavlja, da bo lahko imetnik navedenega monopola dejansko 

dosledno in sistematično uresničeval tako določen cilj s ponudbo, ki je odmerjena količinsko in 

kakovostno načrtovana glede na navedeni cilj
5
. V skladu s tem si morajo pravni okviri držav 

članic glede iger na srečo, ki temeljijo na monopolih, prizadevati za visoko raven zaščite 

nekaterih ciljev javne politike, kot je varstvo potrošnikov pred odvisnostjo in goljufijami, ki je 

tesno povezana s strogim in neposrednim nadzorom države nad tržnim obnašanjem 

monopolista. Ta zahteva po strogem in neposrednem nadzoru odseva v sodni praksi sodišča v 

zvezi s podeljevanjem izključnih pravic enemu samemu subjektu v sektorju iger na srečo. 

Država, ki podeli izključno pravico le enemu subjektu, mora pri tem uresničevati cilj 

zmanjševanja priložnosti za igranje iger na srečo ter preprečevanja in boja proti odvisnosti od 

tovrstnih iger. Zato je treba v zvezi z igrami na srečo, pri katerih se izpodbija sistem izključne 

pravice, opraviti preizkus doslednosti tovrstne pravne ureditve, ki temelji na elementih, 

povezanih s tržno strategijo (tržnim obnašanjem) imetnika izključne pravice, med drugim 

vključno z obsegom iger, ki jih ponuja, pogostostjo takih ponudb, številom prodajnih mest, na 

katerih se ponujajo igre na srečo, višino odhodkov za oglaševanje in obliko oglaševanja, 

vsebino in obliko trženja, uvedbo novih iger, omejitvami vložkov, naložbami v novo 

infrastrukturo in politiko širitve imetnika izključne pravice. Evropska komisija meni, da vsi 

elementi, ki bi upravičevali monopolni način urejanja prirejanja stav (dejansko gre za t. i. 

duopolno ureditev, saj ZIS določa, da lahko trajno klasične igre na srečo prirejata le dva 

prireditelja), niso izpolnjeni, tako npr. trenutna pravna ureditev ne omejuje oglaševanja zakonitih 

oblik prirejanja iger na srečo, kar je pomemben dejavnik varstva potrošnikov pred odvisnostjo z 

igrami na srečo. 

 

Evropski parlament je v Resoluciji o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v 

športu št. 2013/2657 z dne 14. 3. 2013 izrazil stališče, da so športne stave oblika 

komercialnega izkoriščanja tekem, pri čemer je predvsem v zadnjem obdobju prirejanje športnih 

izidov doseglo zaskrbljive razsežnosti, saj so visoke denarne vsote v športnih stavah spodbudile 

razvoj novih oblik korupcije. Tako pa niso ogrožene zgolj športne vrednote in interesi športnega 

gibanja ter organizatorjev stav, temveč tudi javni red in pravna država. Poleg tega je zaradi 
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mednarodne narave športnih dogodkov, ki so predmet športnih stav, izjemno težko zagotavljati 

ustrezno integriteto pri športnih dogodkih in pri prirejanju stav v zvezi s temi dogodki. Evropski 

parlament v resoluciji Evropske komisije in države članice poziva k učinkovitim ukrepom za 

zaščito neoporečnosti športnih stav ter meni, da bi si morala Evropska unija in države članice 

prizadevati za državni monopol nad športnimi stavami. Tako stališče, izraženo v resoluciji, je po 

mnenju Evropskega parlamenta tudi v skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 8. 9. 2009, 

iz katere izhaja, da je boj proti kaznivim dejanjem lahko nujni razlog v splošnem interesu, s 

katerim je mogoče upravičiti omejitve v zvezi z udeleženci na trgu, ki jim je dovoljeno ponujati 

storitve v sektorju iger na srečo.  

 

Republika Slovenija je Evropski komisiji sporočila, da bo s spremembo zakonodaje, ki ureja 

prirejanja iger na srečo, odpravila sedanjo duopolno ureditev prirejanja stav. Namesto tega bo 

uvedla monopol nad prirejanjem klasičnih iger na srečo in monopol nad prirejanjem stav, za 

katera bodo veljali strogi predpisi in nadzor. Koncesija za prirejanje klasičnih iger na srečo bo 

na podlagi zakona dodeljena Loteriji Slovenije, d. d., koncesija za prirejanje stav pa Športni 

loteriji, d. d., s čimer Republika Slovenija sledi priporočilom Evropskega parlamenta glede 

monopolne ureditve stav. Odpravila pa bo tudi zahtevo po sedežu v Republiki Sloveniji za 

gospodarske družbe, ki želijo pridobiti koncesijo za prirejanje iger na srečo. Uvaja se tudi nov tip 

koncesije, in sicer koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih 

telekomunikacijskih sredstvih. Podrobneje se uredi oglaševanje iger na srečo s predpisanimi 

omejitvami glede rokov, vsebine in načina oglaševanja, omeji prirejanje klasičnih iger na srečo 

in odpravi dovoljenja za delo v dejavnosti (licence).  

 
    

2.  CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

 

2.1 Cilji 

 

Temeljni cilj predloga zakona je uskladitev pravne ureditve prirejanja iger na srečo s pravnim 

redom Evropske unije ob upoštevanju sodne prakse sodišča. V povezavi s tem ciljem se s 

spremembami in dopolnitvami področnega zakona odpravi zahteva, da ima družba, ki želi 

pridobiti koncesijo za prirejanje iger na srečo, sedež v Republiki Sloveniji. S tem se omogoči 

družbam s sedežem na območju Evropskega gospodarskega prostora pridobitev koncesije v 

Republiki Sloveniji, tako pa se odpravijo omejitve, neskladne z evropskim pravnim redom. 

Poveča se raven zaščite potrošnikov, saj se omeji oglaševanje zakonitih oblik prirejanja iger na 

srečo, poleg tega pa se zaščitijo mladoletniki pri prirejanju stav, saj se predpiše minimalna 

starost 18 let za udeležbo pri stavah.  

 

2.2 Načela  

 

Poglavitno načelo predloga zakona je načelo uskladitve pravnega reda Republike Slovenije s 

pravnim redom Evropske unije. Predlog zakona namreč odpravlja zahtevo po sedežu v 

Republiki Sloveniji za osebe, ki lahko pridobijo koncesijo za prirejanje iger na srečo, saj je ta 

zahteva v nasprotju s pravnim redom Evropske unije, natančneje s 56. členom Pogodbe o 

delovanju Evropske unije.  

 

Podredno je bilo pri pripravi predloga zakona upoštevano načelo odprave administrativnih ovir v 

delu, ki ureja izdajo dovoljenja (licence) za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo. 

Odprava licenc je v skladu s smernicami Evropske komisije in Mednarodnega denarnega 

sklada, po katerih je treba zmanjšati število reguliranih poklicev, saj je tovrstna ureditev 

administrativna ovira pri zaposlovanju in zvišuje stroške dela. 

 

 

  



 

2.3 Poglavitne rešitve 

 

Poglavitne rešitve predloga zakona so povezane z ugotovitvami Evropske komisije glede 

obstoječe pravne ureditve prirejanja iger na srečo, ki ni popolnoma usklajena s pravnim redom 

Evropske unije. 

 

Predlog zakona tako odpravlja zahtevo po sedežu za gospodarske družbe, ki želijo pridobiti 

koncesijo za prirejanje iger na srečo v Republiki Sloveniji, saj je v nasprotju s 56. členom 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zagotavlja svobodno opravljanje storitev na notranjem 

trgu. 

 

Predlog zakona spreminja tudi 3. člen ZIS, ki določa, da lahko v Republiki Sloveniji trajno 

prirejata klasične igre na srečo dva prireditelja, namesto tega pa določi, da se za trajno 

prirejanje klasičnih iger na srečo z zakonom dodeli koncesija Loteriji Slovenije, d. d., ki lahko 

prireja posamezno klasično igro na srečo na podlagi izdanega dovoljenja (največ petnajst 

dovoljenj). Prav tako se za prirejanje stav z zakonom dodeli nov tip koncesije Športni loteriji, d. 

d. Za obe navedeni gospodarski družbi so že v dosedanji ureditvi veljali strogi predpisi in 

nadzor. Zaradi vzpostavitve monopola glede trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo in stav 

pa se dodatno omeji še oglaševanje zakonitega prirejanja iger na srečo, tako da se dopušča le 

zmerno oglaševanje, ki bo omejeno na tisto, kar je nujno za usmerjanje potrošnikov k 

zakonitemu prirejanju, ne bo pa spodbujalo čezmerne udeležbe ali prikazovalo prirejanja iger na 

srečo kot nekaj pozitivnega. 

 

Predlagana rešitev je skladna s Strategijo razvoja iger na srečo v Republiki Sloveniji. S 

tovrstnimi spremembami Republika Slovenija sledi pravnemu redu oziroma sodni praksi
6
 na 

ravni Evropske unije, ki monopol dopušča pod pogojem, da zanj veljajo strogi predpisi in 

nadzor. 

 

Poleg koncesije za stave se kot nov tip koncesije uvaja prirejanje posebnih iger na srečo po 

internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih. 

 

Predlog zakona posega tudi v sedanjo ureditev glede lastniške sestave gospodarskih družb, ki 

imajo koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici. Ta določa, da imajo lahko 

navadne delnice s pravico do upravljanja omenjenih družb le Republika Slovenija, lokalne 

skupnosti, pravne osebe, katerih 100-odstotna lastnica ali edina ustanoviteljica je Republika 

Slovenija, in gospodarske družbe, organizirane kot delniške družbe, ki izpolnjuje te pogoje: 

 

1. delež posamezne gospodarske družbe in z njo povezanih oseb v osnovnem kapitalu 

koncesionarja ne sme presegati 20 % navadnih delnic; 

 

2. delež posamezne fizične osebe v osnovnem kapitalu gospodarske družbe ne sme presegati 

10 % delnic, pri čemer skupni delež fizičnih oseb ne sme presegati 49 % delnic; 

 

3. gospodarska družba mora izpolnjevati merila za veliko družbo po predpisih, ki urejajo 

gospodarske družbe, ali pa mora pretežni del prihodkov ustvariti iz dejavnosti investicijskih 

in pokojninskih družb oziroma skladov, bančništva, zavarovalništva oziroma finančnega 

posredništva ali s turistično dejavnostjo. 

                                                      
6
 Iz sodbe sodišča v zadevi C-347/09 je razvidno, da je treba 49. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati 

tako, da država članica, ki želi zagotoviti posebno visoko raven varstva potrošnikov v sektorju iger na srečo, lahko 

utemeljeno meni, da lahko samo z vzpostavitvijo monopola v korist enega subjekta, ki ga lahko javni organi natančno 

nadzirajo, obvladuje kriminal, povezan z igrami na srečo, ter dovolj učinkovito uresničuje cilj preprečevanja spodbujanja 

čezmerne porabe pri igranju iger na srečo in cilj boja proti zasvojenosti z igrami na srečo. 



 

Pri tem lahko gospodarske družbe skupaj pridobijo največ 49 % navadnih delnic koncesionarja. 

 

Zdaj imajo eno ali več koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici štiri gospodarske 

družbe, pri čemer imata v treh od njih lastniške deleže v obliki navadnih delnic tudi Kapitalska 

družba, d. d., in Slovenski državni holding, d. d. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb 

države določa, da so družbe, ki se ukvarjajo z igralništvom, razvrščene med portfeljske naložbe, 

razen Loterije Slovenije, d. d., ki se šteje za strateško naložbo, dokler njeno obstoječo lastniško 

sestavo določa Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 

47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12). Predlog zakona odpravlja dosedanje omejitve pri 

lastniški sestavi gospodarskih družb, ki so lahko pridobile koncesijo za prirejanje posebnih iger 

na srečo v igralnici, v delu, ki določa največji mogoči delež posameznega delničarja v 

osnovnem kapitalu igralniške družbe in omejitev glede skupnega deleža, s čimer bodo 

vzpostavljeni pogoji za pridobitev domačih in tujih vlagateljev. V skladu s predlagano ureditvijo 

bo lahko imetnik navadnih delnic koncesionarja tudi gospodarska družba, ki je organizirana v 

obliki delniške družbe z osnovnim kapitalom v višini najmanj 4.000.000 evrov. Uvaja se možnost 

imetništva navadnih delnic koncesionarja zaposlenim, združenim v delavske zadruge. 

 

V spremembah zakona, ki ureja prirejanje iger na srečo, se v skladu z načelom odprave 

administrativnih ovir odpravi zahteva po pridobitvi dovoljenja (licence) za delo v dejavnosti 

prirejanja posebnih iger na srečo. Odprava licenc je v skladu s smernicami Evropske komisije in 

Mednarodnega denarnega sklada, v skladu s katerimi je treba zmanjšati število reguliranih 

poklicev, saj je tovrstna ureditev administrativna ovira pri zaposlovanju in zvišuje stroške dela. 

Glede na to, da se zaradi deregulacije poklicev ukinjajo dovoljenja za delo v dejavnosti 

prirejanja posebnih iger na srečo se za zagotovitev urejenega in nadzorovanega okolja in s tem 

preprečitev pranja denarja, goljufij ter drugih kaznivih dejanj pri izvajanju samih iger na srečo in 

pri postopkih izplačil uvedejo predlagane spremembe obstoječega zakona. Osebe, ki opravljajo 

delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo bodo morale izpolnjevati pogoje iz Igralniških 

standardov, ki jih bo sprejemalo Združenje igralništva Slovenije. Poleg tega se s predlaganim 

internim aktom predvsem konkretizira že vpeljane postopke dela, ki jih izvajajo koncesionarji, 

zato ti postopki ne pomenijo dodatne obremenitve njihovega dela, kot tudi ne predstavljajo 

dodatnih administrativnih zahtev. Z njihovo uvedbo bo Republika Slovenije kljub ukinitvi licenc 

zadržala visok nivo integritete prirejanja iger na srečo in še naprej zagotavljala transparentnost 

pri izvajanju dejavnosti posebnih iger na srečo. Zaposlenci koncesionarja bodo lahko brez 

kakršnihkoli administrativnih ovir prosto prehajali z enega delovnega mesta na drugo delovno 

mesto, če bodo to omogočali interni predpisi koncesionarja. Koncesionar bo na podlagi 

predloga zakona za posamezna delovna mesta zmanjševal stroške dela in se laže prilagajal 

tržnim spremembam.  

 

Poleg navedenega se s predlagano spremembo člena, ki ureja samoprepoved, odpravljajo vse 

nedoslednosti zdaj veljavne določbe o samoprepovedih, hkrati pa se uresničuje cilj odprave 

administrativnih ovir in učinkovitejše izvajanje varstva udeležencev iger na srečo, še posebno 

zaščite igralcev pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo. Finančna uprava 

Republike Slovenije je za izvajanje samoprepovedi že pripravila programsko podporo za 

vodenje zbirke podatkov o igralcih, ki so si dali samoprepoved na spletnem portalu eDavki. Ta 

koncesionarjem omogoča oddajo elektronskega obrazca o dani samoprepovedi prek zaprtega 

dela osebnega portala eDavki. Podlago za tako delovanje je zato treba zakonsko urediti v ZIS. 

 

Predlog zakona zaradi odprave administrativnih ovir in uskladitve določb ZIS z zakonom, ki 

ureja javna zbiranja, določa, da je za sprejem obvestila prireditelja o občasni organizaciji 

tombole oziroma srečelova pristojen nadzorni organ in ne več upravni organ, pristojen za 

notranje zadeve. 

 

Zaradi odprave administrativnih ovir se odpravlja obveznost koncesionarjev, da nadzornemu 

organu polletno pošiljajo pregled vseh stroškov in investicij, trimesečno poročajo o v tem 



 

obdobju danih, prejetih ali vrnjenih kreditih in obveznost o dodatnem predpisovanju načina, 

oblike in rokov za posredovanje podatkov. 

 

Predlog zakona odpravlja tudi sedanjo pomanjkljivost ureditve avdio-video nadzora prirejanja 

posebnih iger na srečo glede na zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Pomanjkljivost se 

kaže zlasti v tem, da sedanja ureditev ne določa namena izvajanja tovrstnega nadzora, in tudi 

ne, kateri igralniški procesi se lahko snemajo, prav tako ne določa roka hrambe tako 

pridobljenih posnetkov. Predlog zakona navedene pomanjkljivosti odpravlja, tako pa omogoči, 

da se s podzakonskim predpisom podrobneje določijo pogoji in način prirejanja posebnih iger 

na srečo v igralnici.  

 

 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN 

DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

 

Predlog zakona nima neposrednih finančnih posledic za državni proračun in druga javna 

finančna sredstva oziroma te niso ocenjene v pomembni vrednosti. Zaradi predlagane 

vzpostavitve monopola trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo in stav se bo v naslednjih letih 

spremenila sestava klasičnih iger na srečo, kar lahko vpliva na doseženi bruto prihodek od 

prirejanja teh iger. Ocenjuje se, da te spremembe ne bodo neugodno vplivale na višino vplačil 

za udeležbo pri klasičnih igrah na srečo in stav. Zaradi spremenjene ureditve se ne pričakuje 

zmanjšanje prihodkov iz davkov in koncesijskih dajatev. 

 

 

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 

ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 

SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 

Predlog zakona ne predvideva nove porabe proračunskih sredstev. 

 

 

5. PRILAGOJENOST PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE IN PRIKAZ 

UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH 

 

5.1. Prilagojenost predlagane ureditve pravu Evropske unije 

 

S predlaganimi spremembami se pravna ureditev prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji 

uskladi s pravnim redom Evropske unije.  

 

Prirejanje iger na srečo ni predmet poenotenja in pravne uskladitve znotraj Evropske unije. Za 

dejavnost iger na srečo je v Direktivi 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah 

na notranjem trgu z dne 12. 12. 2006 (UL L 376, 27. 12. 2006, str. 36–68) izrecno določena 

izjema od pravila o prostem opravljanju storitev zaradi javnega reda, javne varnosti in javnega 

zdravja. Igre na srečo so izključene tudi iz Direktive 2000/31/ES o elektronskem poslovanju. 

Sodišče Evropske unije, ki v vsakem posamičnem primeru presoja spoštovanje načel Evropske 

unije, v nobenem od teh ni odločilo, da so igre na srečo predmet popolnoma prostega pretoka 

storitev (npr. sodba v zadevi C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, 69. točka), 

temveč so prav zaradi posebne narave področja dopuščene nekatere omejitve, morajo pa 

izhajati iz prevladujočega javnega interesa zaradi zaščite igralcev, preprečevanja zasvojenosti, 

pranja denarja in drugih kaznivih dejanj oziroma se upošteva skrb za javni red, javno varnost, 

varovanje javnega reda in miru ipd., medtem ko se financiranje proračuna in drugih dejavnosti 

lahko pojavlja le kot ugodna stranska posledica.  

 



 

Pravo Evropske unije dopušča tudi uvedbo monopola v zvezi s prirejanjem iger na srečo. Po 

predlogu zakona se uvede monopol za prirejanje klasičnih iger na srečo in stav. Odločitev za 

tako ureditev je posledica tehtnega premisleka o razlogih, zaradi katerih je po ustaljeni sodni 

praksi Sodišča Evropske unije dovoljeno uvesti tako strogo omejitev konkurence na tem 

področju. Ti razlogi so npr. povzeti v sodbi Zeturf (zadeva C-212/08). Cilja, ki ju Republika 

Slovenija poskuša doseči v zvezi z bodočo ureditvijo prirejanja klasičnih iger na srečo, sta boj 

proti kriminalu (goljufiji in pranju denarja) in visoka raven varstva potrošnikov. Sodišče Evropske 

unije v zvezi z dopustnostjo monopola opozarja na utemeljenost njegove uvedbe na ugotovitvi, 

da so kriminalne dejavnosti v zvezi z igrami na srečo in zasvojenost z njimi problem, ki bi ga 

lahko rešilo širjenje dovoljenih in reguliranih dejavnosti (72. točka, podtočka c, prva alineja). 

Republika Slovenija meni, da se lahko učinkovito preprečevanje kriminala doseže z ustreznim 

nadzorom, ki se najbolje opravi nad enim subjektom prirejanja, za katerega velja strog nadzor 

države oziroma javnih organov (72. točka, podtočka a). V zvezi z varstvom potrošnikov in 

preprečevanjem drugih negativnih vplivov prirejanja iger na srečo (pretirano igranje in 

odvisnost) Republika Slovenija izhaja s stališča, da je te cilje najlaže doseči z usmerjanjem 

igralcev k ponudbi nosilcev monopola za prirejanje klasičnih iger na srečo in stav, ker bo ta 

zaradi strogih zakonskih zahtev in nadzora brez kriminalnih elementov ter bo zasnovan tako, da 

potrošnike varuje pred čezmerno uporabo in zasvojenostjo (prim. 67. točko navedene sodbe). 

Nova ureditev tako sledi zahtevi acquis communatauire po doslednosti doseganja teh družbeno 

koristnih ciljev (58. točka), saj bo taka pravna ureditev monopolistu omogočila, da s svojo 

ponudbo igralcem omogoča zanesljivo in privlačno alternativo prepovedanim dejavnostim. 

Predlog zakona tudi dopušča zmerno oglaševanje, ki bo strogo omejeno na tisto, kar je nujno 

za usmerjanje potrošnikov k legalnemu prirejanju iger na srečo, ne bo pa spodbujalo aktivnega 

igranja ali ga prikazovalo kot nekaj pozitivnega (71. točka). 

 

Predlagana pravna ureditev iger na srečo je tako skladna s pravnim redom Evropske unije, ki 

monopol dopušča. Glede na dosedanjo sodno prakso sodišča (glej npr. zadevo C-347/09 z dne 

15. 9. 2011) je namreč treba 49. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da 

država članica, ki želi zagotoviti posebno visoko raven varstva potrošnikov pri igrah na srečo, 

lahko utemeljeno meni, da lahko samo z vzpostavitvijo monopola v korist enega subjekta, ki ga 

lahko javni organi natančno nadzirajo, obvladuje kriminal, povezan z igrami na srečo, ter dovolj 

učinkovito uresničuje cilj preprečevanja spodbujanja čezmerne porabe pri igranju iger na srečo 

in cilj boja proti zasvojenosti z njimi. 

 

Z uvedbo novega tipa koncesije za stave se odpravi očitek Evropske komisije o duopolni 

ureditvi klasičnih iger na srečo in stav. 

 

Sedanja ureditev prirejanja iger na srečo po internetu oziroma drugih  telekomunikacijskih 

sredstvih omogoča tako prirejanje le prirediteljema klasičnih iger na srečo in koncesionarjem, ki 

imajo sedež v Republiki Sloveniji in so pridobili koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v 

igralnici. Taka ureditev je po mnenju Evropske komisije neskladna s pravnim redom Evropske 

unije. Z uvedbo novega tipa koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma 

drugih telekomunikacijskih sredstvih, se te omejitve odpravljajo. 

 

Predlog zakona odpravlja zahtevo po sedežu v Republiki Sloveniji za gospodarske družbe, ki 

lahko pridobijo koncesijo za prirejanje iger na srečo, saj je ta v nasprotju s pravnim redom 

Evropske unije, natančneje s 56. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije.  

 

Ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 2015/1535, je Republika Slovenija 

predložila novelo zakona v postopek notifikacije Evropski komisiji. Evropska komisija je na 

podlagi dodatnih pojasnil, ki jih je poslala Republika Slovenija ocenila, da je predlagana ureditev 

ustrezna v luči ciljev javnih politik in je v skladu s sodno prakso Sodišča evropskih skupnosti. 

 

 

 



 

5.2. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

 

a) Danska 

 

Na podlagi zakona, ki v Kraljevini Danski ureja prirejanje iger na srečo, je koncesija za prirejanje 

klasičnih iger na srečo, kot jih opredeljuje slovenska pravna ureditev, dodeljena gospodarski 

družbi Danske Spil A/S, ki je v lasti države (monopol nad prirejanjem). Z dovoljenjem 

ministrstva, pristojnega za dajatve, se lahko koncesija v celoti ali delno prenese tudi na 

gospodarsko družbo, ki je v lasti omenjenega monopolista. Za prirejanje serijskih loterij (angl. 

class lottery) se koncesija dodeli družbi Det Danske Klasselotteri A/S. Obe navedeni družbi 

lahko izvajanje loterije preneseta tudi na družbe, ki so v njuni popolni lasti. Koncesija oziroma 

licenca za prirejanje stav na konjskih in pasjih dirkah se na podlagi zakona lahko dodeli družbi 

Danske Spil A/S. 

 

Koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah lahko pridobi več subjektov, tudi s 

sedežem zunaj obravnavane države. Koncesija se dodeli do deset let, lahko tudi samo za 

posamezne vrste igralniških iger. Danska zakonodaja ne pozna lastniških omejitev, ki bi se 

nanašale na možnost pridobitve koncesije za prirejanje stav oziroma posebnih iger na srečo. 

Zdaj na Danskem obratuje šest igralnic, poleg tega pa je ena koncesija dodeljena igralnici, ki 

deluje na ladji. V igralnicah se lahko prirejajo naslednje igre na srečo: baccarat, punto banco, 

black jack, poker, ruleta in igre na igralnih avtomatih z denarnim dobitkom. Koncesija se lahko 

dodeli pravnim osebam in tudi fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje, določene v zakonu. 

Dodelitev koncesije fizičnim osebam je omejena pri koncesijah za nekatere vrste stav, 

kolesarske dirke na stezah, pasje dirke in dirke golobov, saj te vrste iger na srečo lahko 

organizirajo samo pravne osebe, ki so organizatorji takih tekmovanj in so vključeni v ustrezne 

športne organizacije. Pri preostalih vrstah iger na srečo mora imeti pravna oseba, ki želi 

pridobiti koncesijo, sedež na Danskem, v eni od držav EU ali držav z območja EGP. 
 

Danska spada v skupino držav, v kateri je dovoljeno spletno prirejanje iger na srečo, pri čemer 

zakon ne določa števila licenc, ki se lahko dodelijo za prirejanje teh iger. Licenca se lahko v 

skladu z zakonom dodeli za baccarat, punto banco, blackjack, poker, ruleto in igre na igralnih 

avtomatih. Do julija 2013 je bilo na Danskem dodeljeno 53 licenc za prirejanje spletnih iger na 

srečo, in to 40 operaterjem iz različnih držav, pri čemer pa največji prireditelj spletnih iger 

(športne stave, poker in igralniške igre) ostaja bivši monopolist Danske Spil A/S. 

 

 

b) Italija 

 

Čeprav spada italijanski normativni okvir za prirejanje iger na srečo med najbolj centralizirane v 

Evropi, so italijanske igralnice še vedno pod nadzorom lokalnih oblasti na območju igralnic. Zdaj 

delujejo štiri igralnice (Venezia, Campione, St. Vincente in San Remo). Regulatorni organ 

prirejanja iger na srečo je Ministrstvo za notranje zadeve. Igralnice lahko ponujajo tudi spletne 

igre na srečo, nadzor na tem področju pa izvaja Agenzia dele Dogane e dei Monopoli (AMD). 

Prihodki v italijanskih igralnicah upadajo že od leta 2010, kar je predvsem posledica uvedbe t. i. 

igralnih naprav VLT zunaj igralnic in širitve spletnega prirejanja iger na srečo. 

 
Italija je zaradi zbiranja denarnih sredstev za odpravo posledic potresa v pokrajini Abruzzo leta 

2009 v istem letu sprejela zakon, s katerim je legalizirala spletni poker, poleg tega je dovolila 

namestitev t. i. avtomatov VLT (Video Lottery Terminals), pri čemer lahko največje izplačilo 

oziroma dobitek znaša 500 evrov. S tem so vzpostavili sistem, katerega cilj je namestitev okrog 

50.000 takih avtomatov na nekaterih lokacijah (gostinski lokali, nakupovalni centri ipd.), pri 

čemer je nad vsemi avtomati vzpostavljen centraliziran nadzor z oddaljenim dostopom. Nadzor 

je bil najprej v pristojnosti L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), po 

združitvi s carino pa ga izvaja Agenzia dele Dogane e dei Monopoli (AMD). Licenca je bila med 

preizkušanjem sistema dodeljena desetim operaterjem, ki so že imeli licenco za namestitev t. i. 



 

avtomatov AWP (Amusement with Prize Gaming Machines), pozneje pa so se v sistem vključili 

še drugi operaterji. 

 

V Italiji so začeli uvajati spletne igre na srečo v letu 2006, ko je bilo na podlagi mednarodnega 

tenderja dodeljenih 33 licenc. Zanje so se lahko potegovale gospodarske družbe s sedežem v 

državah EU, EFTA in celo družbe z območij off shore. Licence so bile večinoma dodeljene 

večjim tujim operaterjem, kakršni so Betfair, Unibet, William Hill, Ladbrokes in 888. Zdaj 

ponujajo največji nabor spletnih iger na srečo med vsemi evropskimi državami, saj je mogoče 

pridobiti licenco za spletno prirejanje stav, konjskih dirk, turnirjev v pokru, loterijske igre, 

igralniške igre in igre na igralnih avtomatih. Vsako igralno platformo za prirejanje spletnih iger 

na srečo, za katero je v Italiji dodeljena licenca, mora avtorizirati in licencirati nadzorni organ 

AMD in mora izpolnjevati predpisana merila za zaščito igralcev ter pogoje, ki določajo 

odgovorno oglaševanje. Predpisi, ki urejajo spletno prirejanje iger na srečo, določajo, da morajo 

operaterji zagotoviti igralcem možnost samoprepovedi za posamezno obdobje. Seznam takih 

igralcev mora biti dostopen nadzornemu organu. Iste pogoje morajo izpolnjevati tudi igralnice, ki 

želijo prirejati spletne igre na srečo. 

 
c) Avstrija 

Področje iger na srečo v Avstriji ureja zvezni zakon o igrah na srečo (Glücksspielgesetz – 

GSpG), v katerem so med regulatornimi cilji države na področju iger na srečo navedeni 

preprečevanje organiziranega kriminala kot je pranje denarja in financiranje terorizma, 

preprečevanje sekundarnega kriminala, oziroma kaznivih dejanj, ki jih izvršujejo zasvojeni z 

igrami na srečo, zaščita mladoletnikov, zaščita potrošnikov in ohranjanje stabilnosti finančnih 

trgov (preprečevanje organiziranja piramidnih shem). Avstrija ima za doseganje teh ciljev 

vzpostavljen monopol, tako na področju loterijskih iger in stav, kot tudi na področju prirejanja 

iger na srečo v igralnicah. Tako ima izključno pravico za prirejanje stav in loterijskih iger 

Österreichische Lotterien GmbH, ki na podlagi tega prireja igre kot so Lotto, Goal Betting, in 

različne loterijske igre. Izključna pravica za prirejanje casino iger v igralnicah pa je dodeljena 

Casinos Austria AG, ki upravlja 12 igralnic v Avstriji. Čezmejna ponudba iger na srečo v Avstriji 

ni dovoljena. Izključna pravica domačih prirediteljev se nanaša tudi na ponudbo spletnih iger na 

srečo, zato tujim prirediteljem ni dovoljeno prirejati in oglaševati iger na srečo v Avstriji. 

Skladnost ureditve iger na srečo v Avstriji z evropskim pravnim redom, s poudarkom na 

monopolni ureditvi tega področja je že bila predmet presoje Sodišča evropskih skupnosti. 

Sodišče je s sodbo v zadevi Robert Pfleger in ostali (C-390/12) v letu 2014 odločilo, da 

avstrijska ureditev področja iger na srečo ni skladna s pravom skupnosti (56 člen Pogodbe o 

delovanju EU), saj zakonodaja s tem, da dopušča neomejeno in agresivno oglaševanje 

monopolnim prirediteljem iger na srečo, dejansko ne zasleduje ciljev kot so zaščita igralcev ali 

boj proti kriminalnim dejavnostim in v bistvu ne zmanjšuje možnosti za dostop do iger na srečo 

na sistematičen in konsistenten način. 

 
d) Francija 

 

V Franciji je področje igralniških iger na srečo (igralništvo land base) razdeljeno med Ministrstvo 

za finance in Ministrstvo za notranje zadeve. Na notranjem ministrstvu deluje Commission 

Supérieure des Jeux (CSJ), ki je pristojna za vodenje postopka podeljevanja licenc in pripravo 

predpisov o igralništvu. Licence se dodeljujejo za določeno obdobje, postopek dodeljevanja pa 

je razmeroma zapleten, saj so vanj dejavno vključeni svetovalni odbori lokalnih skupnosti, ki jih 

sestavljajo poslanci, župani in višji javni uslužbenci. Ti odbori na rednih mesečnih zasedanjih 

ocenjujejo vloge za dodelitev in podaljšanje licenc ali razširitev igralnic. Vsako vlogo nato CSJ 

oceni na podlagi različnih meril (število prebivalcev, lokalna konkurenca, lokalni ekonomski 

interesi ipd.). CSJ nato pozitivni oz. negativni predlog odločitve pošlje notranjemu ministrstvu, ki 

sprejme končno odločitev. V začetku leta 2013 je v Franciji delovalo 195 igralnic, od katerih jih 



 

je bilo 115 v lasti večjih igralniških operaterjev, kot so Partouche, Barriere, JOA in Tranchant. 

Zaradi upada prometa je bilo s spremembo zakonodaje v letu 2007 igralnicam omogočeno tudi 

prirejanje turnirjev pokra Texas Hold’em, vendar se je učinek teh sprememb pokazal šele v 

zadnjih treh letih, ko se je upadanje obiska v igralnicah umirilo. 

 

Spletne igre na srečo so v Franciji urejene v posebnem zakonu, ki je bil sprejet v letu 2010. 

Uredil je dodelitev dovoljenj in pogoje za prirejanje športnih stav, konjskih dirk in pokra po 

internetu. Nadzorni organ nad spletnim prirejanjem iger na srečo je L’Autorité de régulation des 

jeux en ligne  (ARJEL), ki izdaja dovoljenja, zagotavlja, da operaterji izpolnjujejo pogoje za 

prirejanje, da se igre prirejajo varno in pošteno, ter preprečuje nezakonito prirejanje spletnih 

iger. Za prirejanje spletnih iger na srečo se lahko dodeli največ 21 dovoljenj za poker, 14 

dovoljenj za prirejanje športnih stav in 5 dovoljenj za prirejanje stav na konjskih dirkah. 

Posamezno dovoljenje se dodeli za pet let in so ga do zdaj pridobili predvsem večji evropski 

operaterji, ki prirejajo spletne igre na srečo, kot so BWIN, Poker Stars, Full tilt in Sporting bet. 

Operater, ki želi pridobiti dovoljenje za spletne igre, mora imeti sedež v EU ali EGP, spletna 

stran, na kateri prireja igre na srečo, mora imeti končnico .fr in ločen račun za poslovanje v 

Franciji. Operater mora nadzorniku ARJEL zagotoviti dostop do vseh podatkov o igralcih in 

transakcijah igralcev (igre, vplačila, izplačila, stanje na računih ter še vrsto drugih podatkov o 

poteku igranja in profilih igralcev). 

 

Prirejanje spletnih iger, ki nimajo pridobljenega dovoljenja v Franciji, se preprečuje z blokado 

spletnih strani in plačilnega prometa. Blokado so s pomočjo francoskih ponudnikov storitev 

informacijske družbe začeli izvajati v letu 2010, pri čemer je visoka globa predpisana za 

ponudnika storitev informacijske družbe, ki na podlagi odredbe ne izvede blokade spletne 

strani, pa tudi za prireditelja spletnih iger na srečo brez dovoljenja. Ob visokih globah so v 

nekaterih primerih predpisane tudi zaporne kazni. Del davčnih prihodkov namenijo za ukrepe 

preprečevanja problematičnega igranja in zasvojenosti. 

 
 

 

6. PRESOJA POSLEDIC ZA POSAMEZNA PODROČJA  

 

6.1 Presoja administrativnih posledic 

 

a)  V postopkih oziroma pri poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov 

Zakon bo imel zaradi ukinitve licenc v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo 

administrativne posledice na delovanje Finančne uprave Republike Slovenije in na delovanje 

posebne komisije, ki jo sestavljata dva člana, ki ju imenuje minister, pristojen za finance, in član 

Odbora združenja igralnic pri Gospodarski zbornici Slovenije. Glede na dejstvo, da je vsa 

administrativna dela za Komisijo za izdajo licenc za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na 

srečo opravljal Posebni finančni urad pri Finančni upravi Republike Slovenije, bo z ukinitvijo 

licenc prenehala obstajati  Komisija za izdajo licenc za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger 

na srečo in potreba po opravljanju teh administrativnih del. Komisija za izdajo licenc za delo v 

dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo je v letu 2012 izdala 267 licenc, v letu 2013 230 

licenc, v letu 2014 pa 186 licenc za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo. Poleg 

tega Posebni finančni urad, kot nadzorni organ na področju prirejanja iger na srečo ne bo več 

dolžan voditi zbirke podatkov o osebah, ki so pridobile licenco. Kadrovske vire, ki  so opravljali 

administrativna opravila v zvezi z izdajo licenc bo mogoče preusmeriti k drugim nalogam v 

okviru Finančne uprave Republike Slovenije. Glede na dejstvo, da gredo v skladu s 109.b 

členom ZIS stroški teh postopkov v breme stranke, bo imel predlog zakona zaradi ukinitve 

licenc določene finančne posledice. Tarifna številka 13 Uredbe o določitvi tarife stroškov na 

področju prirejanja iger na srečo določa, da znašajo stroški za zahtevo za izdajo dovoljenja 

(licence) 30 točk. Vrednost točke je po drugem odstavku 2. člena Uredbe 4,17 EUR tako, da 



 

znašajo stroški postopka 125,10 EUR. Skupni znesek plačanih stroškov iz naslova izdanih 

licenc je tako v letu 2014 znašal 23.268,60 evra. 

 

b)  Pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov 

Koncesionarji, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnicah in igralnih salonih, bodo po ukinitvi 

licenc v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo za opravljanje dela v dejavnosti prirejanja 

posebnih iger na srečo (vodja igralnice, vodja iger, osebe, ki opravljajo interni nadzor v igralnici, 

ter glavni in pomožni blagajniki), lahko zaposlovali osebe, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 

Igralniških standardov, ki jih bo sprejemalo Združenje igralništva Slovenije. Glede na to, da pri 

zaposlovanju teh kategorij zaposlencev ne bodo vezani na predhodno pridobitev licence, se 

bodo izognili administrativnim oviram in stroškom, ki so povezani s postopkom pridobitve in tudi 

odvzema licence. Poleg tega se bodo koncesionarji lahko hitreje prilagajali spremembam na 

trgu in temu prilagajali število zaposlenih na posameznih delovnih mestih s tem, da bodo morali 

zagotoviti za delavce v procesu prirejanja iger na srečo, ustrezno usposabljanje. Zaradi odprave 

administrativnih ovir se odpravlja obveznost koncesionarjev, da nadzornemu organu polletno 

pošiljajo pregled vseh stroškov in investicij, trimesečno poročajo o v tem obdobju danih, prejetih 

ali vrnjenih kreditih in obveznost o dodatnem predpisovanju načina, oblike in rokov za 

posredovanje podatkov iz IV. poglavja ZIS. 

 

  

6.2  Presoja posledic za okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike 

 

Predlog zakona ne bo imel posledic na tem področju.  

 

 

6.3  Presoja posledic za gospodarstvo 

 

Predlog zakona ne spreminja stopenj za obračun koncesijske dajatve od prirejanja klasičnih iger 

na srečo za financiranje dejavnosti humanitarnih, invalidskih in športnih organizacij, saj bi 

morebitno znižanje pomenilo manj načrtovanih sredstev za navedene namene. Koncesijska 

dajatev za posamezne vrste stav se določi v višini od 7 % do 30 % od osnove. Navedeni razpon 

koncesijske dajatve ne posega v obstoječe stopnje koncesijskih dajatev pri prirejanju stav, ki so 

nižje od zgornje predlagane stopnje koncesijske dajatve. Predlagana najnižja stopnja 

koncesijske dajatve pa je prilagojena posameznim vrstam stav, ki glede na naravo prirejanja teh 

stav in visokega odstotka vračanja vplačil ne bi prenesle višje stopnje koncesijske dajatve.  

 

Dosedanji prireditelj stav bo poleg stav, glede na prehodne določbe predloga zakona, prirejal 

klasične igre na srečo, za katere mu je bila dodeljena koncesija do izteka posamezne koncesije. 

Ker predlog zakona odpravlja zahtevo po sedežu koncesionarja v Republiki Sloveniji, bo tako 

lahko koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih 

telekomunikacijskih sredstvih po postopku, določenem v ZIS, pridobila gospodarska družba, ki 

ima sedež na območju Evropskega gospodarskega prostora. Ta sprostitev pri dodeljevanju 

navedenega tipa koncesije dopolnjuje dosedanje prirejanje posebnih iger na srečo, ter bo zaradi 

večje konkurenčnosti na tem področju pripomogla k izboljšanju ponudbe in dvigu kakovosti 

prirejanja posebnih spletnih iger na srečo. Dodelitev novih koncesij bo predvidoma prinesla tudi 

dodatne proračunske prihodke. 

 

Ugodne posledice na poslovanje družb, ki že imajo koncesijo za prirejanje posebnih iger na 

srečo v igralnici, bo prinesla tudi odprava omejitev glede lastniške sestave teh družb, kar jim bo 

omogočilo, da pridobijo zasebne strateške partnerje, z izdelano vizijo poslovanja v dejavnosti 

prirejanja iger na srečo. Omogoča se tudi imetništvo navadnih delnic zaposlenim pri 

koncesionarju. 

 

 



 

6.4  Presoja posledic na socialnem področju 

 

Že obstoječa pravna ureditev prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji je ščitila mladoletnike 

in druge občutljive osebe pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo, predlog 

zakona pa slednje še dopolnjuje. Udeležba pri igrah na srečo, ne glede na njihovo vrsto, pa tudi 

sodelovanje pri prirejanju iger na srečo sta osebam, ki so mlajše od 18 let, prepovedana. 

Poveča se tudi raven zaščite potrošnikov, saj se omeji oglaševanje zakonitih oblik prirejanja iger 

na srečo, tako da se dopušča le zmerno oglaševanje, ki bo omejeno na tisto, kar je nujno za 

usmerjanje potrošnikov k zakonitemu prirejanju, ne bo pa spodbujalo čezmerne udeležbe ali 

prikazovalo prirejanja iger na srečo kot nekaj pozitivnega. 

 

 

6.5  Presoja posledic glede na dokumente razvojnega načrtovanja 

 

Neposrednih posledic na dokumente razvojnega načrtovanja predlog zakona ne bo imel. 

 

 

6.7  Izvajanje sprejetega predpisa 

 

a) predstavitev sprejetega zakona 

 

Predpis se nanaša na deležnike, ki sodelujejo pri prirejanju iger na srečo (koncesionarji in 

prireditelji ter bodoči koncesionarji), ki so že seznanjeni z veljavnimi predpisi in se bodo s 

predlogom sprememb zakona seznanili ob njegovi objavi, zato posebna izobraževanja in 

predstavitve niso predvideni. 

 

b) spremljanje sprejetega predpisa 

 

Izvajanje predpisa se bo spremljalo v sodelovanju s FURS RS, ki je nadzorni organ prirejanja 

iger na srečo. 

  

 

 

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA 

V razpravo so bili vključeni:  

 

 koncesionarji in prireditelji iger na srečo (HIT d.d., Casino Portorož d.d., Casino Bled 

d.d. Športna loterija d.d., Loterija Slovenije d.d. in Profesionalno združenje igralnih 

salonov);  

 predstavniki zainteresirane javnosti (Sindikat igralniških delavcev Slovenije, Svet 

delavcev družbe HIT d.d., Zveza društev kasaške centrale Slovenije, European Gaming 

& Betting Association, Kapitalska družba d.d., SIQ, Olimpijski komite Slovenije, Forum 

za Goriško, GZS, Slovenska oglaševalska zbornica); 

 v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 

septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih 

predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 

2015/1535) , je bil pri Evropski komisiji izveden postopek informiranja na področju 

tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (v postopku sta bili 

udeleženi Evropska komisija in Malta). 

  

Mnenja so podali: 

 HIT d.d. in Casino Portorož d. d., 

 Casino Portorož d. d.,  



 

 Športna loterija d.d., 

 Loterija Slovenije d.d., 

 Profesionalno združenje igralnih salonov (PROZIS), 

 Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS), 

 Svet delavcev družbe HIT d.d., 

 Zveza društev kasaške centrale Slovenije, 

 European Gaming & Betting Association, 

 Kapitalska družba d.d., 

 SIQ, 

 Olimpijski komite združenje športnih zvez, 

 Forum za Goriško, 

 Slovenska oglaševalska zbornica, 

 Evropska komisija, 

 Malta. 

 

Upoštevani so bili: 

 v celoti, 

 večinoma, 

 delno, 

 niso bili upoštevani. 

 

 

HIT d.d. in Casino Portorož d. d., sta predlagala: 

 zmanjšanje števila koncesij za igralnice na 11 in zmanjšanje števila koncesij za igralne 

salone na 24, 

 poenostavitev načina sprejemanja posameznih podzakonskih aktov, ki so v pristojnosti 

ministra za finance tako, da bi jih delno nadomestili z igralniškimi standardi, sprememba 

katerih bi bila v domeni stroke (Združenje igralništva pri turistično gostinski zbornici 

Slovenije) in FURS kot nadzornega organa. Predlagata, da bi igralniške standarde 

izdajala posebna komisija, ki bi jo imenoval minister za finance, 

 da se v osnovo za obračun koncesijske dajatve poleg vstopnine in napitnine ne bi 

vštevala tudi vrednost brezplačne igre, ki jo v marketinške namene igralnica podari 

gostom pri čemer vrednost brezplačne igre, izvzete iz obračuna koncesijske dajatve, 

lahko znaša največ 10% osnove za obračun koncesijske dajatve preteklega leta, 

 spletne igre na srečo naj prirejajo le koncesionarji, ki že imajo koncesijo za prirejanje 

posebnih iger na srečo v igralnicah in prireditelji klasičnih iger na srečo, 

 možnost oglaševanja tujih prirediteljev, ki prirejajo igre na srečo (poker turnir) v 

sodelovanju z domačimi koncesionarji, 

 spremembo določil, ki urejajo napitnino, 

 Casino Portorož d.d. pa predlaga še, da se za koncesionarje, ki že prirejajo spletne igre 

na podlagi koncesijske pogodbe šteje, da so pridobili koncesijo za prirejanje spletnih 

iger. 

 

Casino Bled d.d., je predlagal: 

 da se proučita oba pogoja, ki sta določena za lastništvo koncesionarja in sicer 

zahtevana pravno organizacijska oblika delniške družbe in zahtevani kapital v višini 

4.000.000 evrov. Menijo, da bi bil lastnik koncesionarja tudi gospodarska družba, 

organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo z nižjim kapitalom. 

 

Športna loterija d.d., je predlagala: 

 monopolno ureditev in razširitev možnosti stav tudi na druge dogodke, ker se 

prireditelju s predlogom novele odvzame možnost prirejanja klasičnih iger na srečo, 

 znižanje odstotka koncesijske dajatve za posamezno vrsto stav, 



 

 stave naj se v izogib davku na srečke ne štejejo kot klasične igre na srečo, 

 

Loterija Slovenije d.d., je predlagala: 

 spletne igre na srečo naj prirejajo le koncesionarji, ki že imajo koncesijo za prirejanje 

posebnih iger na srečo v igralnicah in prireditelji klasičnih iger na srečo, 

 določbe glede omejitev oglaševanja naj ne veljajo za prireditelja klasičnih iger na srečo, 

 pri odločitvi igralca o samoprepovedi naj bi ta imel možnost izbire ali naj se mu prepove 

udeležba pri posebnih igrah na srečo ali pri igrah na srečo, ki se prirejajo po internetu, 

 spremembo načina ugotavljanja osnove za obračunavanje in plačevanje koncesijske 

dajatve pri klasični h igrah na srečo tako, da bi bila vrednost vplačil, zmanjšana za 

odstotek predvidenega sklada za dobitke, določenega s pravili posamezne klasične igre 

na srečo, 

 da se v okviru dovoljenja za posamezno klasično igro na srečo lahko prireja več iger 

iste vrste in da lahko prireditelj zaradi višje sile ali skrite napake na srečki preneha 

prirejati posamezno serijo igre na podlagi predhodnega soglasja nadzornega organa. 

 

Profesionalno združenje igralnih salonov (PROZIS) je predlagalo: 

 da se število koncesij za igralnice zviša na 20, število koncesij za igralne salone pa 

zniža na 25, 

 drugačno ureditev delitve napitnin, ker v igralnih salonih ne morejo ugotoviti na katerih 

delovnih mestih je bila napitnina ustvarjena, 

 možnost podaljšanja najema in števila igralnih avtomatov za potrebe testiranja. 

 

Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS), je predlagal: 

 imetniki delnic koncesionarja naj bodo tudi delavci, ki so oziroma so bili zaposleni pri 

koncesionarju, 

 posamezne skupine delavcev bi morale imeti za delo v igralništvu poseben certifikat, 

 spremeni naj se način obdavčitve igralniške napitnine tako, da ta ne bo obremenjena s 

prispevki. 

 

Svet delavcev družbe HIT d.d., je predlagal: 

 imetniki delnic koncesionarja naj bodo tudi delavci, ki so zaposleni pri koncesionarju. 

 

Zveza društev kasaške centrale Slovenije je predlagala: 

 odpravi naj se omejitev glede števila dovoljenih tekmovanj v enem letu in vsakokratno 

dovoljenje Ministrstva za finance, 

 stave na konjskih dirkah naj se vključijo na stavne liste Športne loterije. 

 

European Gaming & Betting Association, je predlagala: 

 naj se ne omejuje števila dodeljenih koncesij za prirejanje spletnih iger na srečo, 

 

Kapitalska družba d.d., je predlagala: 

 naj se odpravi delitev na prednostne in navadne delnice, saj bi na ta način odpadla 

obveznost izplačila dividend oziroma, da bi bila uporaba razreda prednostnih delnic 

določena zgolj kot možnost, o kateri se odločijo delničarji na skupščini. 

 

SIQ je predlagal: 

 v zakon naj se uvede pojem igralne naprave,  

 uvedbo tehniških standardov, 

 predpišejo naj se pogoji, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalni laboratoriji, 

 predpiše naj se možnost le ene institucije na katero bo država prenesla nadzor nad 

tehnično brezhibnostjo igralniških tehnologij, 

 kot naloge nadzornega organa naj se navede tudi nadziranje tehnične brezhibnosti, 



 

odobritve tipa in posamezne igralne naprave ter informacijskega in drugega sistema, ki 

se uporablja za prirejanje igre na srečo. 

 

Olimpijski komite združenje športnih zvez je predlagal: 

 znižanje davčnih obremenitev pri igrah, pri katerih sklad za dobitke ni v naprej določen, 

zlasti pri športnih stavah. 

 

Forum za Goriško je predlagal: 

 uvedbo degresivne obdavčitve igralniških prihodkov tako, da se davek od iger in 

koncesijska dajatev prenehata plačevati, ko družba doseže 120 milijonov evrov letnega 

prihodka od iger na srečo. 

 

GZS je predlagala:  

 da se za igre na srečo ne štejejo nagradne igre v okviru interaktivnih zabavnih oddaj, pri 

katerih poslušalci ali gledalci sodelujejo z glasovanjem preko plačljivih 

telekomunikacijskih storitev in je nagrada, poleg naključja, pogojevana tudi s pravilnim 

odgovorom na vprašanja ali primerljivo izpolnitvijo določene naloge. 

 

Slovenska oglaševalska zbornica je predlagala: 

 da se pri omejitvah oglaševanja iger na srečo določi natančna vsebina opozorila, 

minimalna velikost opozorila v vizualnih oglasih in minimalna dolžina trajanja obvestila v 

video in avdio oglasih. 

 

Evropska komisija je: 

 v zvezi s celotnim predlaganim pravnim okvirom sistema izključnih pravic za Športno 

loterijo d.d. in Loterijo Slovenije d.d. ter na drugi strani bistveno večjim številom koncesij 

za posebne igre na srečo v igralnicah in igralnih salonih in prirejanja iger na srečo preko 

interneta, zaprosila Republiko Slovenijo za dodatno utemeljitev izključnih pravic za 

klasične igre na srečo in stave v luči ciljev javnih politik, vključno s primernostjo in 

sorazmernostjo teh omejitev, v skladu s sodno prakso Sodišča evropskih skupnosti,  

 zaprosila za dodatno utemeljitev zahteve po posebni obliki gospodarske družbe, v zvezi 

z določbo, da je lahko imetnica delnic koncesionarja katerakoli gospodarska družba, ki 

je organizirana kot delniška družba, 

 zaprosila za obrazložitev prehodnih določb, glede veljavnosti obstoječih koncesij za 

prirejanje posebnih iger na srečo preko interneta, 

 opozorila Republiko Slovenijo, da tudi posamezna dodatna specifična pravila glede 

prirejanja spletnih iger na srečo, samoprepovedi in oglaševanja, ki jih določijo pristojni 

ministri, sodijo v okvir zahteve po priglasitvi iz Direktive 2015/1535. 

 

Malta je:  

 pozdravila namero Republike Slovenije, da sprosti trg posebnih iger na srečo preko 

interneta, vendar je ob tem izrazila zadržek, glede omejitve svobode storitev, saj se 

predlagane zakonske spremembe ne sklicujejo na operaterje, ki so že zakonito 

ustanovljeni in regulirani v drug državi članici Evropskega gospodarskega prostora, 

 želela dodatna pojasnila glede določbe o sodelovanju s tujimi prireditelji iger na srečo, 

ki se nanašajo na prireditelja Športno loterijo d.d. in Loterijo Slovenije d.d. 

 

 

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: 

 

Cilj predloga zakona je bil predvsem uskladitev slovenske zakonodaje na področju iger na srečo 

s pravom Evropske skupnosti ter odprava nekaterih administrativnih ovir. 

 



 

Koncesionarja HIT d.d. in Casino Portorož d.d., sta predlagala zmanjšanje števila koncesij za 

igralnice na 11 in zmanjšanje števila koncesij za igralne salone na 24. Predlagala sta tudi 

poenostavitev načina sprejemanja posameznih podzakonskih aktov, ki so v pristojnosti ministra 

za finance tako, da bi jih delno nadomestili z igralniškimi standardi, sprememba katerih bi bila v 

domeni stroke. V osnovo za obračun koncesijske dajatve naj se poleg vstopnine in napitnine ne 

bi vštevala vrednost brezplačne igre, ki jo v marketinške namene igralnica podari gostom, pri 

čemer vrednost brezplačne igre izvzete iz obračuna koncesijske dajatve  lahko znaša največ 

10% osnove za obračun koncesijske dajatve preteklega leta. Spletne igre na srečo naj prirejajo 

le koncesionarji, ki že imajo koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in 

prireditelji klasičnih iger na srečo. Ker se na področju števila koncesij ohranja obstoječa 

ureditev, pripombe obeh koncesionarjev niso bile upoštevane. Iz enakega razloga tudi ni bil 

upoštevan predlog v zvezi s poenostavitvijo načina sprejemanja posameznih podzakonskih 

aktov, ki so v pristojnosti ministra za finance. Predlog, da se v osnovo za obračun koncesijske 

dajatve poleg vstopnine in napitnine ne bi vštevala tudi vrednost brezplačne igre, ki jo v 

marketinške namene igralnica podari gostom, pri čemer vrednost brezplačne igre izvzete iz 

obračuna koncesije lahko znaša največ 10% osnove za obračun koncesijske dajatve preteklega 

leta, ni bil upoštevan, zaradi vpliva na proračunske prihodke. Predlog, da spletne igre na srečo 

prirejajo le koncesionarji, ki že imajo koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah 

in prireditelji klasičnih iger na srečo, je v nasprotju z evropskim pravnim redom, saj prekomerno 

posega v pravico do prostega pretoka storitev. 

 

Predlog koncesionarja Casino Bled d.d. ni bil upoštevan, saj je bilo ocenjeno, da je delniška 

družba primerna organizacijska oblika za pravno osebo, ki želi pridobiti lastniški delež pri 

koncesionarju, prav tako pa je bila kot ustrezna ocenjena predlagana višina osnovnega kapitala. 

 

Predlog Športne loterije d.d., naj se stave ne štejejo kot klasične igre na srečo, s čimer bi se 

izognili plačilu davka na srečke, je predmet ureditve v zakonu, ki ureja davek na srečke.  

 

Loterija Slovenije d.d. je predlagala, da določbe glede omejitev oglaševanja ne bi veljale za 

prireditelja klasičnih iger na srečo in bi pri odločitvi igralca o samoprepovedi, ta imel možnost 

izbire ali naj se mu prepove udeležba pri posebnih igrah na srečo ali pri igrah na srečo, ki se 

prirejajo po internetu. Pripombe niso bile upoštevane, saj gre pri ukrepih namenjenih zaščiti 

igralcev za enotno obravnavo udeležencev vseh iger na srečo. Glede predloga za spremembo 

načina ugotavljanja osnove za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve pri klasičnih 

igrah na srečo tako, da bi bila vrednost vplačil zmanjšana za odstotek predvidenega sklada za 

dobitke, določenega s pravili posamezne klasične igre na srečo, je bilo ugotovljeno, da bi 

takšen način obračuna vplival na znižanje koncesijske dajatve. Predlog, da se v okviru 

dovoljenja za posamezno klasično igro na srečo lahko prireja več iger iste vrste in da lahko 

prireditelj zaradi višje sile ali skrite napake na srečki preneha prirejati posamezno serijo igre na 

podlagi predhodnega soglasja nadzornega organa, ni bil predmet urejanja novele. 

 

Profesionalno združenje igralnih salonov (PROZIS) je predlagalo, da se število koncesij za 

igralnice zviša na 20, število koncesij za igralne salone pa zniža na 25 in drugačno ureditev 

delitve napitnin, ker v igralnih salonih ne morejo ugotoviti na katerih delovnih mestih je bila 

napitnina ustvarjena. Ker se na področju števila koncesij in napitnin ohranja obstoječa ureditev, 

pripombi nista bili upoštevani. 

 

Zveza društev kasaške centrale Slovenije je predlagala, da se stave na konjskih dirkah vključijo 

na stavne liste Športne loterije. Stave na konjskih dirkah potekajo le občasno (največ 25 krat na 

leto) in zanje velja specifična ureditev. 

 

SIQ je predlagal da se v zakonu uvede pojem igralne naprave in uvedbo tehniških standardov. 

Predpišejo naj se pogoji, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalni laboratoriji, predpiše naj se 



 

možnost le ene institucije na katero bo država prenesla nadzor nad tehnično brezhibnostjo 

igralniških tehnologij. Kot naloge nadzornega organa naj se navedejo tudi nadziranje tehnične 

brezhibnosti in odobritev tipa in posamezne igralne naprave ali informacijskega in drugega 

sistema, ki se uporablja za prirejanje igre na srečo. Noben od navedenih predlogov ni 

neposredno vezan na pripombe Evropske komisije, niti ne odpravlja administrativnih ovir. 

 

Olimpijski komite združenje športnih zvez je predlagal znižanje davčnih obremenitev iger, pri 

katerih sklad za dobitke ni v naprej določen, zlasti športnih stav. Gre za ureditev v zakonu, ki 

ureja davek na srečke. 

 

Malta je pozdravila namero Republike Slovenije, da sprosti trg posebnih iger na srečo preko 

interneta, vendar je ob tem izrazila zadržek, glede omejitve svobodnega pretoka storitev, saj se 

predlagane zakonske spremembe ne sklicujejo na operaterje, ki so že zakonito ustanovljeni in 

regulirani v drug državi članici Evropskega gospodarskega prostora. Menimo, da praksa 

sodišča Evropske skupnosti ne nasprotuje predpisom države članice, s katerimi je 

gospodarskim subjektom s sedežem v drugih državah članicah, kjer zakonito ponujajo podobne 

storitve, prepovedano ponujati iger na srečo preko interneta na ozemlju držav članic, v katerih 

niso pridobili ustreznega dovoljenja. 

 

 

8. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI 

DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES 

 

 Alenka Smerkolj, v funkciji ministra za finance, 

 mag. Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka 

 Irena Sodin, državna sekretarka 

 mag. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka 

 Urška Cvelbar generalna direktorica Direktorata za finančni sistem 

 Aleš Butala, vodja Sektorja za finančni sistem 

 Bojan Briški, sekretar v Oddelku za trg kapitala in igre na srečo 

 Jelka Jerina Mandič, podsekretarka v Oddelku za trg kapitala in igre na srečo 

 

 

 

 



 

II. BESEDILO ČLENOV 

 

  

  

1. člen 

 

V Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 

11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi: 

 

  

»1.a člen 

 

Ta zakon se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje 

informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, (UL L št. 

241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).«. 

 

 

2. člen 

 

V 3. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»V Republiki Sloveniji je koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo dodeljena 

neposredno s tem zakonom Loteriji Slovenije, d. d. Koncesija za prirejanje stav je dodeljena 

neposredno s tem zakonom Športni loteriji, d. d. Vlada lahko dodeli tudi 15 koncesij za 

prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici in 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v 

igralnem salonu. Vlada lahko dodeljuje tudi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo po 

internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih.«. 

 

V šestem odstavku se za besedo »srečo« dodata besedi »in stav«.  

 

 

3. člen 

 

V  3.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:  

 

»Po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih se lahko prirejajo klasične igre na 

srečo, posebne igre na srečo in stave. Klasične igre na srečo lahko prireja Loterija Slovenije, d. 

d., stave Športna loterija, d. d., posebne igre na srečo pa gospodarska družba, ki ima sedež v 

Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropskega gospodarskega prostora in pridobi v 

Republiki Sloveniji koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih 

telekomunikacijskih sredstvih. Gospodarska družba lahko prireja le tiste vrste iger na srečo po 

internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih, določene v koncesijski pogodbi, ki jo 

skleneta koncesionar in minister, pristojen za finance, oziroma v dovoljenju za prirejanje 

posamezne klasične igre na srečo ali stav«. 

 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

 

»Za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih 

telekomunikacijskih sredstvih se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za 

dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici.«. 

 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi: 

 



 

»Gospodarske družbe iz prvega odstavka morajo informacijski sistem, na katerem prirejajo igre 

na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih, povezati v informacijski 

sistem Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) in mu 

zagotoviti bralni dostop do programov, podatkov in sistemskih zapisov ter pridobiti dovoljenje 

nadzornega organa za začetek prirejanja iger na srečo po internetu oziroma drugih 

telekomunikacijskih sredstvih.«. 

 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek in se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Minister, pristojen za finance, podrobneje določi pogoje in način prirejanja iger na srečo po 

internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih ter ukrepe za varstvo igralcev in zaščito 

mladoletnikov in drugih občutljivih oseb.«  

 

 

 

4. člen 

 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

 

»Oglaševanje, sprejemanje ali posredovanje vplačil ali opravljanje drugih storitev v zvezi s 

prirejanjem iger na srečo za osebe, ki nimajo dovoljenja oziroma koncesije vlade, je v Republiki 

Sloveniji prepovedano.  

 

Ne glede na prejšnji odstavek je oglaševanje dovoljeno gospodarskim družbam s sedežem v 

drugi državi članici Evropskega gospodarskega prostora, ki so v svoji državi pridobile ustrezno 

dovoljenje pristojnega organa za prirejanje iger na srečo, kadar jih prirejajo v sodelovanju s 

koncesionarjem v njegovih prostorih, pri čemer je oglaševanje dovoljeno samo med trajanjem 

igre in v prostorih koncesionarja.«. 

 

 

5. člen 

 

Doda se nov 6.a člen, ki se glasi: 

 

»6.a člen 

 

Izvajalci oglaševanja lahko oglašujejo igre na srečo tako, da to ni v nasprotju s cilji in nameni 

tega zakona, pri čemer mora oglaševalsko sporočilo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

 ne sme biti zavajajoče in vzbujati neustreznih občutkov oziroma napačnih predstav glede 

dejanskih možnosti dobitka pri igrah na srečo; 

 v njem ne smejo nastopati mladoletniki, prav tako oglaševalsko sporočilo ne sme biti 

usmerjeno nanje; 

 ne sme se pojavljati v in na stavbah ter objektih, pa tudi ne na pripadajočih zemljiščih, 

kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja mladoletnikov; 

 ne sme se pojavljati na prireditvah, ki so namenjene predvsem mladoletnim osebam. 

 

Oglaševalsko sporočilo mora vsebovati vidno in čitljivo pisno, slikovno ali govorno opozorilo, ki 

se glasi: »To je oglas za igre na srečo. Vplačilo v igro na srečo ne zagotavlja dobitka.«. 

 



 

Pisno opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti navedeno v velikosti najmanj ene desetine 

velikosti oglasa in v ustrezni velikosti črk, tako da ga je mogoče brez težav prebrati in ga ni 

mogoče spregledati. Pri televizijskih oglasih mora biti opozorilo na ekranu samostojno ter 

podano v obliki besedila in govorni obliki. Govorno opozorilo mora biti povedano v knjižnem 

jeziku razločno in razumljivo in mora zagotoviti resnost sporočila. Pri oglasih na elektronskih 

medijih mora biti opozorilo prikazano kot sestavni del glavne strani oglasa in ne kot povezava 

nanjo. Biti mora poudarjeno v velikosti, ki pri prikazu na celotnem zaslonu ni manjša od ene 

četrtine zaslona in z velikostjo črk, ki ni manjša od ene desetine stranice polja opozorila. 

 

Oglaševanje iger na srečo je prepovedano: 

 po radiu in televiziji pred in med oddajami, namenjenimi mladoletnim osebam, ter po teh 

oddajah; 

 v tiskanih in elektronskih medijih, namenjenih mladoletnim osebam; 

 v kinematografih pred in med predvajanjem filmov, namenjenih mladoletnim osebam, in 

po tem predvajanju; 

 osebam, ki niso pridobile dovoljenja oziroma koncesije v skladu s tem zakonom.«. 

 

6. člen 

 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»Igralec lahko od koncesionarja s pisno izjavo nepreklicno zahteva, da mu za najmanj šest 
mesecev in največ tri leta prepove udeležbo pri posebnih igrah na srečo in igrah na srečo, ki se 
prirejajo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: 
samoprepoved), pri čemer mora biti igralec opozorjen na posledice samoprepovedi. 
 
Koncesionar mora zagotoviti, da se igralec iz prejšnjega odstavka med trajanjem 
samoprepovedi ne more udeležiti iger na srečo. 
 
Samoprepoved iz prvega odstavka velja za udeležbo v vseh vrstah iger na srečo iz prvega 
odstavka, ki se prirejajo v Republiki Sloveniji, pri sklenjenem mednarodnem dogovoru pa tudi v 
drugih državah. 
 
Nadzorni organ za izvajanje tega člena upravlja zbirko osebnih podatkov o igralcih, ki so dali 
izjavo o samoprepovedi. Ti podatki se obdelujejo v posebnem informacijskem sistemu 
nadzornega organa. 
 
V zbirki iz prejšnjega odstavka se obdelujejo osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča, vrsta in številka uradnega identifikacijskega dokumenta, datum začetka 
in končanja samoprepovedi, za rezidenta Republike Slovenije pa tudi davčna številka. Podatki 
se hranijo še eno leto po datumu končanja samoprepovedi, nato se izbrišejo. 
 
Koncesionar mora nadzornemu organu podatke o igralcu, ki je dal izjavo o samoprepovedi, v 
informacijski sistem iz četrtega odstavka tega člena poslati najpozneje dan po prejemu izjave o 
samoprepovedi in nadzorni organ mora podatke o igralcu, ki je dal izjavo o samoprepovedi, iz 
informacijskega sistema poslati vsem koncesionarjem najpozneje dan po prejemu podatkov.  
 
Podrobnejše pogoje za izvajanje samoprepovedi, način predložitve podatkov nadzornemu 
organu o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi, in pošiljanje podatkov koncesionarjem o 
igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi, predpiše minister, pristojen za finance.«. 
 
 

7. člen 

 

V 10. členu se za besedo »lota« črta besedilo »športne napovedi, športne stave,«. 

 

 



 

8. člen 

 

V 11. členu se za besedo »srečelovu« črta besedilo », stavnih listkov«. 

 

 

9. člen 

 

15. člen se črta. 

 

10. člen 

 

V drugem odstavku 20. člena se besedilo »upravni organ, pristojen za notranje zadeve,« 

nadomesti z besedama »nadzorni organ«. 

 

 

11. člen 

 

30. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Klasične igre na srečo sme trajno prirejati kot svojo dejavnost le Loterija Slovenije, d. d. (v 

nadaljnjem besedilu: prireditelj), na podlagi dodeljene koncesije. 

 

Prireditelj lahko prireja klasično igro na srečo v sodelovanju s tujimi prireditelji iger na srečo, ki 

imajo dovoljenje pristojnega organa svoje države za prirejanje teh iger.«. 

 

 

12. člen 

 

V 33. členu se beseda »koncesijo« nadomesti z besedilom »dovoljenje za trajno prirejanje 

klasične igre na srečo«. 

 

 

13. člen 

 

36. člen se črta. 

 

 

 

14. člen 

 

37. člen se črta. 

 

 

15. člen 

 

Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 

  

»Prireditelj, ki trajno prireja klasične igre na srečo, mora izpolnjevati predpisane tehnične, 

prostorske in kadrovske pogoje ter imeti premoženje, s katerim se zagotavljata izplačevanje 

dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami, ki jih prireja.«. 

 

 

16. člen 

 

 



 

39. člen se črta. 

 

 

17. člen 

 

Četrti odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:    

 

»Osnova za plačevanje koncesijske dajatve se ugotavlja mesečno. Od te osnove mora 

prireditelj obračunati in plačati koncesijsko dajatev. Odstotek koncesijske dajatve za posamezno 

klasično igro na srečo znaša od 20 do 45 % od osnove in se plača v petih delovnih dneh po 

poteku meseca za pretekli mesec.« 

 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

 

»Pri določitvi stopnje koncesijske dajatve se upošteva: 

 finančni predračun posamezne klasične igre na srečo,  

 poslovni rezultat prireditelja v preteklem obdobju in višino koncesijske dajatve pri ostalih 

klasičnih igrah in 

 morebitni vpliv na financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.«. 

 

 

18. člen 

 

42. člen se črta. 

 

 

19. člen 

 

43. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za prirejanje posamezne klasične igre na srečo mora prireditelj pridobiti dovoljenje ministra, 

pristojnega za finance. O izdaji dovoljenja za posamezno klasično igro na srečo odloča minister, 

pristojen za finance, v skladu z določbami 3. člena tega zakona. V dovoljenju se določijo 

temeljni elementi za pravila posameznih klasičnih iger na srečo v skladu z določbami 21. člena 

tega zakona, odstotek koncesijske dajatve in druga vprašanja, pomembna za trajno prirejanje te 

igre. 

Za prirejanje klasičnih iger na srečo se lahko izda največ 15 dovoljenj. 

Dovoljenje se lahko izda za največ deset let in se po poteku te dobe lahko podaljša. Devet 

mesecev pred potekom tega roka lahko prireditelj zaprosi za podaljšanje dovoljenja, minister, 

pristojen za finance, pa mora o vlogi za podaljšanje dovoljenja odločiti najpozneje v treh 

mesecih. Dovoljenje se lahko podaljša večkrat, vsakokrat za pet let. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena lahko minister, pristojen za finance, prekliče, če 

prireditelj krši določbe dovoljenja ali če pri prirejanju posamezne klasične igre na srečo ne 

spoštuje sprejetih pravil igre. 

Prireditelj lahko odpove prirejanje posamezne klasične igre na srečo z odpovednim rokom 

šestih mesecev. 

Ne glede na 40. člen tega zakona se koncesijska dajatev obračunava in plačuje po posamezni 

klasični igri na srečo. 



 

Pred začetkom prirejanja posamezne klasične igre na srečo na podlagi dovoljenja iz prvega 

odstavka tega člena mora prireditelj pridobiti dovoljenje nadzornega organa. 

Vse določbe tega zakona, ki se nanašajo na trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, se 

smiselno uporabljajo tudi za dovoljenje za posamezno klasično igro na srečo.«. 

 

20. člen 

44. člen se črta. 

 

21. člen 

 

V 46. členu se v drugem odstavku črta besedilo »športne napovedi, druge športne stave in«. 

 

 

22. člen 

 

Za 52. členom se doda novo poglavje z naslovom »II.a PRIREJANJE STAV« ter novi 52.a, 

52.b, 52.c, 52.d., 52.e, 52.f in 52.g člen, ki se glasijo: 

  

»52.a člen 

 

Stave so vrsta iger na srečo, pri katerih imajo igralci ob vplačilu zneska enako možnost zadeti 

dobitek, če pravilno napovejo izid dogodka v prihodnosti, pri čemer ta izid ni nikomur od 

sodelujočih vnaprej znan in mora biti tak, da nanj ne more vplivati niti ponudnik stav niti 

udeleženci. 

 

Udeležba pri stavah je dovoljena samo osebam, starim najmanj 18 let. 

 

Stave se ne smejo nanašati na, domače politične dogodke in dogodke, ki so v nasprotju s 

prisilnimi predpisi, ustavno zagotovljenim varstvom človekove osebnosti, dostojanstva, 

zasebnosti in osebnih pravic ter varstvom osebnih podatkov. 

 

Stave se lahko vplačujejo preko lastne maloprodajne mreže, interneta oziroma drugih 

telekomunikacijskih sredstev, samopostrežnih terminalov v povezavi z igralnim računom 

internetnega sistema prirejanja ter preko pooblaščenih prodajalcev. 

 

Oseba, ki sprejema vplačila stav (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), mora od vsake osebe, za 

katero domneva, da še ni stara 18 let, zahtevati, da dokaže svojo starost z veljavno javno 

listino, opremljeno s fotografijo. Če oseba to odkloni, prodajalec od nje ne sme sprejeti vplačila. 

 

  

52.b člen 

 

Stave sme prirejati kot svojo dejavnost le Športna loterija, d. d. (v nadaljnjem besedilu: 

prireditelj), na podlagi dodeljene koncesije. 

 

Prireditelj lahko prireja stave v sodelovanju s tujimi prireditelji iger na srečo, ki imajo dovoljenje 

pristojnega organa svoje države za prirejanje teh iger. 

 



 

Športna loterija d.d., mora izpolnjevati predpisane tehnične, prostorske in kadrovske pogoje ter 

imeti premoženje, s katerim se zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih 

obveznosti v zvezi s stavami, ki jih prireja. 

 

Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše vlada. 

 

52.c 

 

Za dodeljeno koncesijo mora Športna loterija d.d. plačevati koncesijsko dajatev. Obračunavanje 

in plačevanje koncesijske dajatve nadzira davčni organ. 

 

Osnova za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve je vrednost vplačil v stave, 

zmanjšanih za izplačane dobitke. 

 

Osnova za plačevanje koncesijske dajatve se ugotavlja mesečno. Od te osnove mora prireditelj 

obračunati in plačati koncesijsko dajatev. Odstotek koncesijske dajatve za posamezno vrsto 

stav znaša od 7 do 30 % od osnove in se plača v petih delovnih dneh po poteku meseca za 

pretekli mesec. 

 

Pri določitvi stopnje koncesijske dajatve se upošteva: 

 finančni predračun za posamezno vrsto stav,  

 poslovni rezultat prireditelja v preteklem obdobju in višino koncesijske dajatve pri ostalih 

vrstah stav in 

 morebitni vpliv na financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. 

 

52.d člen 

 

Za prirejanje posamezne vrste stav (npr. športne stave, stave na animirane dogodke, stave na 

druge dogodke) mora prireditelj pridobiti dovoljenje ministra, pristojnega za finance. O izdaji 

dovoljenja za posamezno vrsto stav odloča minister, pristojen za finance, v skladu z določbami 

3. člena tega zakona. V dovoljenju se določijo temeljni elementi za pravila stav ob smiselni 

uporabi določb 21. člena tega zakona, odstotek koncesijske dajatve in druga vprašanja, 

pomembna za prirejanje te vrste stav. 

 

Dovoljenje se lahko izda za največ deset let in se po poteku te dobe lahko podaljša. Devet 

mesecev pred potekom tega roka lahko prireditelj zaprosi za podaljšanje dovoljenja minister, 

pristojen za finance, pa mora o vlogi za podaljšanje dovoljenja odločiti najpozneje v treh 

mesecih. Dovoljenje se lahko podaljša večkrat, vsakokrat za pet let. 

 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena lahko minister, pristojen za finance, prekliče, če 

prireditelj krši določbe dovoljenja ali če pri prirejanju posamezne vrste stav ne spoštuje sprejetih 

pravil igre. 

 

Prireditelj lahko odpove prirejanje posamezne vrste stav z odpovednim rokom šestih mesecev. 

 

 

 

Pred začetkom prirejanja posamezne vrste stav na podlagi dovoljenja iz prvega odstavka tega 

člena mora prireditelj pridobiti dovoljenje nadzornega organa. 

 

Vse določbe tega zakona, ki se nanašajo na trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, se 

smiselno uporabljajo tudi za dovoljenje za posamezno vrsto stav. 

 

 

52.e člen 



 

 

Za financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporablja 80 % sredstev, doseženih s plačilom 

koncesijske dajatve za prirejanje stav, 20 % pa za financiranje dejavnosti invalidskih in 

humanitarnih organizacij. 

 

  

52.f člen 

 

Ne glede na 52.b člen tega zakona sme zaradi razvoja vzreje tekmovalnih konj in konjeniškega 

športa prireditelj, ki organizira tekmovanje s kopitarji, prirediti stave v zvezi s temi tekmovanji, 

organiziranimi po določbah zakona, ki ureja živinorejo, največ 25-krat letno.  

 

Prireditelj, ki želi prirejati stave v skladu s prejšnjim odstavkom, mora za to pridobiti dovoljenje 

ministrstva, pristojnega za finance, ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za kmetijstvo.  

 

Predlog za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora prireditelj predložiti najpozneje mesec 

dni pred datumom tekmovanja, na katerem namerava prirediti stave, in mora vsebovati najmanj: 

 ime in sedež prireditelja; 

 čas in kraj tekmovanja, na katerem se nameravajo prirejati stave; 

 pravila stav; 

 načrtovani finančni izid iz prirejanja stav. 

 

Prireditelj, ki na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka tega člena v koledarskem letu prireja 

stave na več tekmovanjih, lahko zanje pridobi eno dovoljenje, za katero zaprosi najmanj mesec 

dni pred prvim tekmovanjem, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidenco o vplačanih stavah in 

ugotovljenih dobitkih v zvezi s posameznim tekmovanjem. 

 

52.g člen 

 

Vse določbe tega zakona, ki se nanašajo na prirejanje klasičnih iger na srečo, se smiselno 

uporabljajo tudi za prirejanje stav, razen določbe 30. člena, drugega odstavka 31. člena ter 

prvega odstavka 32., 33., 36., 40., 50. in 52. člena tega zakona.«. 

 

 

23. člen 

 

V 53. členu se v drugem odstavku črta 7. točka. 

 

V petem odstavku se za besedo »srečo« črta besedilo »z izjemo 7. točke drugega odstavka 

tega člena,«. 

 

 

24. člen 

 

V 55. členu se za besedo »Slovenije« doda besedilo »ali v drugi državi članici Evropskega 

gospodarskega prostora«. 

 

 

25. člen 

 

V 55.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 



 

»Imetniki navadnih delnic koncesionarja so lahko Republika Slovenija, lokalne skupnosti, 

pravne osebe, katerih 100% lastnik ali ustanovitelj je Republika Slovenija in delavske 

zadruge.«. 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Ne glede na prejšnji odstavek je lahko imetnik navadnih delnic koncesionarja tudi gospodarska 

družba, ki je organizirana kot delniška družba z osnovnim kapitalom v višini najmanj 4.000.000 

eurov.«. 

 

Tretji in četrti odstavek se črtata. 

 

26. člen 

 

 

76. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o mesečnih osnovah koncesijske 
dajatve, na podlagi katerih obračunava in plačuje koncesijsko dajatev, in podatke o realizaciji po 
posameznih igrah v okviru posamezne vrste iger, napitninah in vstopninah. 
 
Iz obračuna koncesijske dajatve morajo biti razvidni vsi podatki, potrebni za obračun 
koncesijske dajatve, predvsem pa morajo biti razvidni podatki o: 
 

 obdobju, za katero se obračunava in plačuje koncesijska dajatev, 

 seštevku davčnih osnov po vrstah iger za obdobje, za katero se obračunava in plačuje 

koncesijska dajatev, 

 stopnji koncesijske dajatve, 

 znesku obračunane koncesijske dajatve in 

 delitev koncesijske dajatve med upravičence. 

V zvezi z obveznostjo pobiranja koncesijskih dajatev se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja davčni postopek, če s tem zakonom ni drugače določeno. Način oddaje obračuna 
koncesijske dajatve predpiše minister, pristojen za finance. 
 
Podatke o realizaciji, napitninah in vstopninah iz prvega odstavka tega člena pošilja 
koncesionar nadzornemu organu na način, v obliki in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen 
za finance.«. 
 

 

 

 

27. člen 

 

80. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Koncesionar mora organizirati ustrezen nadzor nad prirejanjem iger na srečo na igralnih 

napravah ter nad obračunom blagajn in trezorja. 

Za izvajanje nadzora nad prirejanjem posebnih iger na srečo in zaščite igralcev mora 

koncesionar v prostoru, v katerem se izvajajo posebne igre na srečo, in na recepcijskih mestih 

namestiti in uporabljati avdio-video sistem za nadzor iger. 



 

Sistem za nadzor iger mora omogočati simultano spremljanje slike in zvoka, ki zajema 

naslednje: 

 

 registracijo oseb na recepciji ob vstopu prostor, v katerem se izvajajo posebne igre na 

srečo; 

 vsako igralno mizo in igralni pano posebej, vključno z vsako osebo, ki izvaja oziroma 

sodeluje pri izvajanju igre za igralno mizo; 

 vsako blagajniško mesto v prostoru, v katerem se izvajajo posebne igre na srečo; 

 štetje in hrambo gotovine, drugih plačilnih sredstev in žetonov ter obračun blagajn in 

trezorja. 

Sistem za nadzor iger mora omogočati spremljanje slike, ki zajema: 

  

 igralne naprave; 

 samopostrežne blagajne; 

 skrinjice za napitnino; 

 prikazovalnike progresivnih dobitkov;  

 vse poti za prenos denarja; 

 vhode v avdio-video prostor in sistemski prostor; 

 vse vhode v prostor, v katerem se izvajajo posebne igre na srečo. 

 

Sistem za nadzor iger mora omogočati predvajanje zapisa signala avdio-video sistema in 

zamrznitev slike, prav tako mora omogočati izdelavo kopij, izvoz posnetkov v elektronski obliki z 

opredelitvijo časa, datuma in kraja registracije dogodkov in dejavnosti. Koncesionar jih sme 

predložiti drugim osebam le, če tako določa zakon. 

 

Posnetki iz drugega in tretjega odstavka tega člena se morajo hraniti najmanj sedem in največ 

štirinajst dni od nastanka, ob pritožbi igralca ali ugotovljenih kršitvah tega zakona pa do rešitve 

pritožbe oziroma konca postopka v zvezi z ugotovljenimi kršitvami.«. 

 

 

28. člen 

 

85.a člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo morajo izpolnjevati 

pogoje iz Igralniških standardov, ki jih sprejema Združenje igralništva Slovenije. 

 

Naloge oseb, ki v igralnici izvajajo interni nadzor nad procesi prirejanja posebnih iger na srečo, 

izvajajo igre na srečo na igralnih napravah ali izvajajo blagajniško poslovanje, so nezdružljive. 

 

Koncesionar mora zagotoviti, da osebe delajo na podlagi internih aktov, s katerimi koncesionar 

predpiše organizacijo in izvajanje vsaj: 

 

 internega nadzora nad vsemi procesi prirejanja posebnih iger na srečo, 



 

 posebnih iger na srečo na igralnih napravah in 

 blagajniškega poslovanja v igralnici. 

Koncesionar mora za osebe iz prvega odstavka tega člena v internem aktu natančno opredeliti 

vsaj: 

 

 vse postopke in dejanja, ki se nanašajo na izvajanje internega nadzora, 

 vse postopke in dejanja, ki se nanašajo na izvajanje posebnih iger na srečo, 

 vse postopke in dejanja, ki se nanašajo na blagajniško poslovanje. 

 

Osebe morajo procese izvajati natančno po postopkih, ki so opisani v internem organizacijskem 

predpisu koncesionarja.«. 

 

 

29. člen 

 

85.b člen se črta. 

 

 

                                                                            

 

30. člen 

 

V 92. členu se v prvem odstavku za besedo »Slovenije« doda besedilo »ali v drugi državi članici 

Evropskega gospodarskega prostora«. 

 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Ne glede na prejšnji odstavek ima lahko koncesionar za igralni salon igralne avtomate tudi v 

najemu, vendar le od proizvajalcev igralnih naprav in le za preizkušanje ter največ za šest 

mesecev. Število igralnih avtomatov, ki jih ima koncesionar v najemu, ne sme presegati 20 %  s 

koncesijsko pogodbo določenega števila igralnih avtomatov. Dovoljenje za najem izda minister, 

pristojen za finance.«   

 

31. člen 

 

V 108. členu se v sedmi alineji črta besedilo: »o osebah, ki so pridobile licenco, in«. 

 

32. člen 

 

V 112. členu se v prvem odstavku za 4. točko doda nova 4.a točka, ki se glasi: 

 

»4.a izvaja oglaševanje iger na srečo v nasprotju z določbami tega zakona (6.a člen);«. 

 

11. točka se spremeni tako, da se glasi: 

 

»11. v prostoru, v katerem se izvajajo posebne igre na srečo, in na recepcijskih mestih ne 

organizira ustreznega nadzora nad prirejanjem iger na srečo na igralnih napravah in nad 

obračunom blagajn in trezorja ter ne namesti in uporablja avdio-video sistema za nadzor iger na 

predpisani način (80. člen);«. 

 



 

14. točka se spremeni tako, da se glasi: 

 

»14. dovoli udeležbo pri stavah ali obisk v igralnici ali igralnem salonu osebam, ki še niso stare 

18 let (drugi odstavek 52.a in 83. člen);«. 

 

 

33. člen 

 

V prvem odstavku 113. člena se v 7. točki za številko »40.« doda številka »43.«. 

 

21. točka se spremeni tako, da se glasi: 

 

»oseba v igralnici izvaja naloge, ki so nezdružljive, ali procese ne izvaja natančno po postopkih, 

ki so opisani v internem organizacijskem predpisu koncesionarja (prvi in četrti odstavek 85.a 

člena tega zakona);«. 

 

 

 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

 

 

34. člen 

 

Loterija Slovenije, d. d., in Športna loterija, d. d., ki jima je bila koncesija za trajno prirejanje 

posameznih klasičnih iger na srečo dodeljena po določbah Zakona o igrah na srečo (Uradni list 

RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), lahko te 

igre prirejata do izteka koncesije za posamezno igro.  

 

35. člen 

 

Ne glede na spremenjena 10. in drugi odstavek 53. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list 

RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), se do 

ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja obdavčitev srečk, zakonu, ki ureja obdavčitev dobitkov pri 

klasičnih igrah na srečo ter zakonu, ki ureja obdavčitev iger na srečo, stave iz 52.a člena tega 

zakona za namene obdavčitve štejejo kot klasične igre na srečo. 

 

 

36. člen 

 

Postopki za dodelitev ali podaljšanje koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, ki so 

na dan uveljavitve tega zakona v teku, se z dnem uveljavitve tega zakona vodijo in dokončajo 

po določbah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B). 

 

 

37. člen 

 

Medsebojne pravice in obveznosti ter temeljne elemente klasičnih iger na srečo in stav uredijo 

vlada, Loterija Slovenije, d. d. in Športna loterija d.d, s koncesijskima pogodbama, ki ju v skladu 

s pooblastilom vlade sklene minister, pristojen za finance, v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

 

 

38. člen 

 



 

Za koncesionarje, ki imajo dodeljeno koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici in 

so imeli na dan 15. 7. 2015 v koncesijski pogodbi določeno, da lahko prirejajo igre na srečo po 

internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih se šteje, da so pridobili koncesijo za 

prirejanje za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih 

sredstvih in lahko te igre prirejajo do izteka koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v 

igralnici do 30. 6. 2019, pod enakimi pogoji kot gospodarska družba, ki bo pridobila koncesijo za 

prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih, v 

skladu z določbami 3. člena tega zakona. 

 

39. člen 

 

Športna loterija d.d. mora vplačila stav preko samopostrežnih terminalov, ki še nimajo 

vzpostavljene povezave z igralnim računom internetnega sistema prirejanja, uskladiti z 

zahtevami četrtega odstavka 52.a člena tega zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.   

 

40. člen 

 

Predpisi, izdani na podlagi določb Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), se z določbami tega zakona 

uskladijo najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti 

prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02, 77/02 in 109/12). 

  

 

41. člen 

  

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 



 

III. OBRAZLOŽITEV  

 

 

K 1. členu 

 

Ta člen vsebuje klavzulo o upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje 

informacij glede tehničnih standardov in tehničnih predpisov. 

 

 

K 2. členu 

 

S spremembo petega odstavka 3. člena ZIS se odpravlja duopol glede trajnega prirejanja 

klasičnih iger na srečo, med katere so se do sprejetja te novele uvrščale tudi stave. Za trajno 

prirejanje klasičnih iger na srečo, torej iger, ki so opredeljene v 10. členu ZIS, bo lahko vlada 

dodelila le eno koncesijo, in sicer Loteriji Slovenije, d. d. Novela uvaja novo vrste koncesije za 

prirejanje stav, za katero se koncesija na podlagi zakona dodeli Športni loteriji, d. d. Vzpostavlja 

se torej monopol nad prirejanjem klasičnih iger na srečo in tudi stav. Zakon uvaja novo vrsto 

koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih 

sredstvih.  

 

 

K 3. členu 

 

Ta člen določa, katere igre na srečo se lahko prirejajo po internetu oziroma drugih 

telekomunikacijskih sredstvih in kdo jih lahko prireja. Prireja jih lahko gospodarska družba, ki 

ima sedež v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropskega gospodarskega prostora in 

pridobi koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih 

telekomunikacijskih sredstvih, Športna Loterija d.d., in Loterija Slovenije, d. d. Določen je tudi 

postopek dodelitve koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih 

telekomunikacijskih sredstvih, in sicer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki se nanašajo 

na dodelitev koncesije za igralnico. Gospodarska družba lahko prireja le igre na srečo iz 

koncesijske pogodbe, ki jo skleneta koncesionar in minister, pristojen za finance, oziroma iz 

dovoljenja za prirejanje posamezne klasične igre na srečo oziroma stav. Predlagana ureditev se 

razlikuje od usmeritev strategije, saj se odpravi zahteva po sedežu družbe v Republiki Sloveniji, 

pri prirejanju posebnih iger na srečo pa tudi zahteva, da družba že ima dodeljeno koncesijo za 

igralnico. Taka rešitev je skladna s sodno prakso Sodišča EU in s stališči EK.  

 

 

K 4. členu 

 

Navedeni člen tako kot do zdaj veljavni zakon prepoveduje izvajanje oglaševanja, sprejemanje 

ali posredovanje vplačil ali opravljanje drugih storitev v zvezi s prirejanjem iger na srečo za 

osebe, ki nimajo dovoljenja oziroma koncesije vlade, poleg tega dodaja izjemo, s katero se 

dovoli oglaševanje tujim pravnim osebam, ki so v svoji državi pridobile ustrezno dovoljenje 

pristojnega organa za prirejanje iger na srečo, kadar jih prirejajo v sodelovanju s 

koncesionarjem v njegovih prostorih (npr. poker turnir), pri čemer je oglaševanje dovoljeno 

samo med trajanjem igre in v prostorih koncesionarja. 

 

  

K 5. členu 

 

Predlagani 6.a člen ZIS uvaja obveznost odgovornega oglaševanja iger na srečo, ki do zdaj v 

Republiki Sloveniji ni bilo zakonsko urejeno, saj je bila določena le prepoved oglaševanja 

nezakonitih oblik prirejanja iger na srečo. Tako se zagotavlja, da bosta prireditelja, ki jima bo 



 

dodeljena koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in stav, pa tudi drugi 

koncesionarji oglaševali igre na srečo družbeno odgovorno, tako da se zaščitijo zlasti 

mladoletne in druge občutljive osebe. Ker bo predlagana ureditev po tem zakonu uvedla 

monopol nad klasičnimi igrami na srečo in stavami, je bilo treba že zdaj visoko raven zaščite 

prirejanja iger na srečo (npr. uvedba samoprepovedi, strog nadzor državnih institucij) še 

dopolniti z ureditvijo in omejitvijo oglaševanja zakonitega prirejanja.   

 

K 6. členu 

 

Navedeni člen, ki ureja samoprepoved, odpravlja vse nedoslednosti zdaj veljavne določbe o 

samoprepovedih, hkrati pa se upošteva cilj odprave administrativnih ovir in učinkovitejšega 

izvajanja varstva udeležencev iger na srečo, še posebno zaščite igralcev pred škodljivimi vplivi 

čezmernega igranja. Finančna uprava Republike Slovenije je za izvajanje samoprepovedi že 

pripravila programsko podporo za vodenje zbirke podatkov o igralcih, ki so si dali 

samoprepoved na spletni portal eDavki. Ta koncesionarjem omogoča oddajo elektronskega 

obrazca o dani samoprepovedi prek zaprtega dela osebnega portala eDavki. Podlago za tako 

delovanje je zato treba zakonsko urediti v ZIS. Minister, pristojen za finance, predpiše 

podrobnejše pogoje za izvajanje samoprepovedi, način predložitve podatkov nadzornemu 

organu o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi, in pošiljanje podatkov koncesionarjem o 

igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi,  

 

K 7. členu   

 

Predlagana sprememba sledi odpravi duopola glede trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo 

in uvedbi stav kot posebne vrste iger na srečo, zato v opredelitev klasičnih iger na srečo ne 

uvršča več športne napovedi in športnih stav. 

 

K 8. členu   

 

Zaradi drugačne opredelitve klasičnih iger na srečo v tem zakonu je treba spremenjeni 

opredelitvi klasičnih iger na srečo prilagoditi tudi opredelitev dokazil o vplačilu v igro na srečo. 

 

K 9. členu   

 

Ker se stave ne uvrščajo več med klasične igre na srečo, temveč se urejajo v ločenem poglavju, 

je treba tudi občasno prirejanje stav v zvezi s konjeniškimi tekmovanji urediti zunaj poglavja, ki 

ureja prirejanje klasičnih iger na srečo, zato se ta člen črta. 

 

K 10. členu 

 

Zaradi odprave administrativnih ovir in uskladitve določb ZIS z zakonom, ki ureja javna zbiranja, 

se določi, da je za sprejem obvestila prireditelja o občasni organizaciji tombole oziroma 

srečelova pristojen nadzorni organ (FURS) in ne več upravni organ, pristojen za notranje 

zadeve. 

 

K 11. členu   

 

V predlaganem členu se določa, da sme klasične igre na srečo trajno prirejati kot svojo osnovno 

dejavnost le Loterija Slovenije, d. d., na podlagi dodeljene koncesije. Klasično igro na srečo 

lahko prireja tudi v sodelovanju s tujimi prireditelji iger na srečo, ki imajo dovoljenje pristojnega 

organa za prirejanje teh iger. 

 

 

K 12. členu 



 

Predlagani člen določa, da mora Loterija Slovenije, d. d., za posamezno igro pridobiti dovoljenje 

ministrstva, pristojnega za finance, in ne več koncesije.  

 

K 13. členu 

 

Loteriji Slovenije, d. d., je že na podlagi tega zakona dodeljena koncesija za trajno prirejanje 

klasičnih iger na srečo in bo vsako novo klasično igro na srečo prirejala le na podlagi dovoljenja, 

ki ga izda minister, pristojen za finance. Zato se navedeni člen črta. 

 

K 14. členu 

 

Ker je Loteriji Slovenije, d. d., že na podlagi tega zakona dodeljena koncesija za trajno prirejanje 

klasičnih iger na srečo, določila 37. člena niso več potrebna in navedeni člen se črta. 

 

K 15. členu 

 

V tem členu se določajo obveznosti prireditelja, ki trajno prireja klasične igre na srečo ter mora 

izpolnjevati predpisane tehnične, prostorske in kadrovske pogoje, imeti pa tudi premoženje, s 

katerim se zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami, 

ki jih prireja. 

 

K 16. členu 

 

Ker je sklenitev koncesijske pogodbe za Loterijo Slovenije, d. d., in Športno loterijo d.d. urejena 

v prehodnih določbah, se 39. člen črta. 

 

K 17. členu 

 

Osnova za plačevanje koncesijske dajatve se ugotavlja mesečno. Od te osnove mora prireditelj 

obračunati in plačati koncesijsko dajatev. Odstotek koncesijske dajatve za posamezno klasično 

igro na srečo doslej v zakonu ni bil določen in ga je določala Vlada RS ob dodelitvi koncesije za 

posamezno klasično igro na srečo. Stopnja koncesijske dajatve se v zakonu določi v razponu 

od 20 do 45 % od osnove in plača v petih delovnih dneh po poteku meseca za pretekli mesec. 

 

K 18. členu 

 

Navedeni člen se črta, ker so izdaja, podaljšanje, preklic in odpoved dovoljenja za posamezno 

klasično igro na srečo urejeni v 19. členu novele. 

 

K 19. členu 

 

Predlagani člen določa pristojnost in način odločanja o izdaji dovoljenja za posamezno klasično 

igro na srečo. V dovoljenju se določijo temeljni elementi za pravila posameznih klasičnih iger na 

srečo, odstotek koncesijske dajatve in druga vprašanja, pomembna za trajno prirejanje te igre. 

Določi se tudi čas veljavnosti, način podaljšanja preklica in odpoved dovoljenja za posamezno 

klasično igro na srečo. Z izrecno opredelitvijo načina obračuna koncesijske dajatve v predlogu 

člena se ohranja tudi sedanja ureditev, da se koncesijska dajatev obračunava in plačuje po 

posamezni klasični igri na srečo. 

 

K 20. členu 

 

Navedeni člen se črta, ker je način odpovedi in preklica dovoljenja urejen v 19. členu novele. 



 

 

K 21. členu 

 

Zaradi nove ureditve financiranja dejavnosti športnih organizacij v poglavju II.a PRIREJANJE 

STAV se z navedeno spremembo v tem členu črtajo športne napovedi in druge športne stave. 

 

K 22. členu 

 

Predlagani člen ureja stave v novem poglavju, pri čemer jih najprej opredeli in določi starostno 

omejitev za udeležbo pri njih, kar v veljavni ureditvi ni bilo predpisano. Koncesija za prirejanje 

stav se z zakonom dodeli Športni loteriji, d. d. Koncesijska dajatev za posamezne vrste stav se 

določi v višini od 7 % do 30 % od osnove. Navedeni razpon koncesijske dajatve ne posega v 

obstoječe stopnje koncesijskih dajatev pri prirejanju stav, ki so nižje od  zgornje predlagane 

stopnje koncesijske dajatve. Predlagana najnižja stopnja koncesijske dajatve pa je prilagojena 

posameznim vrstam stav, ki glede na naravo prirejanja teh stav in visokega odstotka vračanja 

vplačil ne bi prenesle višje stopnje koncesijske dajatve. Določita se pristojnost in način 

odločanja o izdaji dovoljenja za posamezno vrsto stav. V dovoljenju se opredelijo temeljni 

elementi za pravila posameznih vrst stav, odstotek koncesijske dajatve in druga vprašanja, 

pomembna za prirejanje te vrste stav. Določi se tudi čas veljavnosti, način podaljšanja, preklic 

in odpoved dovoljenja za posamezno vrsto stav. Z izrecno določitvijo načina obračuna 

koncesijske dajatve v predlogu člena pa se ohranja tudi sedanja ureditev, da se koncesijska 

dajatev obračunava in plačuje po posamezni vrsti stav. Določi se še starostna omejitev za 

udeležbo pri stavah ter osebam, ki sprejemajo  vplačila stav, da pooblastilo, da smejo od vsake 

osebe, za katero domnevajo, da še ni stara 18 let, zahtevati, da dokaže svojo starost z javno 

listino. Če oseba to odkloni, od nje ne smejo sprejeti vplačila. 

 

V zvezi s prejemniki sredstev, pridobljenih s plačilom koncesijske dajatve za prirejanje stav se 

ohranja obstoječo ureditev financiranja dejavnosti športnih ter invalidskih in humanitarnih 

organizacij v Republiki Sloveniji.  

 

Predlagani člen ureja še prirejanje stav na konjeniških tekmovanjih podobno, kot je to urejeno v 

veljavni zakonodaji. Prireditelj, ki organizira tekmovanje s kopitarji, sme zaradi razvoja vzreje 

tekmovalnih konj in konjeniškega športa prirediti stave v zvezi s temi tekmovanji, prirejenimi po 

določbah zakona, ki ureja živinorejo, največ 25-krat letno. Enako kakor v veljavni ureditvi so 

določene vrste tekmovanj s kopitarji, v zvezi s katerimi se smejo prirediti stave, poleg tega je 

predpisana obveznost prireditelja, ki mora za prirejanje stav pridobiti dovoljenje ministra, 

pristojnega za finance, ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za kmetijstvo. V primerjavi 

z zdaj veljavno ureditvijo, ki določa, da mora prireditelj pridobiti dovoljenje za vsako posamezno 

prireditev, predlog omogoča prireditelju, ki ima namen v sezoni prirejati stave na več 

tekmovanjih, da pridobi dovoljenje za več prireditev. Ob tem mora prireditelj, ki na podlagi 

dovoljenja v koledarskem letu prireja stave na več tekmovanjih, zagotoviti ločeno evidenco o 

vplačanih stavah in ugotovljenih dobitkih v zvezi s posameznim tekmovanjem. Taka ureditev 

bistveno poenostavlja postopke, saj omogoča posameznemu prireditelju pridobitev enotnega 

dovoljenja za prirejanja stav na več tekmovanjih v sezoni. 

 

Ker predlog zakona ne ureja podrobneje vseh postopkov v zvezi s prirejanjem stav, za take 

primere predpisuje smiselno uporabo določb, ki se nanašajo na prirejanje klasičnih iger na 

srečo, poleg tega pa minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejše pogoje za prirejanje 

športnih stav. 

 

K 23. členu 

 



 

Ker so stave urejene v posebnem poglavju in jih lahko prireja le Športna loterija d.d., se v tem 

členu črtajo kot ena od vrst posebnih iger na srečo. Poleg tega je obdavčitev pri prirejanju 

posebnih iger na srečo povsem drugačna od obdavčitve stav, kar bi privedlo do 

neenakopravnega položaja igralcev. 

 

K 24. členu 

 

V predlaganem členu se odpravlja nacionalna omejitev sedeža koncesionarja, ki prireja 

posebne igre na srečo v igralnicah, in sicer je po predlagani ureditvi sedež koncesionarja lahko 

tudi v drugi državi članici Evropskega gospodarskega prostora. V primerjavi z dosedanjo 

ureditvijo, po kateri je bil za koncesionarja za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah 

zahtevan sedež družbe v Republiki Sloveniji, je nova ureditev skladna z evropskim pravnim 

redom. 

 

K 25. členu 

 

Predlagani člen odpravlja dosedanje omejitve glede lastniške sestave gospodarskih družb, ki so 

lahko pridobile koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici, v delu, ki določa 

največji možni delež posameznega delničarja v osnovnem kapitalu igralniške družbe, in 

omejitev glede skupnega deleža. Predlagani člen sicer ohranja pogoj za delničarje glede 

njihove pravnoorganizacijske oblike, prinaša pa dodaten pogoj glede višine osnovnega kapitala, 

saj je prirejanje posebnih iger na srečo namenjen predvsem kapitalsko stabilnim subjektom. 

Pomembna novost je uvedba možnosti lastništva navadnih delnic zaposlenim pri koncesionarju, 

ki bi se organizirali v zadruge, kar bi preprečilo hitro menjavo lastnikov v primeru neposrednega 

lastništva delnic v rokah fizičnih oseb. Zadruga bi zagotavljala skupno delovanje vseh delavcev 

in trajno zaščito njihovega skupnega vložka ter rast njihovega skupnega premoženja. 

 

K 26. členu 

 

S predlagano spremembo se odpravlja obveznost koncesionarjev, da nadzornemu organu 

polletno pošiljajo pregled vseh stroškov in investicij, trimesečno poročajo o v tem obdobju danih, 

prejetih ali vrnjenih kreditih in obveznost o dodatnem predpisovanju načina, oblike in rokov za 

posredovanje podatkov. Iz tega poglavja so bili v podzakonskem aktu predpisani obrazci za 

poročanje podatkov iz 106. člena zakona. Še vedno pa se ohranja obveznost koncesionarja, da 

pošilja nadzornemu organu podatke o mesečnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in 

plačuje koncesijsko dajatev in podatke o realizaciji po posameznih igrah v okviru posamezne 

vrste iger ter napitninah in vstopninah, pri čemer se podatki, ki jih mora koncesionar navesti v 

obračunu že sedaj  bolj natančno določijo tudi v zakonu. 

 

 
K 27. členu 

 

Predlog člena določa obveznost koncesionarja, da mora organizirati ustrezen nadzor nad 

prirejanjem iger na srečo na igralnih napravah ter nad obračunom blagajn in trezorja. Izvajanje 

avdio video nadzora v obliki in obsegu kot je predpisan v tem členu je  nujen in ga ni mogoče 

doseči z milejšimi ukrepi. Prirejanje iger na srečo je dejavnost v kateri so tveganja za pranje 

denarja, goljufije in druga kazniva dejanja mnogo večja kot pri drugih dejavnostih, predpisana 

oblika in obseg nadzora pa sta primerljiva s tem, kako je to urejeno v drugih igralniško razvitih 

državah. Izvajanje avdio video nadzora je nujno potrebno za varovanje premoženja 

koncesionarja, saj zaposleni na igralnih mizah, ob igralnih napravah, na blagajnah in v 

števnicah manipulirajo z denarjem in žetoni, katerih vrednost predhodno ni ovrednotena, ampak 

se ugotavlja šele v samem postopku izvajanja delovnih procesov. Izvajanje delovnih procesov, 



 

ki se odvijajo na igralnih mizah in ob igralnih napravah temelji tudi na avdio video zapisu kot tudi 

na manualnem izvajanju posameznih iger na igralnih mizah, saj se igre odvijajo interaktivno in 

so časovno omejene na posamezen cikel igre. Ker so časovno omejene na zelo kratek čas, 

potrebujejo avdio video podporo, saj le-ta omogoča rekonstrukcijo posameznega dela igre v 

primeru pritožbe igralca. Avdio video nadzor tako vsem vpletenim deležnikom, igralcem in 

delavcem, onemogoča manipulacije in goljufije ter zaščito pred njimi. Kamere, ki beležijo avdio 

video zapise dogodkov na blagajniških pultih in v števnici, predvsem zasledujejo preventivni 

ukrep odtujitve premoženja koncesionarja. Glede na navedeno je ukrep izvajanja avdio video 

nadzora zaradi zavarovanja premoženja ustrezen in je sorazmeren glede na materialno škodo, 

ki bi bila lahko povzročena zaradi opustitve tega ukrepa. Tega namena pa ni možno doseči z 

milejšimi sredstvi. 

 

V citiranem členu se ozko in ciljno omejuje izvajanje avdio video nadzora le na tiste dele 

prostorov in vrsto procesov, ki se v teh prostorih odvijajo in za katere se na podlagi izkustev 

predvideva, da je v povezavi z njimi treba varovati interese koncesionarjev, zaposlenih in 

igralcev. Avdio video nadzor se bo izvajal samo v prostorih, ki so neposredno povezani z 

izvajanjem iger na srečo in ne v delovnih prostorih izven delovnega mesta, še zlasti ne v 

prostorih, ki so namenjeni zaposlenim, torej v garderobah in sanitarnih prostorih. O izvajanju 

avdio video nadzora so gosti obveščeni ob vstopu v igralnico/igralni salon, zaposleni in 

reprezentativni sindikati pa ob podpisu pogodbe o zaposlitvi, kot to določata četrti in peti 

odstavek 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo).« Poleg tega se z vidika varstva osebnih podatkov ureja uporaba 

posebnega avdio-video sistema za nadzorovanje iger v igralnem prostoru in na recepcijskih 

mestih. Z zakonom je tako določeno, kateri igralniški procesi so nadzorovani s tem sistemom in 

rok hrambe posnetkov. 

 

K 28. členu 

 

Licence za zaposlene, ki sodelujejo pri prirejanju posebnih iger na srečo, so bile uvedene že 

leta 2001. Predlog člena jih zaradi zmanjšanja administrativnih ovir odpravlja, s tem pa se 

odpravlja tudi posebna komisija za izdajo licenc. Glede na to, da se zaradi deregulacije poklicev 

ukinjajo dovoljenja za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo se za zagotovitev 

urejenega in nadzorovanega okolja in s tem preprečitev pranja denarja, goljufij ter drugih 

kaznivih dejanj pri izvajanju samih iger na srečo in pri postopkih izplačil uvedejo predlagane 

spremembe obstoječega zakona. S predlaganim internim aktom se predvsem konkretizira že 

vpeljane postopke dela, ki jih izvajajo koncesionarji, zato ti postopki ne pomenijo dodatne 

obremenitve njihovega dela, kot tudi ne predstavljajo dodatnih administrativnih zahtev. Z njihovo 

uvedbo bo Republika Slovenije kljub ukinitvi licenc zadržala visok nivo integritete prirejanja iger 

na srečo in še naprej zagotavljala transparentnost pri izvajanju dejavnosti posebnih iger na 

srečo. Zaposlenci koncesionarja bodo lahko brez kakršnihkoli administrativnih ovir prosto 

prehajali iz enega delovnega mesta na drugo delovno mesto, če bo to omogočali interni predpisi 

koncesionarja. Koncesionarji bodo v igralnicah in igralnih salonih, po ukinitvi licenc v dejavnosti 

prirejanja posebnih iger na srečo, za opravljanje dela v dejavnosti prirejanja posebnih iger na 

srečo (vodja igralnice, vodja iger, osebe, ki opravljajo interni nadzor v igralnici, ter glavni in 

pomožni blagajniki), lahko zaposlovali osebe, ki bodo izpolnjevale pogoje iz Igralniških 

standardov, ki jih bo sprejemalo Združenje igralništva Slovenije. Na podlagi navedenega se 

predvideva fleksibilnejše obnašanje koncesionarjev. 

 

K 29. členu  

 

Navedeni člen določa obveznost nadzornega organa voditi posebno zbirko podatkov o osebah, 

ki so pridobile licenco. Zaradi odprave licenc določila navedenega člena niso več potrebna. 

 



 

K 30. členu 

 

V predlaganem členu se odpravlja nacionalna omejitev glede sedeža koncesionarja, ki prireja 

posebne igre na srečo v igralnih salonih, in sicer je po predlagani ureditvi sedež koncesionarja 

lahko tudi v drugi državi članici Evropskega gospodarskega prostora. Predlagana ureditev pri 

prirejanju posebnih iger na srečo je usklajena z evropskim pravnim redom. Poleg tega se 

koncesionarjem za igralne salone omogoči podaljšanje najema igralnih avtomatov od 

proizvajalcev igralnih naprav zaradi preizkušanja s treh na šest mesecev, število najetih igralnih 

avtomatov pa namesto dosedanjih 10 % ne sme presegati 20 % s koncesijsko pogodbo 

določenega števila. S tem se povečuje konkurenčnost koncesionarjev za igralne salone v 

primerjavi s koncesionarji za igralnice, ki nimajo omejitev pri najemu igralnih avtomatov. 

 

K 31. členu 

 

Zaradi odprave licenc v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo se v navedenem členu črta 

obveznost vodenja zbirke podatkov o osebah, ki so pridobile licenco kot ena od nalog 

nadzornega organa.   

 

K 32. členu 

 

Zaradi spremembe posameznih členov se s tem členom uskladijo posamezne kazenske 

določbe v 112. členu. 

 

K 33. členu 

 

Z navedenim členom se uskladi sklicevanje na ustrezen člen (43. namesto 40. člen), ki določa 

predpisano ugotavljanje osnove za koncesijsko dajatev. 21. točka kazenske določbe se 

spremeni glede na predpisane obveznosti koncesionarjev v zvezi z odpravo licenc.  

 

K 34. členu 

 

Predlog tega člena določa prehodno obdobje za Loterijo Slovenije, d. d., in Športno loterijo, 

d. d., ki imata na dan uveljavitve tega zakona koncesijo za trajno prirejanje posamezne klasične 

igre na srečo, dodeljeno po določbah ZIS, tako da lahko to igro prirejata do izteka koncesije za 

posamezno igro.  

 

 

K 35. členu 

 

Sistem obdavčitve iger na srečo temelji na obstoječem razlikovanju med posebnimi igrami na 

srečo in klasičnimi igrami na srečo. S predlogom ZIS-F so športne napovedi črtane kot vrsta 

klasičnih iger na srečo, športne stave urejene v poglavju o stavah, stave pa črtane kot vrsta 

posebnih iger na srečo, kar posledično pomeni tudi njihovo izključitev iz sistema obdavčitve iger 

na srečo. Vse oblike stav so po novem urejene v novem 52.a členu zakona, pri čemer ta člen 

dodaja še nove oblike stav. S prehodno določbo se zato določa, da se za namene navedenih 

zakonov s področja obdavčitve vse oblike stav štejejo za klasične igre na srečo. 

 

K 36. členu 

 

Navedeni člen določa, da se postopki za dodelitev ali podaljšanje koncesije za trajno prirejanje 

klasičnih iger na srečo, ki so na dan uveljavitve tega zakona v teku, z dnem uveljavitve tega 

zakona vodijo in dokončajo po določbah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B). 

 



 

K 37. členu 

 

Navedeni člen določa, da medsebojne pravice in obveznosti uredijo vlada, Loterija Slovenije, 

d. d. in Športna loterija d.d., s koncesijskima pogodbama, ki ju v skladu s pooblastilom vlade v 

predpisanem roku sklene minister, pristojen za finance.  

 

 

K 38. členu 

 

Igre na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih trenutno lahko na 

podlagi koncesijske pogodbe v skladu z določbo 3. a člena Zakona o igrah na srečo prirejata 

dva koncesionarja (HIT d.d. in Casino Portorož d.d.), ki imata dodeljeno koncesijo za prirejanje 

posebnih iger na srečo v igralnicah Casino Portorož in Casino Perla do 30. 6. 2019 . Glede na 

že izpolnjene pogoje za prirejanje spletnih iger na srečo se zanju šteje, da sta pridobila 

koncesijo za prirejanje spletnih iger na srečo, ki velja do izteka koncesije za prirejanje posebnih 

iger na srečo v obeh navedenih igralnicah, Spletne igre na srečo bosta prirejala pod enakimi 

pogoji kot gospodarska družba, ki bo pridobila koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo po 

internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih, v skladu z določbami 3. člena tega 

zakona. 

 

K 39. členu 

 

Navedeni člen določa prehodno obdobje enega leta, v katerem mora Športna loterija d.d. 

vplačila stav preko 306 samopostrežnih terminalov, ki še nimajo vzpostavljene povezave z 

igralnim računom internetnega sistema prirejanja uskladiti z zahtevami četrtega odstavka 52.a 

člena tega zakona. 

 

K 40. členu   

 

Predlog prehodnega člena določa, da morajo biti vsi predpisi, izdani na podlagi veljavnega 

zakona, ki ureja igre na srečo, usklajeni s spremembami in dopolnitvami najpozneje v šestih 

mesecih od uveljavitve tega zakona. 

 

 

K 41. členu 

 

Predlog člena določa začetek veljavnosti zakona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

 

 

3. člen 

 

Prirejanje iger na srečo je izključna pravica Republike Slovenije, razen če s tem zakonom ni 

drugače določeno. 

 

Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa. 

 

O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in njenem podaljšanju, izdaji dovoljenj in 

soglasij ter o zadevah iz 53., 81. člena in petega odstavka 92. člena tega zakona odločata 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in minister, pristojen za finance, po 

prostem preudarku, pri čemer upoštevata zlasti: 

 

1.  zasičenost ponudbe iger na srečo v državi oziroma lokalni skupnosti; 

2.  zagotavljanje usklajenega, optimalnega in trajnostnega razvoja dejavnosti; 

3.  vpliv na socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika; 

4.  obseg prirejanja iger na srečo z vidika dopolnjevanja turistične ponudbe; 

5.  izkušnje in priporočila za prirejanje iger na srečo; 

6.  dejavnost, dosedanje ravnanje in finančna boniteta pravne osebe oziroma z njo 

povezanih oseb; 

7.  izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti, ki jih imajo 

pravne osebe in njeni lastniki; 

8.  strateške razvojne dokumente za prirejanje iger na srečo; 

9.  druge okoliščine, povezane z odločanjem o zadevi. 

 

Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki se štejejo za povezane osebe po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe. 

 

Na območju Republike Slovenije lahko trajno prirejata klasične igre na srečo največ dva 

prireditelja, vlada pa lahko dodeli največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v 

igralnicah in 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih. 

 

Ministrstvo, pristojno za finance, spremlja, zbira, preverja in analizira podatke, potrebne za 

dodelitev in podaljšanje koncesij ter sklenitev koncesijskih pogodb oziroma izdajo dovoljenj, in 

vodi registre koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger na srečo ter igralnic in igralnih salonov. 

 

3.a člen 

Igre na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: 

spletne igre na srečo) lahko prirejajo le gospodarske družbe, ki imajo koncesijo za trajno 

prirejanje klasičnih iger na srečo ali koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah, 

in sicer le tisto spletno igro na srečo, ki se določi v koncesijski pogodbi, ki jo skleneta 

koncesionar in minister, pristojen za finance. 

 



 

Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka morajo informacijski sistem, na katerem prirejajo 

spletne igre na srečo, povezati v informacijski sistem Davčne uprave Republike Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) in mu zagotoviti bralni dostop do aplikacij, podatkov in 

sistemskih zapisov. 

 

Udeležba pri spletnih igrah na srečo je dovoljena samo osebam, starim najmanj 18 let. 

 

Minister, pristojen za finance, podrobneje določi pogoje in način prirejanja spletnih iger. 

 

 

6. člen 

 

Sprejemanje ali posredovanje vplačil, oglaševanje ali opravljanje drugih storitev v zvezi s 

prirejanjem iger na srečo za osebe, ki nimajo koncesije vlade, je v Republiki Sloveniji 

prepovedano. 

 

9. člen 

 

Igralec lahko od gospodarske družbe, ki je pridobila koncesijo za prirejanje posebnih iger na 

srečo v igralnici ali igralnem salonu, s pisno izjavo zahteva, da mu za najmanj šest mesecev in 

največ tri leta prepove udeležbo pri igrah na srečo (v nadaljnjem besedilu: samoprepoved). V 

obdobju samoprepovedi igralec pisne izjave o samoprepovedi ne more preklicati. Igralec mora 

biti opozorjen na posledice samoprepovedi. 

 

Samoprepoved velja na celotnem območju Republike Slovenije. 

 

Pooblaščena oseba gospodarske družbe iz prvega odstavka tega člena je ob prevzemu izjave o 

samoprepovedi dolžna preveriti identiteto igralca in o tem narediti zaznamek na hrbtni strani 

izjave. O dani izjavi o samoprepovedi je dolžna najpozneje naslednji dan obvestiti nadzorni 

organ ter mu poslati naslednje podatke o igralcu: osebno ime, datum rojstva, stalno ali začasno 

prebivališče, vrsto in številko osebnega dokumenta, datum začetka ter končanja 

samoprepovedi. 

 

Nadzorni organ mora pisno izjavo igralca najpozneje naslednji delovni dan po prejemu poslati 

vsem gospodarskim družbam iz prvega odstavka tega člena, ti pa morajo osebi, za katero velja 

samoprepoved, prepovedati vstop v igralnico ali igralni salon. Gospodarske družbe in nadzorni 

organ smejo podatke o samoprepovedi uporabljati samo za namene iz tega člena. 

 

Nadzorni organ zaradi preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo vzpostavi in vodi zbirko 

podatkov o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi. Podatki iz te zbirke, osebno ime, datum 

rojstva, stalno ali začasno prebivališče, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum začetka 

ter končanja samoprepovedi, se hranijo še eno leto po datumu končanja samoprepovedi. 

 

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za spletne igre na srečo. 

 

Pri sklenjenem mednarodnem dogovoru velja samoprepoved tudi na območju drugih držav. 

 

 

10. člen 

 

Klasične igre na srečo po tem zakonu so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, 

kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. 

 

 

 



 

11. člen 

 

Udeleženci pri klasičnih igrah na srečo so fizične osebe, ki so imetniki loterijskih srečk, 

tombolskih tablic, srečk pri srečelovu, stavnih listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega 

zneska za udeležbo v igri (v nadaljnjem besedilu: srečke). 

 

 

15. člen 

 

Prireditelj, ki organizira športna tekmovanja, sme v prostorih, v katerih so tekmovanja, enkrat 

letno prirediti stave v zvezi s temi tekmovanji. 

 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme prireditelj, ki organizira tekmovanje s kopitarji, 

prirediti stave v zvezi s temi tekmovanji, ki se priredijo po določbah zakona, ki ureja živinorejo, 

največ 25-krat letno. Prireditelj si mora za prirejanje stav pridobiti soglasje ministra, pristojnega 

za kmetijstvo. 

 

Stave se lahko prirejajo le na naslednjih tekmovanjih kopitarjev: 

 

– kasaške dirke, 

– kasaške dirke pod sedlom, 

– ravne galopske dirke in 

– galopske dirke prek ovir. 

 

20. člen 

 

Za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru kulturnega ali zabavnega 

programa prireditelja, ni potrebno dovoljenje iz 16. člena tega zakona, če skupna vrednost srečk 

ne presega zneska, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance in če vrednost posameznih 

dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo. 

 

Prireditelj iz prejšnjega odstavka mora upravni organ, pristojen za notranje zadeve, obvestiti o 

prireditvi takšne igre najpozneje osem dni pred prireditvijo. 

 

 

30. člen 

 

Klasične igre na srečo sme trajno prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba, ki ima sedež 

na območju Republike Slovenije, na podlagi posebne koncesije (v nadaljnjem besedilu: 

prireditelj). 

 

 

33. člen 

 

Najnižji znesek osnovnega kapitala prireditelja je 100.000 eurov za vsako koncesijo. 

 

 

36. člen 

 

O dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo odloča vlada, koncesijsko 

pogodbo s prirediteljem pa sklene minister, pristojen za finance. 

 

 

 

 



 

37. člen 

 

Vlada mora o vlogi za dodelitev koncesije odločiti najpozneje v šestih mesecih. Minister, 

pristojen za finance, mora koncesijsko pogodbo skleniti v 45 dneh po dodelitvi koncesije. 

 

 

38. člen 

 

Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se lahko dodeli prireditelju, ki izpolnjuje 

predpisane tehnične, prostorske in kadrovske pogoje, ima premoženje, s katerim se zagotavlja 

izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami in pri katerem bo 

prirejanje iger na srečo pretežna dejavnost. 

 

Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše vlada. 

 

 

39. člen 

 

S koncesijsko pogodbo se določijo pravice in obveznosti pogodbenih strank, temeljni elementi 

za pravila posameznih klasičnih iger na srečo v skladu z določbami 21. člena tega zakona in 

druga vprašanja, pomembna za trajno prirejanje teh iger. 

 

Izpolnjevanje obveznosti prireditelja iz koncesijske pogodbe nadzira nadzorni organ. 

 

 

40. člen 

 

Za dodeljeno koncesijo mora prireditelj plačevati koncesijsko dajatev. Obračunavanje in 

plačevanje koncesijske dajatve nadzira davčni organ. 

 

Osnova za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve je vrednost vplačil, doseženih s 

prodajo srečk in zmanjšanih za izplačane dobitke. 

 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je osnova za obračunavanje in plačevanje 

koncesijske dajatve pri klasični igri na srečo, ki jo prireditelj prireja v sodelovanju z domačo ali 

tujimi pravnimi osebami, ki imajo ustrezno dovoljenje pristojnega organa za prirejanje iger na 

srečo, vrednost vplačil, zmanjšana za odstotek predvidenega sklada za dobitke, ki je določen s 

pravili te klasične igre na srečo. 

 

Osnova za plačevanje koncesijske dajatve se ugotavlja mesečno. Od te osnove je prireditelj 

dolžan obračunati in plačati koncesijsko dajatev v odstotku, ki ga določi vlada s sklepom o 

dodelitvi koncesije, in sicer v petih delovnih dneh po poteku meseca za pretekli mesec. 

 

 

42. člen 

 

Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se dodeli za največ deset let in se po 

poteku te dobe lahko podaljša. 

 

Šest mesecev pred potekom roka iz prejšnjega odstavka lahko prireditelj zaprosi za podaljšanje 

koncesije. 

 

Koncesijo se lahko večkrat podaljša, vsakokrat za pet let. 

 

 



 

43. člen 

 

Za posamezno klasično igro na srečo se lahko dodeli le ena koncesija. 

 

44. člen 

 

 

Prireditelj lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim rokom enega leta. 

 

Dodeljena koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se lahko odvzame, če prireditelj 

krši določbe koncesijske pogodbe ali če pri prirejanju posamezne vrste iger na srečo ne 

spoštuje sprejetih pravil iger ali če prirejanje iger na srečo ni več pretežna dejavnost prireditelja. 

 

O odvzemu koncesije odloča vlada. 

 

Na podlagi sklepa vlade o odvzemu koncesije iz prejšnjega odstavka, koncesijska pogodba 

preneha veljati. 

 

 
46. člen 

 

Za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij se uporablja 80% sredstev, 

doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne loterije, loterije s 

trenutno znanim dobitkom in lota, 20% pa za financiranje dejavnosti športnih organizacij. 

 

Za financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporablja 80% sredstev, doseženih s plačilom 

koncesijske dajatve za trajno prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz loterije, 

20% pa za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij. 

 

Obvezna razlaga 46. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) - ORZIS46 

(Uradni list RS, št. 22/2000), objavljena 10.3.2000, določa: »Šteje se, da določbe 46. člena 

veljajo le za delitev sredstev, doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje 

klasičnih iger na srečo, navedenih v tem členu, in ne za delitev drugih sredstev oziroma 

sredstev, pridobljenih na drug način. Dokler ni podeljene koncesije za trajno prirejanje iger na 

srečo, ni doseženih sredstev s plačilom koncesijskih dajatev od teh iger, zato teh sredstev ni 

možno razdeljevati.« 

 

53. člen 

 

Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti 

drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na 

igralnih avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi (v 

nadaljnjem besedilu: posebne igre na srečo). 

 

Vrste posebnih iger na srečo so: 

1. igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin de fer, poker); 

2. igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle); 

3. igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black jack, punto banco, mini punto, 

carribean poker, 30/40, red dog); 

4. igre s kockami (craps, tai sai); 

5. igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto); 

6. igre na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu; 

7. stave. 

 

O uvrstitvi novih iger v eno od vrst iz prejšnjega odstavka odloča minister, pristojen za finance. 



 

 

Posebne igre na srečo se smejo prirejati le v igralnicah. 

 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se posebne igre na srečo, z izjemo 7. točke drugega 

odstavka tega člena, ob pogojih iz 3.a člena tega zakona prirejajo tudi po internetu oziroma 

drugih telekomunikacijskih sredstvih. 

 

 

55. člen 

 

Posebne igre na srečo sme prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba, ki ima sedež na 

območju Republike Slovenije, na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: koncesionar). 

 

 

55.a člen 

 
Delničarji koncesionarja so lahko Republika Slovenija, lokalne skupnosti in pravne osebe, 

katerih 100% lastnik ali edini ustanovitelj je Republika Slovenija. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek je lahko delničar koncesionarja tudi gospodarska družba, 

organizirana v obliki delniške družbe, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 

1. delež posamezne gospodarske družbe in z njo povezanih oseb v osnovnem kapitalu 

koncesionarja ne sme presegati 20% navadnih delnic; 

2. delež posamezne fizične osebe v osnovnem kapitalu gospodarske družbe ne sme presegati 

10% delnic, pri čemer skupni delež fizičnih oseb ne sme presegati 49% delnic; 

3. gospodarska družba mora izpolnjevati merila za veliko družbo po predpisih, ki urejajo 

gospodarske družbe, ali pa mora pretežni del prihodkov ustvariti iz dejavnosti investicijskih in 

pokojninskih družb oziroma skladov, bančništva, zavarovalništva oziroma finančnega 

posredništva ali s turistično dejavnostjo. 

 

Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka lahko skupaj pridobijo največ 49% navadnih delnic 

koncesionarja. 

 

Določbe 1. in 3. točke drugega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za 

gospodarske družbe, ki imajo koncesijo vlade za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah. 

 

76. člen 

 

Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o mesečnih osnovah koncesijske 

dajatve, na podlagi katerih obračunava in plačuje koncesijsko dajatev. Podatke iz evidence in 

kopijo dokazila o vplačilu koncesijske dajatve predloži nadzornemu organu. 

 

Koncesionar mora polletno pošiljati nadzornemu organu pregled vseh stroškov in investicij. 

 

Koncesionar mora trimesečno poročati nadzornemu organu o vseh v tem obdobju danih, 

prejetih ali vrnjenih kreditih (zbirni pregled). Navesti mora kreditojemalca oziroma kreditodajalca 

ter zneske, obrestno mero in druge kreditne pogoje, jamstva, poroštva in druge prevzeme ali 

vstope v obveznosti. Podatke iz IV. poglavja tega zakona in iz prejšnjega odstavka pošilja 

koncesionar nadzornemu organu na način, v obliki in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen 

za finance. 

 

Za pošiljanje podatkov je pristojna in odgovorna uprava koncesionarja. 

 

 



 

 

80. člen 

 

Koncesionar mora organizirati ustrezen nadzor nad prirejanjem iger na srečo na igralnih 

napravah in nadzor nad obračunom blagajn in trezorja. 

 

 

85.a člen 

 

Vodje igralnic, krupjeji, vodje iger, osebe, ki opravljajo interni nadzor v igralnici, ter glavni in 

pomožni blagajniki morajo imeti dovoljenje za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na 

srečo (v nadaljnjem besedilu: licenca), ki ga izda posebna komisija, sestavljena iz dveh članov, 

ki ju imenuje minister, pristojen za finance, in člana Odbora združenja igralnic pri Gospodarski 

zbornici Slovenije. 

 

K vlogi za pridobitev licence mora koncesionar za osebe iz prejšnjega odstavka predložiti 

dokazila o izpolnjevanju pogojev: 

 da ima oseba zahtevano izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje, katerih minimum vsebin je 

opredeljen v igralniških standardih, na katere se v predpisu sklicuje minister, pristojen za 

finance; 

 da izpolnjuje dodatne zahteve, ki jih za delovno mesto predpiše koncesionar; 

 da oseba ni bila pravnomočno obsojena na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper 

življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno 

dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir. 

 

Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev licence oziroma 

preneha opravljati delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, za katero je potrebna 

licenca, mora koncesionar obvestiti komisijo iz prvega odstavka tega člena, ki licenco odvzame. 

Komisija o odvzemu licence obvesti nadzorni organ. 

 

 

85.b člen 

 

Nadzorni organ zaradi izvajanja določil tega zakona vodi posebno zbirko podatkov o osebah, ki 

so pridobile licenco. 

 

V zbirki iz prejšnjega odstavka se zbirajo naslednji podatki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, 

stalno ali začasno prebivališče, državljanstvo, izobrazba, datum pričetka veljavnosti licence in 

delovno mesto. 

 

Podatki iz zbirke iz prvega odstavka tega člena se hranijo še eno leto od odvzema licence. 

 

 

 

92. člen 

 

Ne glede na določbe četrtega odstavka 53. člena in 55. člena tega zakona, sme delniška 

družba ali družba z omejeno odgovornostjo, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, v 

igralnem salonu na podlagi koncesije kot svojo dejavnost prirejati posebne igre na srečo iz 6. 

točke drugega odstavka 53. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: koncesionar za igralni 

salon). 

 

Koncesionar za igralni salon mora imeti v lasti ali upravljanju objekte turistične infrastrukture. 

Objekti turistične infrastrukture so za potrebe tega zakona gostinski obrati, marine in igralnice. 

 



 

Igralni salon se mora nahajati izključno v objektih iz prejšnjega odstavka, razen v igralnici. 

 

Koncesionar za igralni salon mora imeti igralne avtomate, s katerimi izvaja posebne igre na 

srečo, v lasti ali na osnovi finančnega najema, pri katerem gre za takojšnji prenos lastninske 

pravice na koncesionarja za igralni salon. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek ima lahko koncesionar za igralni salon igralne avtomate tudi v 

najemu, vendar le od proizvajalcev igralnih naprav in samo za potrebe testiranja ter največ za 

dobo treh mesecev. Število igralnih avtomatov, ki jih ima lahko koncesionar v najemu, ne sme 

presegati 10% s koncesijsko pogodbo določenega števila igralnih avtomatov. Dovoljenje za 

najem izda minister, pristojen za finance. 

 

108. člen 

 

Naloge nadzornega organa so: 

 

-  obravnavanje in analiziranje poročil o delu koncesionarja oziroma prireditelja, 

-  nadziranje računovodskih izkazov in revidiranih letnih poročil, 

- nadziranje lastniške strukture, organiziranosti, internih aktov in poslovanja koncesionarja 

oziroma prireditelja, 

-  nadziranje izvajanja koncesijske pogodbe oziroma pogojev iz dovoljenja prireditelja, 

-  izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so neposredno ali posredno 

vezani s prirejanjem iger na srečo, 

-  poročanje ministru, pristojnemu za finance o poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja, 

- vodenje zbirke podatkov o osebah, ki so pridobile licenco, in o igralcih, ki so dali izjavo o 

samoprepovedi, 

- (črtana),   

- sodelovanje z organom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja, 

- vzpostavitev informacijskega sistema, ki je v neposredni povezavi z on‑line nadzornimi sistemi 

igralnih naprav koncesionarjev iz 80.a člena tega zakona in informacijskimi sistemi iz 3.a člena 

tega zakona, 

-  izvajanje nadzora preko nadzornega informacijskega sistema. 

 

Če nadzorni organ na podlagi podatkov in ugotovitev oceni, da so pri opravljanju dejavnosti 

podani razlogi za sum kaznivega dejanja, obvesti o tem pristojne organe. 

 

Za izvajanje nadzora po tem zakonu ima nadzorni organ pravico zahtevati sodelovanje drugih 

državnih organov, specializiranih organizacij, zavodov ali posameznikov, kadar to ni v nasprotju 

z interesi postopka. 

 

Nadzorni organ najmanj enkrat letno o svojem delu poroča ministru, pristojnemu za finance. 

 

Nadzorni organ sme podatke, ki jih je pridobil po tem zakonu, uporabljati samo za namene, 

določene s tem zakonom. Vsaka oseba, ki sodeluje oziroma je sodelovala pri opravljanju 

nadzora po tem zakonu, je zavezana vse v tem procesu pridobljene podatke, informacije in 

dejstva obravnavati kot poslovno skrivnost. Dolžnost varovanja tajnosti podatkov traja tudi po 

prenehanju delovnega razmerja pri nadzornem organu. 

 

Po poteku treh let nadzorni organ podatke iz prejšnjega odstavka arhivira. Po treh letih od 

arhiviranja podatke uniči. Trajno hrani podatke iz registra koncesionarjev, igralnic, igralnih 

salonov ter prirediteljev klasičnih iger na srečo. 

 

112. člen 

 

Z globo od 5.000 do 35.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 



 

1. prireja spletno igro na srečo, ki ni določena v koncesijski pogodbi (prvi odstavek 3.a člena); 

2. ne poveže informacijskega sistema, na katerem prireja spletne igre na srečo, v informacijski 

sistem nadzornega organa in nadzornemu organu ne zagotovi bralnega dostopa do aplikacij, 

podatkov in sistemskih zapisov (drugi odstavek 3.a člena); 

3. dovoli udeležbo pri spletnih igrah na srečo osebam, ki še niso stare 18 let (tretji odstavek 3.a 

člena); 

4. prireja spletne igre na srečo v nasprotju s predpisom iz 3.a člena tega zakona; 

5. delnice prenaša v nasprotju z določbami tega zakona (32. in 56. člen); 

6. ne oblikuje obvezne varnostne rezerve (59. in 95. člen); 

7. prireja posebne igre na srečo v večjem obsegu, kot je določeno v koncesijski pogodbi (70. 

člen); 

8. v igralnici nista organizirana avdio video nadzor in recepcijska služba, tako da je zagotovljen 

nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralnico (drugi odstavek 78. člena); 

9. sporoči podatke iz evidence drugim osebam v nasprotju z zakonom (četrti odstavek 78. 

člena); 

10. ne predpiše podrobnega načina izvajanja nadzora z avdio video napravami ali drugimi 

sodobnimi tehničnimi sredstvi (četrti odstavek 79. člena); 

11. ne organizira nadzora nad prirejanjem iger na srečo na igralnih napravah in nadzora nad 

obračunom blagajn in trezorja (80. člen); 

12. nima vzpostavljenega on-line nadzora oziroma če ravna v nasprotju s predpisom iz 80.a 

člena tega zakona; 

13. opravlja posojilno dejavnost (82. člen); 

14. dovoli obisk v igralnici osebam, ki še niso stare 18 let (83. člen); 

15. dopusti, da delavec od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase 

ali za koga drugega (88. člen); 

16. dovoli, da delavec finančno pomaga igralcem (89. člen); 

17. napitnino nameni v nasprotju z 91. členom tega zakona; 

18. je v igralnem salonu nameščenih manj oziroma več igralnih avtomatov, kot je določeno v 

tem zakonu (97. člen); 

19. ne predloži revidiranega letnega poročila nadzornemu organu (105. člen). 

 

Z globo od 800 do 5.600 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 

iz prejšnjega odstavka. 

 

 

113. člen 

 

Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 

1. izvaja igre na srečo z igralno napravo, za katero nima dovoljenja za uporabo iz četrtega 

odstavka 3.b člena tega zakona; 

2. udeležencev iger na srečo ne opozori na tveganja, zlasti na možnost zasvojenosti z igrami na 

srečo, jim ne zagotovi napotkov za odgovorno igranje ter informacije o tem, kje lahko dobijo 

pomoč ob zasvojenosti (8. člen); 

3. najpozneje naslednji dan ne obvesti nadzornega organa in mu ne pošlje podatkov o 

udeležencu iger na srečo, ki zahteva samoprepoved (tretji odstavek 9. člena); 

4. ne upošteva obvestila nadzornega organa o samoprepovedi in udeležencu iger na srečo 

dovoli vstop v igralnico ali igralni salon (četrti odstavek 9. člena); 

5. prodaja srečke za klasične igre na srečo, za katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma 

koncesija po določbah tega zakona (12. člen); 

6. izkupička od prodanih srečk ne deponira pri banki v višini, ki zagotavlja izplačilo dobitkov 

(drugi odstavek 17. člena); 

7. osnove za koncesijsko dajatev ne ugotovi na predpisani način (40., 75. in 98. člen); 

8. koncesijske dajatve ne vplača ali ne vplača pravočasno (40., 75. in 98. člen); 

9. ne vplača ali ne predloži dokončnega obračuna in dokazila o vplačilu razlike v predpisanem 

roku (41. člen); 



 

10. skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na srečo ne znaša najmanj 40 % vrednosti 

izdanih srečk pri številčni loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz loteriji, tomboli ali 

srečelovu oziroma najmanj 40% vrednosti prodanih srečk pri drugih igrah na srečo (50. člen); 

11. ne izplača dobitkov v roku, določenem v pravilih iger na srečo (prvi odstavek 51. člena); 

12. dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz 51. člena, ne pripadejo za namene, za 

katere je bila igra prirejena ali se ne uporabijo za dobitke (52. člen); 

13. nadzornemu organu ne pošilja redno vseh predpisanih podatkov (76. člen); 

14. v svojih evidencah ne zagotovi podatkov, na podlagi katerih obračunava koncesijsko dajatev 

(prvi odstavek 77. člena); 

15. ne sestavi, nepopolno sestavi mesečni obračun koncesijske dajatve ali ga ne predloži 

pristojnemu davčnemu organu (drugi in tretji odstavek 77. člena); 

16. ne vodi posebne evidence o igralcih, posebna evidenca ne vsebuje osnovnih podatkov za 

identifikacijo ali če vanjo ne vpiše vsakega igralca (tretji odstavek 78. člena); 

17. gostom v igralnici niso na razpolago pravila iger (drugi odstavek 79. člena); 

18. ne zagotovi vodenja posebne evidence o ugotovljenih nepravilnostih na igralnih napravah in 

pripomočkih ter pri izvajanju in poteku igre (peti odstavek 79. člena); 

19. sprejema vplačila in izplačuje dobitke v drugi valuti, kot je določeno (81. člen); 

20. prireja posebne igre na srečo v igralnici v nasprotju s predpisom iz 82. a člena tega zakona; 

21. osebe iz 85.a člena opravljajo delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo brez 

licence; 

22. dopusti osebi iz 86. člena, da se udeleži posebne igre na srečo kot igralec v igralnici 

oziroma igralnem salonu, ki je v upravljanju ali v lasti koncesionarja, pri katerem je zaposlen; 

23. nima igralne naprave v lasti oziroma v finančnem najemu (četrti odstavek 92. člena); 

24. je ime igralnega salona v nasprotju s 96. členom tega zakona; 

25. igralni avtomat ne vrača povprečno najmanj 90 % vloženega denarja (97. člen); 

26. prireja posebne igre na srečo v igralnem salonu v nasprotju s predpisom iz 99. člena tega 

zakona; 

27. ne vodi dnevne evidence stanja in sprememb stanja domače in tuje gotovine, drugih 

plačilnih sredstev ter žetonov v blagajni in trezorju (106. člen). 

 

Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 5. točke prejšnjega odstavka. 

 

Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 

iz prvega odstavka tega člena. 

 

Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika 

posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz drugega 

odstavka tega člena. 

 

 

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 

SKRAJŠANEM POSTOPKU 

 

/ 

 

VI. PRILOGE 

 

– osnutki podzakonskih predpisov, katerih izdajo določa predlog zakona 

 

 

 



 

Na podlagi 38. in 52.b člena Zakona o igrah na srečo  (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr., 40/14 – ZIN-B in --/16) izdaja Vlada Republike 
Slovenije 

U R E D B O  
o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih 

iger na srečo in stav 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(pravna podlaga) 

(1) Ta uredba določa tehnične, prostorske in kadrovske pogoje, premoženje, s katerim se 
zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi s trajnim 
prirejanjem klasičnih iger na srečo in stav (v nadaljnjem besedilu: igre) ter obseg dejavnosti 
prirejanja klasičnih iger na srečo. 

(2) Ta uredba se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 
2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka 
za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske 
družbe, (UL. L. št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1). 

2. člen 
(pomen uporabljenih izrazov) 

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen: 

 igralna naprava je naprava, ki omogoča izvajanje iger (npr. žrebalna naprava, del 
informacijskega sistema s programskim algoritmom žrebanja oziroma določanja 
naključnega izida igre, itd.) in video loterijski ali stavni terminal, 

 informacijski sistem prireditelja je računalniški sistem, v katerem se zbirajo podatki o igrah, 

 osebe, ki opravljajo vodstvene funkcije, so člani uprave prireditelja in osebe, ki so 
neposredni vodje delovnega procesa, 

 prodajalci in pooblaščeni prodajalci so osebe, ki sprejemajo vplačila za udeležbo v igrah in 
izplačujejo dobitke, 

 prodajno mesto je prostor kjer se sprejemajo vplačila za udeležbo v igrah in izplačujejo 
dobitki,  

 sistemski prostor je poslovni prostor, v katerem se nahaja strojna in programska oprema 
prireditelja, 

 skladišče je prostor namenjeno hrambi srečk, 

 srečka je potrdilo o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v klasični igri na srečo 
(loterijska srečka, tombolska tablica, srečka pri srečelovu in druga potrdila), 

 stavni listek je potrdilo o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v stavah, 

 stavnica je prodajno mesto, na katerem se sprejemajo vplačila za stave, 

 tehnični izvajalci igre so osebe, ki neposredno sodelujejo pri pripravi igre, izvedbi žrebanja 
in obdelavi podatkov v zvezi z igro, 

 trezor je prostor, kjer se hranijo kuponi ali drugi arhivski mediji z zapisi vsebine srečk ali 
stavnih listkov, neprodane srečke in manjši tehnični pripomočki, za katere se v skladu s 
pravili in tehnološkim postopkom zahteva hramba v trezorju  

 video loterijski ali stavni terminal je naprava, ki v neposredni povezavi z informacijskim 
sistemom prireditelja, igralcem podpira ali omogoča udeležbo v igri. 



 

3. člen 
(preverjanje pogojev) 

(1) Podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prireditelji pri prirejanju iger preverja nadzorni 
organ. 

II. PROSTORSKI IN TEHNIČNI POGOJI 

a) Prostori, namenjeni prirejanju iger 

4. člen 
(poslovni prostor) 

(1) Prostorski pogoji se nanašajo na prostore, s katerimi mora prireditelj razpolagati pri 
prirejanju iger (v nadaljnjem besedilu: poslovni prostori) ter na prodajna mesta, kjer se 
sprejemajo vplačila v igre in izplačujejo dobitki.  

(2) Za poslovne prostore se po določbah te uredbe štejejo: 

 trezor in skladišče, 

 drugi prostori za pripravo in izvedbo iger, 

 administrativni prostori, 

 sistemski prostor. 

(3) Vstop v poslovne prostore mora biti evidentiran. 

5. člen 
(prodajno mesto) 

(1) Prireditelj sme sprejemati vplačila v igre in izplačevati dobitke preko lastne maloprodajne 
mreže ali preko pooblaščenih prodajalcev.  

(2) Za prodajno mesto se po določbah te uredbe štejejo:  

 prodajalne,  

 kioski,  

 premična prodajna mesta,  

 stavnice oziroma drugi prostori, kjer se sprejemajo vplačila za igre in izplačujejo dobitki. 

(3) Na prodajnih mestih iz prve in četrte alineje prejšnjega odstavka so lahko nameščeni tudi 
video loterijski ali stavni terminali.  

(4) Na prodajnem mestu morajo biti na vidnem mestu označene igre, za katere se sprejemajo 
vplačila in izplačujejo dobitki, ter višina dobitka do katerega se dobitki izplačujejo na tem 
prodajnem mestu. 

(5) Prireditelj mora na prodajnem mestu udeležencu pri igri omogočiti vpogled v pravila igre.  

(6) Na prodajnem mestu mora prireditelj objaviti ali omogočiti dostop do:  

 ponudbe dogodkov, iz katere udeleženec napoveduje izid v igri,  

 sporočil o izidu žrebanja ali ugotavljanja dobitkov,  

 drugih obvestil, pomembnih za udeležence.  

(7) Prodajno mesto mora biti opremljeno s tehničnimi napravami in pripomočki ter programsko 
opremo, ki jo zahteva celoten postopek prirejanja igre (v nadaljnjem besedilu: tehnološki 
postopek). Nepooblaščen dostop do opreme prodajnega mesta mora biti onemogočen. 



 

6. člen 
(stavnica) 

(1) Ne glede na določbo šestega odstavka prejšnjega člena mora prireditelj na stavnici objaviti, 
da je udeležba pri stavah dovoljena samo osebam, starim najmanj 18 let in da mora oseba, 
za katero se domneva, da še ni stara 18 let, na zahtevo prodajalca, svojo starost dokazati z 
javno listino.  

7. člen 
(prodaja preko interneta oziroma 

drugih telekomunikacijskih sredstev) 

(1) Ne glede na določbo 5. člena te uredbe se lahko vplačila v igre sprejemajo tudi preko 
interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev. 

(2) Kadar se vplačila v igre sprejemajo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih 
sredstev, se glede registracije in identifikacije igralcev, omejitev igranja ter odgovornega 
igranja uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja prirejanje iger na srečo preko interneta 
oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev. 

8. člen 
(trezor) 

(1) Trezor mora izpolnjevati najmanj naslednje tehnične pogoje: 

 da je v posebnem prostoru, brez oken, s samo enim vhodom, 

 da ima trezorska vrata, 

 da je varnostno grajen, 

 da ima signalnovarnostne alarmne naprave, vezane na varnostno službo, določeno v 
internem aktu. 

(2) Dostop do trezorja je dovoljen samo pooblaščenim osebam. Evidenco dostopov mora 
prireditelj hraniti v svojih poslovnih prostorih najmanj eno leto. Dostop v trezor in način 
uporabe trezorja se podrobneje opredeli v internem aktu. 

9.  člen  
(skladišče) 

(1) Skladišče mora izpolnjevati najmanj naslednje tehnične pogoje: 

 da je v posebnem prostoru,  

 da je varnostno grajeno, 

 da ima signalnovarnostne alarmne naprave. 

(2) V primeru, da se za skladiščenje uporablja trezor, se zanj uporabljajo določbe prejšnjega 
člena. 

10.  člen 
(drugi prostori) 

(1) Drugi prostori za pripravo in izvedbo igre so prostori, v katerih se izvajajo posamezne faze 
tehnološkega postopka. Podrobnejša opredelitev teh prostorov in njihova uporaba se določi 
v internem aktu prireditelja.  

11.  člen 
(sistemski prostor) 



 

(1) Sistemski prostor mora biti urejen v skladu z veljavnimi slovenskimi nacionalnimi standardi 
SIST s področja varovanja informacij. Standardi, uporabljeni v tem predpisu, so na voljo pri 
organu, pristojnem za standardizacijo.  

 

(2) Dostop do sistemskega prostora je dovoljen samo pooblaščenim osebam. Evidenco 
dostopov mora prireditelj hraniti v svojih poslovnih prostorih najmanj eno leto. Dostop v  
sistemski prostor se podrobneje opredeli v internem aktu. 

b) Igralne naprave in pripomočki ter informacijski sistem 

12.  člen 
(igralne naprave) 

(1) Igralne naprave morajo izpolnjevati tehnične zahteve, ki so določene s pravilnikom, ki ureja 
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igralne naprave za izvajanje iger na srečo. 

13.  člen 
(žrebalne naprave, kompleti 

žogic za žrebanje in pripomočki) 

(1) Žrebalne naprave, kompleti žogic za žrebanje in drugi pripomočki za žrebanje se hranijo v 
trezorju,  skladišču ali v posebnem prostoru, ki se nahaja na kraju, kjer poteka javno 
žrebanje, če ti prostori izpolnjujejo pogoje iz 10. člena te uredbe. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko kompleti žogic za žrebanje in drugi 
pripomočki za žrebanje hranijo v prostostoječem trezorju ali protivlomni in protipožarno 
varnostni omari, ki se odpira s številčno kodo. 

14. člen 
(evidenca) 

(1) Prireditelj mora voditi evidenco vzdrževalnih posegov in evidenco preverjanj ustreznosti 
delovanja igralne naprave in pripomočka. Evidenca preverjanj mora vsebovati splošne 
podatke o tem kdaj in kdo je preverjanje opravil, seznam opravljenih postopkov oziroma 
testov in njihove rezultate. 

(2) Tehnična dokumentacija in evidence morajo biti shranjene na mestu, dostopnem le 
pooblaščenim osebam. 

15.  člen 
(informacijski sistem) 

(1) Informacijski sistem sestavljajo:  

 strojna oprema, ki vključuje računalnike v mreži prireditelja, mrežno in telekomunikacijsko 
opremo, video loterijski ali stavni terminal in ostala tehnična oprema (npr. optični čitalci 
ipd.),  

 programska oprema, ki vključuje podatkovne zbirke in aplikacije za vplačila v igre in 
izplačila iz iger, ugotavljanje dobitkov, obdelavo iger, igralne račune in izdelavo poročil,  

 strojna in programska oprema, nameščena pri prireditelju, za povezavo z informacijskim 
sistemom nadzornega organa in za dostop nadzornega organa.  



 

(2) Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka mora delovati v skladu s pravili in tehnološkim 
postopkom iger, pri katerih se uporablja. Prireditelj mora pri uporabi informacijskega sistema 
upoštevati določila slovenskih nacionalnih standardov SIST s področja varovanja informacij, 
zlasti glede fizičnih in logičnih dostopov, preprečevanja nepooblaščenih posegov in vdorov, 
ločevanja nezdružljivih funkcij, vzdrževanja, nadgradnje in zagotavljanja kontinuitete dela ter 
hrambe dokumentacije.  

(3) Prireditelj mora voditi evidenco vzdrževalnih posegov in evidenco preverjanj ustreznosti 
delovanja informacijskega sistema iz prvega odstavka tega člena. Evidenca vzdrževalnih 
posegov in preverjanj mora vsebovati splošne podatke o tem, kdaj in kdo je vzdrževanje ali 
preverjanje opravil, seznam opravljenih postopkov oziroma testov in njihove rezultate.  

(4) Prireditelj mora zagotoviti opravljanje letne neodvisne revizije informacijskega sistema iz 
prvega odstavka tega člena, ki obsega preverjanje:  

 skladnosti delovanja strojne in programske opreme s slovenskimi nacionalnimi standardi 
SIST s področja varovanja informacij glede fizičnih in logičnih dostopov, preprečevanja 
nepooblaščenih posegov in vdorov, ločevanja nezdružljivih funkcij, vzdrževanja, 
nadgradnje in zagotavljanja kontinuitete dela,  

 hrambe dokumentacije, povezane z informacijskim sistemom,  

 načrtovanja in organizacije na področju informatike,  

 infrastrukture informacijskega sistema in njenega obvladovanja,  

 zagotavljanja neprekinjenega poslovanja,  

 pravilnosti delovanja informacijskih rešitev,  

 zagotavljanja in izvajanja nadzora nad zunanjimi sodelavci,  

 pregleda izrednih dogodkov in ukrepanj v primeru nepravilnosti in  

 drugih postopkov, povezanih z informacijskim sistemom prireditelja, ki so določeni v 
koncesijski pogodbi ali dovoljenju. 

(5) Tehnična dokumentacija in evidence morajo biti shranjene na mestu, dostopnem le 
pooblaščenim osebam, ki so določene v internem aktu. 

c) Tehnološki postopek prirejanja igre 

16.  člen 
(tehnološki postopek pri klasičnih igrah na srečo) 

(1) Tehnološki postopek mora biti podrobno opisan v posebnem aktu, ki ga sprejme prireditelj, 
potrdi pa nadzorni organ. 

(2) Interni akt iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu s pravili igre in mora določati 
zlasti naslednje postopke: 

 naročila za izdelavo, izdelave, zagotavljanja naključne razporeditve dobitkov na srečkah in 
prevzema srečk, 

 distribucije in sprejemanja vplačil v igro, 

 poslovanja preko video loterijskega terminala, 

 obdelave podatkov in priprave poročil (število in vrednost prodanih in neprodanih srečk, 
vrednost dobitkov, izplačani in neizplačani dobitki ipd.), 

 ravnanja z neprodanimi srečkami, ki jih hrani prireditelj, 
 izvedba žrebanja ali ugotavljanja dobitkov, ki mora potekati v skladu s pravili posamezne 

igre na srečo, ki jih potrdi nadzorni organ, 

 dostopa v trezor in načina uporabe trezorja, 

 opredelitve in uporabe drugih prostorov za pripravo in izvedbo igre, 

 ravnanja z igralnimi napravami in pripomočki ter informacijskim sistemom, 

 hrambe žrebalnih naprav, kompletov žogic za žrebanje in drugih pripomočkov za žrebanje, 

 ravnanja s tehnično dokumentacijo in evidencami, 

 dela komisije za nadzor žrebanja oziroma igre, 



 

 reklamacije, 

 načina izplačevanja in izdajanja dobitkov, 

 dostopa do sistemskega prostora,  

 prepoznavanja strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja 
denarja ali financiranja terorizma in ravnanja prireditelja,  

 zagotavljanja družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo,  

 odpiranja in poslovanja z igralnim računom, pri čemer se uporabljajo določbe pravilnika, ki 
ureja prirejanje iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih 
sredstev. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko posamezni postopki, ki se uporabljajo pri 
različnih igrah, opišejo v skupnem internem aktu. V internem aktu iz prvega odstavka tega 
člena mora biti navedeno, kateri skupni interni akti so sestavni deli tehnološkega postopka 
za posamezno igro. 

17.  člen 
(tehnološki postopek pri stavah) 

(1) Tehnološki postopek mora biti podrobno opisan v posebnem aktu, ki ga sprejme prireditelj, 
potrdi pa nadzorni organ. 

(2) Interni akt iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu s pravili za stave in mora 
določati zlasti naslednje postopke: 

 sprejemanja vplačil, 

 načina izplačevanja in izdajanja dobitkov, 

 poslovanja preko stavnega terminala, 

 obdelave podatkov in priprave poročil (število in vrednost vplačanih stav, vrednost dobitkov, 
izplačani dobitki ipd.), 

 sestave, objave in spremembe stavne liste, 

 opredelitve elementov na stavnem listku, 

 povezane z omejitvami pri stavah, 

 popravkov in storno stavnih listkov, 

 objave rezultatov, 

 izvedbe žrebanja ali ugotavljanja dobitkov, ki mora potekati v skladu s pravili za stave, ki jih 
potrdi nadzorni organ, 

 dostopa v trezor in načina uporabe trezorja, 

 opredelitve in uporabe drugih prostorov za pripravo in izvedbo stav, 

 ravnanja z igralnimi napravami in pripomočki ter informacijskim sistemom, 

 ravnanja s tehnično dokumentacijo in evidencami, 

 dela komisije za nadzor žrebanja, 

 reklamacije, 

 dostopa do sistemskega prostora,  

 prepoznavanja strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja 
denarja ali financiranja terorizma in ravnanja prireditelja,  

 zagotavljanja družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo,  

 odpiranja in poslovanja z igralnim računom, pri čemer se uporabljajo določbe pravilnika, ki 
ureja prirejanje iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih 
sredstev. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko posamezni postopki opišejo v ločenem 
internem aktu, ki je sestavni del tehnološkega postopka. V internem aktu iz prvega odstavka 
tega člena mora biti navedeno, kateri skupni interni akti so sestavni deli tehnološkega 
postopka za prirejanje stav. 



 

18.  člen 
(osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti) 

(1) Osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti prirejanja iger, so po tej uredbi tehnični izvajalci igre, 
člani komisije za nadzor žrebanja oziroma igre, prodajalci in pooblaščeni prodajalci in osebe, 
ki opravljajo vodstvene funkcije. 

19.  člen 
(tehnični izvajalci) 

(1) Osebe, ki opravljajo delo tehničnega izvajalca v dejavnosti prirejanja iger, morajo izpolnjevati 
enega izmed naslednjih pogojev glede minimalne izobrazbe: 

 uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj V. stopnje ne glede na smer, 

 uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj IV. stopnje ne glede na smer in 
imajo 10 let delovnih izkušenj pri istovrstnih delih. 

20.  člen 
(člani komisije za nadzor žrebanja) 

(1) Za člana komisije za nadzor žrebanja oziroma igre je lahko imenovana oseba, ki ima 
uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj V. stopnje ne glede na smer. 

21.  člen 
(vodje delovnega procesa) 

(1) Osebe, ki neposredno vodijo delovni proces prirejanja igre, morajo izpolnjevati enega izmed 
naslednjih pogojev glede minimalne izobrazbe: 

 uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj VI. stopnje ne glede na smer, 

 uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj V. stopnje ne glede na smer in 
imajo 10 let delovnih izkušenj pri istovrstnih delih. 

IV. PRIREJANJE IGER V SODELOVANJU S TUJIMI PRIREDITELJI IGER NA SREČO 

22.  člen 
 (prirejanje) 

(1) Prireditelj lahko prireja v sodelovanju s tujimi prireditelji iger na srečo igro, za prirejanje 
katere ima tuj prireditelj dovoljenje pristojnega organa svoje države in če ima z njimi 
sklenjeno mednarodno pogodbo oziroma drug mednarodno pravno veljaven akt (v 
nadaljnjem besedilu: mednarodna pogodba).   

(2) V mednarodni pogodbi morajo biti opredeljene obveznosti in odgovornosti pogodbenih 
strank, podroben opis igre, pravila igre in celoten proces prirejanja igre. Proces prirejanja 
igre mora biti opisan na način, primerljiv tehnološkemu postopku. Opredeljeni morajo biti 
zlasti: 

 skupna interna obračunska enota,  

 izmenjava podatkov,  

 začetek in zaključek sprejemanja vplačil, 

 obdelava podatkov, 

 izračun in ugotavljanje vrednosti dobitkov,  

 način oblikovanja skupnega sklada za dobitke,  

 način izplačila dobitkov iz skupnega sklada, 

 ravnanje z neizplačanimi dobitki v odvisnosti od nacionalne zakonodaje, 

 reklamacije in revizija postopkov ugotavljanja dobitkov in  



 

 drugi za prirejanje skupne igre pomembni postopki glede na vrsto igre. 

(3) Prireditelj mora pri prirejanju igre v sodelovanju s tujimi prireditelji iger na srečo zagotoviti, da 
se posamezni postopki, ki jih izvajajo tuji prireditelji in nadzirajo tuji pristojni organi, izvajajo 
na način, ki zagotavlja primerljivo raven pogojev predpisanih s to uredbo.  

V. PREMOŽENJE IN OBSEG DEJAVNOSTI 

23.  člen 
(jamstvo) 

(1) Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami z 
vsem svojim premoženjem. 

24.  člen 
(obseg dejavnost) 

(1) Prirejanje klasičnih iger na srečo pretežna dejavnost, če prireditelj s prirejanjem iger ustvari 
več kot 95 % vseh prihodkov družbe. 

(2) Obseg dejavnosti prirejanja iger se dokazuje z računovodskimi izkazi.  

 V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25.  člen 
(prehodna določba) 

 

(1) Prireditelj mora prostor, ki se nahaja na kraju, kjer poteka javno žrebanje, v katerem se 
hranijo žrebalne naprave, kompleti žogic za žrebanje in drugi pripomočki za žrebanje se 
hranijo v trezorju,  uskladiti s pogoji iz 10. člena te uredbe v dveh mesecih po uveljavitvi te 
uredbe.  

26. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavite te uredbe preneha veljati Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00, 
38/09 in 109/12). 

27.  člen 
(uveljavitev) 

(1) Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 



 

Na podlagi 82.a in 99. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr., 40/14 – ZIN-B in --/16) izdaja minister za finance 
 
 

PRAVILNIK 
o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnici in igralnem salonu  

 
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 
 
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način prirejanja posebnih iger na srečo v igralnici in igralnem 
salonu. 
 
(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 
2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, 
(UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1). 
 

2. člen 
 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 
 

- akt o sistemizaciji je interni akt koncesionarja s katerim opredeli najmanj dela in naloge 
osebe, ki v igralnici ali igralnem salonu izvaja dela vodje igralnice ali igralnega salona, 
internega nadzornika, krupjeja ali blagajnika in druga dela, 

- avdio video prostor je prostor, v katerem je nameščena avdio video oprema za 
snemanje in iz katerega se izvaja avdio video nadzor, 

- blagajna je prostor, v katerem se izvajajo gotovinske, brezgotovinske in žetonske 
transakcije ter pripravlja dnevni obračun koncesionarja, 

- brezgotovinsko poslovanje z igralno kartico je del blagajniškega poslovanja, 
vključenega v nadzorni informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: NIS), ki obsega 
uporabo računa brezgotovinskega poslovanja z igralno kartico (v nadaljnjem besedilu: 
RBP), vključuje preverjanje veljavnosti igralnih kartic in stanja denarja na RBP ter 
izvajanje in beleženje transakcij v povezavi z RBP, 

- drop je na igralnem avtomatu (v nadaljnjem besedilu: IA) vrednost žetonov ali kovancev 
zbranih v zalogovniku žetonov na IA in vključuje tudi vrednost bankovcev v zbiralniku 
bankovcev in lističev na IA, oziroma je na igralni mizi (v nadaljnjem besedilu: IM) vrednost 
denarja in posebnih nevnovčljivih vrednostnih žetonov, ki jih igralec uporabi za nakup 
žetonov za sodelovanje v igri, ki se izvaja na IM; 

- blagajnik je oseba, ki organizira ali izvaja blagajniška dela v zvezi z gotovinskim, 
negotovinskim ali žetonskim poslovanjem v igralnici oziroma igralnem salonu (npr. vodja 
blagajniškega poslovanja, glavni blagajnik, blagajnik, vodja trezorja), 

- igralna kartica je posebna kartica, ki jo koncesionar izda igralcu za namen 
brezgotovinskega poslovanja in ki zagotavlja identifikacijo igralca z uporabo posebne 
bralne in vhodno/izhodne enote, nameščene na igralnih mestih igralnih naprav in na 
blagajnah; 

- igralna miza je igralna naprava, na kateri se izvajajo posebne igre na srečo s pomočjo 
osebe, ki izvaja igro, 

- igralna naprava (v nadaljnjem besedilu: IN) je naprava, ki omogoča izvajanje igre na 
srečo, in sicer se za IN štejejo IA, IM, igralni pano, spletna IN in strežniški sistem iger, 

- igralni avtomat je vrsta IN oziroma igralno mesto IN z več igralnimi mesti, na kateri se 
igra izvaja brez pomoči človeka, pri čemer se lahko igre izvajajo z vrtečimi koluti ali gre za 
simulacijo posebnih iger na srečo (npr. igre s kartami, ruleto, kockami), 

- igralni pripomoček je predmet, s katerimi se izvaja igra na srečo (npr. karte, kroglice za 
ruleto, bingo in keno kroglice, kocke), 

- igralni proces je zaporedje postopkov in dejanj, ki jih je v skladu s predpisi, navodili za 
izvajanje iger in pravili igre potrebno opraviti pri prirejanju posebnih iger na srečo na IN, 



 

- igralni prostor je prostor, kjer se nahajajo IN, na katerih se prirejajo posebne igre na 
srečo, 

- igralniški center je prostor kjer koncesionar, ki prireja igre na srečo v igralnici, lahko 
izjemoma na podlagi predhodnega soglasja nadzornega organa, priredi turnir na IM, 

- interni nadzornik je oseba, ki organizira ali izvaja nadzor nad procesi v igralnici oziroma 
igralnem salonu, v zvezi z izvajanjem posebnih iger na srečo (npr. inšpektor iger, 
inšpektor na IA, vodja video kontrole, video kontrolor), 

- izredna praznitev je postopek praznitve žetonov ali denarja na IN izven predvidenega 
časovnega okvira oziroma rednih praznitev, 

- kartica za vstop je kartica, na kateri so podatki o igralcu in služi za identifikacijo igralca 
pri vstopu v igralnico ali igralni salon, 

- koncesionar je gospodarska družba, ki ima koncesijo za prirejanje posebnih iger na 
srečo v igralnici ali igralnem salonu, ki prireja samo tiste igre, katere so določene v 
koncesijski pogodbi, 

- kredit je stanje v dobro igralca, prikazano na IA kot število kreditnih točk, 
- kreditna točka je enota za merjenje vplačil v igro in izplačil iz igre s točno določeno 

vrednostjo, ki jo lahko na IA izbere igralec, 
- krupje je oseba, ki neposredno vodi, izvaja ali sodeluje pri izvajanju posebnih iger na 

srečo (npr. krupje na ruleti, delivec kart, vodja IM), 
- listič (ticket, vrednostni listič, izplačilni listič) je vrednostni kupon opremljen s črtno kodo 

in z alfanumeričnimi kodami, ki je v povezavi z validacijskim sistemom, namenjen vplačilu 
in izplačilu v zvezi z udeležbo pri posebni igri na srečo; 

- obračunski model IA je formula za izračun obračuna posameznega IA na podlagi 
števcev vplačil v igro in izplačil iz igre, 

- plaka je vrednostni žeton, ki predstavlja nadomestilo za določeno vsoto denarja, 
- polnitev IA je postopek dodajanja žetonov v zalogovnik žetonov, 
- praznitev IA je postopek praznjenja žetonov iz zbiralnika žetonov in zalogovnika, ter 

bankovcev in lističev iz sprejemnika bankovcev, 
- progresiva je mehanizem polnjenja progresivnega sklada na podlagi povezave ene ali 

več IN, in proženja progresivnega dobitka po vnaprej določenih pravilih, 
- progresivni dobitek je izplačana vrednost progresive po njenem proženju, 
- progresivni prikazovalnik je prikazovalnik, na katerem je izpisana trenutna vrednost 

progresivnega sklada, 
- progresivni sistem se sestoji iz ene ali več IN in iz pripadajoče progresivne nadgradnje, 
- račun brezgotovinskega poslovanja (v nadaljnjem besedilu: RBP) je enolični račun 

igralca, ki ga ima za brezgotovinsko poslovanje z uporabo igralne kartice v igralnici 
oziroma v igralnem salonu odprtega igralec na podlagi pogodbe s koncesionarjem in na 
katerem je za namen igranja začasno položen in priigran denar igralca, 

- realizacija je vrednost prejetih vplačil za udeležbo v igro na srečo, zmanjšana za 
izplačane dobitke iz igre, 

- recepcija je prostor, kjer se izvaja evidentiranje in identifikacija igralcev in obiskovalcev, 
- samopostrežna blagajna je naprava, ki v povezavi z NIS, omogoča igralcem izvajanje 

blagajniških transakcij, 
- sistemski prostor je prostor, v katerem je nameščena računalniška in druga oprema 

NIS, 
- sprejemnik bankovcev je naprava, nameščena na IN ali na igralnem mestu IA, ki 

sprejema bankovce ali lističe različnih vrednosti, 
- števnica je prostor za štetje gotovine, žetonov, plak in lističev, 
- trezor je posebej varovan prostor z varnostnimi vrati, kjer se hrani gotovina, lističi, žetoni 

in druge vrednotnice, za katere se v skladu s predpisi in internimi akti koncesionarja 
zahteva takšna hramba, 

- turnir je način prirejanja posebne igre na srečo v skladu s pravili in navodili, pri katerem 
je v naprej določeno in znano število udeležencev in višina sklada za dobitke, 

- validacijski sistem je funkcionalno zaključeni del blagajniškega poslovanja, vključenega 
v NIS, v katerega so povezane IN in blagajne z namenom preverjanja veljavnosti lističev, 

- vodja igralnice ali igralnega salona je oseba, ki zastopa, načrtuje, organizira, vodi, 
razporeja, koordinira in nadzira delo igralnice ali igralnega salona (npr. direktor, 
namestnik direktorja, pomočnik direktorja), 

- zalogovnik žetonov je del IA, v katerem je zaloga žetonov za izplačilo, 
- zbiralnik bankovcev na IA je del IA, kjer se zbirajo vstavljeni bankovci in lističi, 



 

- zbiralnik bankovcev na IM je posebna skrinjica na IM, kjer se zbirajo za žetone 
zamenjani bankovci, lističi in plake ter žetoni, ki so bili dani za napitnino, 

- zbiralnik žetonov je del IA, v katerem se zbirajo vstavljeni žetoni v primeru, da je 
zalogovnik žetonov poln, 

- žeton je nadomestilo za denar z določeno vrednostjo, ki se pri igri uporablja za vplačila in 
izplačila. 

 
II. Pogoji za opravljanje dejavnosti  

 
3. člen 

       (Prostori) 
 
(1) Za prirejanje posebnih iger na srečo mora imeti koncesionar naslednje ločene prostore: 
 

– recepcijo, 
– igralni prostor, 
– avdio video prostor, 
– sistemski prostor, 
– blagajno, 
– števnico, 
– trezor. 

 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima lahko koncesionar, ki posluje pred uveljavitvijo tega 
pravilnika, izjemoma v enem prostoru avdio video prostor in sistemski prostor, kot tudi trezor in 
števnico, če ta prostor izpolnjujejo vse druge pogoje iz tega pravilnika. 
 

4. člen 
      (Vhod v igralni prostor) 

 
(1) Vhod v igralni prostor je skozi recepcijsko mesto. 
 
(2) Vhod za zaposlene mora biti ločen od vhoda za igralce in obiskovalce. V igralni prostor 
lahko igralci oziroma obiskovalci vstopajo le skozi vhod, kjer je recepcijsko mesto. 
 
(3) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko koncesionar, ki prireja igre na srečo v 
igralnem salonu uporablja skupni vhod za zaposlene, igralce in obiskovalce.  
 

5. člen 
        (Obvestila za igralce) 

 
(1) Obvestila za igralce morajo biti nameščena na vidnem mestu:  
 

– pred vhodom v igralni prostor mora biti obvestilo, da je prostor avdio video 
nadzorovan, 

– pred vhodom v igralni prostor mora biti napis, da osebam, mlajšim od osemnajst let, 
vstop ni dovoljen,  

– na recepciji mora biti obvestilo o ravnanju v primeru vstopa politično izpostavljene 
osebe in informacija o postopku za izvedbo samoprepovedi, 

– v primeru žetonskega poslovanja na IA mora biti na blagajni navedena vrednost 
žetona, 

– na IA mora biti na vidnem mestu prikazana vrednost kreditne točke, 
– na IM mora biti na vidnem mestu obvestilo o minimumu in maksimumu vplačila v 

igro, 
– na blagajniških mestih morajo biti objavljeni tečaji valut. 

 
(2) V igralnem prostoru morajo biti igralcem na razpolago navodila za igranje na IN. 
 
(3) Na recepciji ali na blagajniškem mestu morajo biti igralcem na razpolago pisni napotki za 
odgovorno igranje in informacije o tem, kje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti. 
 



 

6. člen 
    (Stanje IN, igralnih sistemov in igralnih pripomočkov) 

 
Koncesionar mora zagotavljati tehnično brezhibnost in pravilno delovanje IN, igralnih sistemov 
in igralnih pripomočkov. 
 

7. člen 
     (Vodenje igralnice in igralnega salona) 

 
(1) Igralnico ali igralni salon vodi vodja, ki lahko vodi le eno igralnico ali igralni salon. Njegove 
pristojnosti morajo biti podrobno opredeljene v aktu o sistemizaciji. Koncesionar mora najmanj 
15 dni pred njegovim imenovanjem obvestiti nadzorni organ. 
 
(2) Ves čas poslovanja igralnega salona morata v igralnem salonu delati najmanj dve osebi, pri 
čemer mora vsaj ena oseba na podlagi akta o sistemizaciji, opravljati dela in naloge vodje 
igralnega salona ali internega nadzornika in ena oseba dela in naloge blagajnika. 
 

8. člen 
       (Osebje) 

 
(1) Osebe, ki v igralnici ali igralnem salonu izvajajo dela vodje igralnice ali igralnega salona, 
internega nadzornika, krupjeja in blagajnika, morajo imeti zahtevano izobrazbo in izpolnjevati 
druge pogoje, katerih minimum vsebin je opredeljen v aktu o sistemizaciji. 
 
(2) Osebe, ki v igralnici ali igralnemu salonu izvajajo dela vodje igralnice ali igralnega salona, 
internega nadzornika, blagajnika, receptorja ali sodelujejo pri izvajanju posebnih iger na srečo 
(npr. krupje), morajo na vidnem mestu nositi priponko z nazivom koncesionarja (igralnice 
oziroma igralnega salona), imenom, priimkom in funkcijo, ki jo opravljajo. Priponka mora biti 
opremljena s sliko izvajalca del. 

 
 

III. Lokacija igralnega salona 
 

9. člen 
     (Lokacija igralnega salona) 

 
Igralni salon se lahko nahaja samo v turistični lokalni skupnosti, kjer turistična infrastruktura in 
naravno okolje omogočata večjo koncentracijo gostov, mestni občini, ki ima nad 40.000 
prebivalcev in obmejnih občinah, kjer je pričakovati obisk pretežno tujih gostov. 
 

10. člen 
       (Turistična lokalna skupnost) 

 
Za turistično lokalno skupnost po tem pravilniku se šteje lokalna skupnost, na območju katere je 
najmanj 500 ležišč v osnovnih nastanitvenih kapacitetah in dosega 40.000 nočitev letno. 
 

11. člen 
     (Podrobnejša opredelitev lokacije igralnega salona) 

 
(1) Ne glede na 9. in 10. člen tega pravilnika se igralni salon lahko nahaja tudi v lokalni 
skupnosti, ki je geografsko povezana z največ štirimi lokalnimi skupnostmi, ki imajo skupaj več 
kot 40.000 prebivalcev ali več kot 500 ležišč v osnovnih nastanitvenih kapacitetah in presegajo 
40.000 nočitev letno, in ki sklenejo pisni dogovor o opravljanju igralniške dejavnosti. 
 
(2) Vsaka lokalna skupnost lahko sklene le en dogovor o opravljanju igralniške dejavnosti. 
 
(3) Pri presoji izpolnjevanja pogojev iz 9. in 10. člena tega pravilnika in prvega odstavka tega 
člena se uporabljajo zadnji podatki o številu ležišč v osnovnih namestitvenih kapacitetah, 
prenočitvah turistov in številu prebivalcev, s katerimi razpolaga Statistični urad Republike 
Slovenije. 



 

12. člen 
 
(1) Lokacija igralnega salona v okviru turistične lokalne skupnosti mora biti uravnotežena s 
ponudbo prirejanja posebnih iger na srečo in ostalo turistično ponudbo na območju katere se 
nahaja igralni salon. 
 
(2) Igralni salon ne sme biti lociran v neposredni bližini stanovanjskih območij, vzgojno-
izobraževalnih zavodov, zdravstvenih in verskih ustanov. Lokacija igralnega salona mora biti 
usklajena s predpisi, ki urejajo urejanje prostora in nadzor državne meje. 
 

IV. Izvajanje posebnih iger na srečo  
 

13. člen 
     (Izvajanje igre) 

 
(1) Igre na srečo na IM v igralnici izvajajo krupjeji. 
 
(2) Sestava skupine krupjejev, ki izvajajo igre na srečo, mora biti vnaprej znana in opredeljena v 
okviru števila potrebnih oseb in njihove delovne funkcije. 
 
(3) Vsi krupjeji in osebe, ki neposredno izvajajo igre na srečo na IM morajo imeti oblačila brez 
zunanjih žepov. 
 

14. člen 
 (Postopki krupjeja pri izvajanju igre na IM) 

 
(1) Krupje mora pri izvajanju igre glasno komentirati vsa dejanja, ki jih opravlja v procesu 
izvajanja posebne igre na srečo. 
 
(2) Krupje mora pri vsaki transakciji na IM razvrstiti bankovce v vrsto, glasno izgovoriti vrednost 
bankovcev, skupno vrednost in vrsto transakcije, ki jo izvaja, pri žetonskih transakcijah pa 
glasno izgovoriti vrsto transakcije in skupno vrednost. 
 
(3) Krupje, ki izvaja igre na srečo s kartami, mora pred začetkom izvajanja igre preveriti, da je 
število kart ustrezno glede na pravila igre in da so v takem stanju, da ne omogočajo prepoznave 
posamezne karte s hrbtne strani.  
 
(4) Na IM mora krupje, ki izvaja igre na srečo s kartami, razgrniti vse karte in jih premešati v 
skladu s postopkom opredeljenim v internem aktu koncesionarja za igralnico. 
 

15. člen 
       (Odprtje IM) 

 
(1) Ob začetku poslovnega dne oziroma ob odprtju IM mora koncesionar, ki prireja igre na srečo 
v igralnici, na IM zagotoviti začetno stanje žetonov (v nadaljnjem besedilu: začetna dotacija na 
IM). Začetna dotacija na IM mora biti določena v internem aktu koncesionarja za igralnico. 
 
(2) Ob zaključku poslovnega dne oziroma ob zaprtju IM mora koncesionar za igralnico 
zagotoviti, da se dotacija IM popolni do začetne dotacije, žetoni zaklenejo v predal, ki se nahaja 
na IM, skrinjica z denarjem pa preda v števnico ali trezor. 
 

16. člen 
 (Stanje gotovine in žetonov na IM) 

 
Koncesionar, ki prireja igre na srečo v igralnici, mora voditi dnevno evidenco stanj gotovine in 
žetonov na IM na obrazcu, ki je sestavni del internega akta, ki ureja poslovanje IM. 



 

17. člen 
    (Praznjenje IM) 

 
Koncesionar, ki prireja igre na srečo v igralnici, mora ob praznitvah zbiralnikov bankovcev na IM 
opraviti primerjavo med stanjem preštete gotovine iz zbiralnikov bankovcev po posamezni IM s 
stanjem, ki je v NIS izračunano iz zabeleženih sprotnih ročnih vnosov zneskov gotovine (dropa 
in provizije), nastalih med procesom prirejanja posebne igre na srečo na posamezni IM. V 
primeru odstopanja mora izdelati poročilo o vzrokih za odstopanje po posamezni IM in ga 
priložiti mesečnemu poročilu iz 86. člena tega pravilnika. 
 

18. člen 
(Zamenjava cilindra na IM) 

 
Koncesionar, ki prireja igre na srečo v igralnici, lahko opravi zamenjavo oziroma premik cilindra 
na ameriški ali francoski ruleti, o čemer mora obvestiti nadzorni organ v roku 24 ur po 
izvedenem posegu, pri čemer v obrazcu MF IGR-NAP IM iz Priloge 2 tega pravilnika, ki je 
priloga obvestila, navede spremenjene podatke o IN. 
 

19. člen 
(Hranjenje igralnih pripomočkov) 

 
Koncesionar, ki prireja igre na srečo v igralnici, mora hraniti igralne pripomočke v zaklenjenem 
in varovanem prostoru, do katerega imajo dostop le pooblaščene osebe, ki jih koncesionar za 
igralnico določi v internem aktu. Voditi mora evidenco stanj in sprememb stanj igralnih 
pripomočkov. 

 
 

V. Turnirji na IN 
 

20. člen 
     (Turnirji na IN) 

 
(1) Koncesionar sme v igralnici prirejati turnirje na IM in IA, če zagotovi vse pogoje, določene z 
veljavnimi predpisi, ki urejajo prirejanje posebnih iger na srečo. Obdobje prirejanja ne sme biti 
daljše od 15 dni, pri čemer lahko poveča obseg IN za 10 odstotkov, kot je to določeno s 
koncesijsko pogodbo. 
 
(2) Koncesionar, ki prireja igre na srečo v igralnici, je dolžan najkasneje 10 dni pred začetkom 
turnirja, nadzornemu organu v obvestilu priložiti: 
 

– podatke o datumu, času začetka in zaključka turnirja, 
– navodila za izvajanje turnirja, skupaj z obrazci za evidentiranje vplačil, izplačil dobitkov 

in izdelavo turnirskega obračunskega lista (obračun turnirja), 
– turnirska pravila za igralce, 
– podatke o tipu in številu IN, na katerih se bo izvajal turnir, s podatki za njihovo 

identifikacijo na obrazcu MF IGR-NAP IM oziroma IA iz Priloge 2 tega pravilnika, 
– tloris igralnice z vrisanimi in označenimi IN v času izvajanja turnirja, 
– načrt avdio video nadzora igralnice z vrisanimi in označenimi IN in kamerami s koti 

snemanja v času izvajanja turnirja. 
 
(3) Navodila iz tretje alineje prejšnjega odstavka morajo urejati način in postopek izvajanja 
turnirja, predvsem postopek in višino vplačil za udeležbo na turnirju, višino, način oblikovanja in 
delitve sklada za izplačilo dobitkov ter delež od vplačil v zvezi z udeležbo na turnirju, ki 
predstavlja realizacijo od posebne igre na srečo. 
 

21. člen 
 (Prirejanje turnirja izven igralnega prostora) 

 
(1) Koncesionar, ki prireja igre na srečo v igralnici, lahko izjemoma na podlagi predhodnega 
soglasja nadzornega organa, priredi turnir tudi izven igralnega prostora, ki je v sklopu 



 

igralniškega centra, če zagotovi vse tehnične pogoje, določene z veljavnimi predpisi za 
izvajanje posebnih iger na srečo. 
 
(2) V primeru, da se v času turnirja na IN prirejajo tudi posebne igre na srečo, se morajo IN 
nahajati v prostoru igralnice in biti vključene v NIS, realizacija pa mora biti vključena v dnevni 
obračun igralnice. 
 
(3) Določba tretjega odstavka prejšnjega člena velja tudi za prirejanje turnirja izven igralnega 
prostora. 
 

22. člen 
        (Pristopnina) 

 
(1) Pristopnine v zvezi z udeležbo na turnirju v igralnici se štejejo kot vplačila v posebno igro na 
srečo in se uporabijo za oblikovanje sklada za izplačilo dobitkov. Realizacija iz turnirja mora biti 
vključena v dnevni obračun igralnice za poslovni dan, ko se turnir izvaja. 
 
(2) Koncesionar za igralnico mora v 15 dneh po zaključku turnirja nadzornemu organu predložiti 
pisno poročilo, ki mora vsebovati natančno analizo turnirja s podatki o številu udeležencev ter 
podrobno obrazložitev ekonomskih učinkov, povezanih z izvedbo turnirja.  
 
(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vsaj: 
 

– program turnirja,  
– število udeležencev in višino izplačanih dobitkov po posameznih dnevih, 
– zapisnik o izplačilu dobitkov, 
– provizijo turnirja, 
– podatke o višini nagradnega sklada, 
– podatke o delitvi nagradnega sklada, 
– realizacijo IM na katerih se je igrala igra za gotovino v času turnirja, (provizija in 

napitnina), 
– stroške, ki so nastali v zvezi z organizacijo turnirja, 
– končno oceno o uspešnosti. 

 
23. člen 

       (Turnirji na IA) 
 
Koncesionar, ki prireja turnir na IA, mora zagotoviti, da ta IA deluje v posebnem turnirskem 
načinu in da med izvajanjem turnirja ali zaradi izvedbe turnirja IA, na kateri prireja turnir, v NIS 
ne bo posredovala dogodkov, števcev in drugih podatkov, ki bi vplivali na obračun IA in njegovo 
preverjanje, ter sprejemal ali dajal izplačil. V turnirskem načinu sme IA v NIS pošiljati le 
informativna sporočila kot so npr. vklop, izklop, odpiranje in zapiranje vrat in napake. 
 

24. člen 
       (Turnirji na IM) 

 
Koncesionar lahko prireja turnirje na IM. Prirejanje posebnih iger na srečo na IM v turnirskem 
načinu se zavede v register iz IN tega pravilnika. Realizacijo turnirskega načina prirejanja 
posebnih iger na srečo na IM se spremlja preko blagajniškega poslovanja z vnosom pristopnin 
oziroma nakupov turnirskih žetonov na blagajnah oziroma prodajnih mestih, z vnosom 
izplačanih dobitkov na blagajnah oziroma izplačilnih mestih, ter z vnosom provizije. 

 
 

VI. Opravljanje recepcijske službe 
 

25. člen 
        (Način opravljanja recepcijske službe) 

 
(1) Koncesionar mora opravljati recepcijsko službo na recepciji s pomočjo računalniškega 
programa za vodenje evidence o igralcih. 



 

 
(2) V primeru, da ima koncesionar več recepcijskih mest, mora računalniški program iz 
prejšnjega odstavka beležiti vse vstope igralcev v skupno bazo. 
 

26. člen 
     (Evidenca o igralcih) 

 
(1) Evidenca o igralcih iz prejšnjega člena mora vsebovati vsaj naslednje podatke: 

– ime in priimek, 
– datum rojstva, 
– kraj in državo bivanja,  
– naslov bivališča, 
– datum in čas vstopa, 
– fotografijo igralca. 

 
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka sme v evidenco o igralcih vnašati samo oseba, ki v skladu z 
internimi akti opravlja dela in naloge receptorja in se mora za delo v računalniški program 
recepcije prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom. 
 
(3) Oseba iz drugega odstavka mora biti prisotna v recepciji ves čas obratovanja igralnice. V 
primeru izredne odsotnosti receptorja, mora biti vstop igralcem onemogočen. 
 

27. člen 
    (Identifikacija igralca) 

 
(1) Identifikacijo igralca ob vstopu mora receptor opraviti na podlagi veljavnega osebnega 
dokumenta s fotografijo. 
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek za igralca, ki je pridobil od koncesionarja kartico za vstop, ni 
potrebna identifikacija z osebnim dokumentom, če so podatki iz 25. člena tega pravilnika že 
vpisani v recepcijsko evidenco. Identifikacijo igralca receptor opravi z navedeno kartico ter 
primerjavo njegove fotografije v recepcijski evidenci. 
 

28. člen 
      (Vstopnica) 

 
Koncesionar mora igralcu za vstop v igralnico ali igralni salon izdati vstopnico, ki mora vsebovati 
naslednje podatke: 
 

– firmo koncesionarja in naziv igralnice ali igralnega salona, 
– številko vstopnice, 
– ime in priimek igralca, 
– datum in čas vstopa, 
– ceno vstopnice, če koncesionar zaračunava vstopnino. 

 
29. člen 

      (Evidenca o vstopih igralcev) 
 
(1) Podatki iz evidence o vstopih igralcev morajo biti zaščiteni tako, da je dostop do njih 
omogočen le pooblaščenim osebam koncesionarja. 
 
(2) Računalniški program iz prejšnjega odstavka mora onemogočati brisanje in spreminjanje že 
vnesenih podatkov. 
 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je spreminjanje podatkov izjemoma možno, vendar samo, če 
program omogoča sledljivost sprememb, pri čemer se mora zabeležiti vsaj: 
 

– kdo je opravil spremembo, 
– kdaj je bila sprememba opravljena, 
– kaj je bilo spremenjeno. 



 

 
(4) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov, se osebni podatki, ki se nanašajo na izjavo 
igralca o samoprepovedi v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo, po izpolnitvi namena 
obdelave izbrišejo iz evidence o igralcih, pri čemer mora biti sledljivost izbrisa onemogočena. 
 

30. člen 
   (Računalniški program za vodenje evidence) 

 
(1) Računalniški program za vodenje evidence o igralcih mora omogočiti vpogled v sezname: 
 

– vseh igralcev, 
– igralcev v obdobju med dvema datumoma, 
– vstopov posameznega igralca, 
– igralcev, ki jim je prepovedan vstop s strani koncesionarja, 
– igralcev, ki jim je prepovedan vstop na podlagi podane izjave igralca o samoprepovedi. 

 
(2) Koncesionar mora zagotoviti izpis podatkov iz prvega odstavka tega člena v A4 formatu. 
 

31. člen 
      (Ročno vodenje evidence) 

 
(1) Obiskovalci, lahko vstopajo v igralni prostor samo z odobritvijo pooblaščene osebe 
koncesionarja in se v času obiska ne smejo udeležiti posebnih iger na srečo. Obiskovalce je 
treba evidentirati v dnevnik vstopov obiskovalcev, ki se hrani na recepciji ali v računalniški 
program za vodenje evidence o obiskovalcih. Obiskovalcem je koncesionar dolžan izdati 
priponko z napisom »OBISKOVALEC«, ki jo morajo nositi na vidnem mestu. 
 
(2) Takoj po odpravi okvare računalnika mora koncesionar podatke iz ročne evidence vnesti v 
računalniški program za vodenje evidence o igralcih. 
 

32. člen 
       (Obiskovalci) 

 
(1) Obiskovalci, lahko vstopajo v igralni prostor samo z odobritvijo predstavnikov koncesionarja 
in se v času obiska ne smejo udeležiti posebnih iger na srečo. Obiskovalce je treba evidentirati 
v dnevnik vstopov obiskovalcev, ki se hrani na recepciji ali v računalniški program za vodenje 
evidence o obiskovalcih. Obiskovalcem je koncesionar dolžan izdati priponko z napisom 
»OBISKOVALEC«, ki jo morajo nositi na vidnem mestu. 
 
(2) Dnevnik vstopov obiskovalcev za posamezno koledarsko leto mora koncesionar hraniti na 
recepciji vsaj eno leto po poteku koledarskega leta in mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke: 
 

– ime in priimek osebe, ki je odobrila vstop, in njen podpis ali elektronsko verifikacijo, 
– ime in priimek obiskovalca, 
– namen vstopa, 
– datum in točen čas vstopa in izstopa. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo osebe, ki opravljajo dela in naloge v prostorih 
koncesionarja (npr. vzdrževalec IN, gostinski delavec), nositi priponko z nazivom koncesionarja 
in oznako svojega delovnega mesta. 
 
(4) Vstop obiskovalca lahko odobri samo oseba, ki na podlagi akta o sistemizaciji opravlja dela 
vodje igralnice oziroma igralnega salona ali internega nadzornika. 
 

33. člen 
   (Seznam igralcev s prepovedanim vstopom) 

 
Koncesionar mora voditi seznam igralcev, ki jim je prepovedal vstop in mora vsebovati najmanj 
naslednje podatke: 



 

 
– ime in priimek, 
– datum rojstva, 
– kraj in državo bivanja, 
– datum prepovedi, 
– ime in priimek osebe, ki je izdala prepoved, 
– vzrok prepovedi, 
– čas trajanja prepovedi. 

 
34. člen 

 (Evidenca vstopov pooblaščenih oseb) 
 
Koncesionar v evidenci vstopov ne sme voditi pooblaščenih oseb nadzornega organa. 

 
 

VII. Izvajanje avdio video nadzora  
 

35. člen 
     (Način izvajanja) 

 
(1) Koncesionar mora z avdio video napravami, samo za potrebe internega nadzora, zagotoviti 
nepretrgan nadzor in snemanje vseh procesov prirejanja iger na srečo v igralnici in igralnem 
salonu. 
 
(2) Tehnične karakteristike avdio video naprav morajo zagotoviti kvalitetno barvno snemanje in 
reproduciranje posnetkov procesov prirejanja iger na srečo, ki omogočajo razpoznavo 
posameznih dogodkov in oseb. Posnetek mora biti opremljen z naslednjimi podatki: 
 

– datumom in časom (ura, minuta, sekunda) snemanja, 
– številko kamere. 

 
(3) Koncesionar mora nadzornemu organu omogočiti pregledovanje posnetkov in mu za to 
zagotoviti vso potrebno programsko opremo. 
 

36. člen 
     (Izpad avdio video nadzora) 

 
(1) V primeru delnega izpada avdio video nadzora in snemanja posameznih procesov prirejanja 
iger na srečo koncesionar ne sme izvajati tistega dela procesa, ki ni avdio video nadzorovan. 
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, mora koncesionar v primeru izpada avdio video nadzora na 
blagajni, prenehati s poslovanjem do odprave okvare, razen če lahko blagajniško poslovanje 
poteka preko samopostrežne blagajne, ki je video nadzorovana. 
 
(3) Koncesionar mora o izpadu avdio video nadzora pisno obvestiti nadzorni organ v roku 24 ur. 
 

37. člen 
   (Nadzor poti denarja) 

 
Koncesionar mora z avdio video nadzornim sistemom zagotoviti nadzor in snemanje vseh poti, 
kjer se pri praznitvah in polnitvah izvajajo prenosi denarja, lističev in žetonov. Poti teh prenosov 
morajo biti označene v tlorisu igralnice ali igralnega salona. 
 

38. člen 
     (Sporni primeri izplačil) 

 
(1) Avdio video posnetke spornih primerov vplačil in izplačil med koncesionarjem in igralcem 
mora koncesionar hraniti najmanj tri mesece od nastanka dogodka. 
 



 

(2) Avdio video posnetke spornih primerov med koncesionarjem in igralcem, ki so bili rešeni v 
korist igralca, mora koncesionar hraniti najmanj tri mesece od nastanka dogodka. 

 
 

39. člen 
      (Vhodi) 

 
Vsi vhodi v igralnico ali v igralni salon in v prostore iz 3. člena tega pravilnika morajo biti 
nepretrgoma video nadzorovani tako, da posnetki omogočajo prepoznavo posamezne osebe ob 
vstopu v ta prostor. 
 

40. člen 
      (Stalnost snemanja) 

 
Kamere v igralnem prostoru morajo nepretrgoma snemati IN, samopostrežne blagajne in 
posebne skrinjice za napitnino, tako da posnetki omogočajo prepoznavo oseb, ki izvedejo 
poseg v IN, samopostrežno blagajno in posebne skrinjice za napitnino, tudi ko igralnica ali 
igralni salon nista odprta za igralce. 
 

41. člen 
     (Fiksne kamere) 

 
Fiksne kamere morajo pri koncesionarju, ki prireja posebne igre na srečo v igralnici, 
nepretrgoma snemati dotacijo IM, cilinder in avtomatski urejevalec žetonov ter igralno površino 
IM, premične kamere pa snemajo izvajanje igre, ob tem pa mora kvaliteta posnetka zagotavljati 
prepoznavo bankovcev in žetonov, kot tudi celotnega procesa igre na srečo. 
 

42. člen 
  (Vrednost skupne progresive) 

 
Iz posnetkov kamer v igralnem prostoru mora biti razvidna vrednost skupne progresive na 
progresivnem prikazovalniku. 
 

43. člen 
      (Posnetki blagajne) 

 
(1) Avdio video posnetki blagajne morajo biti posneti v realnem času in morajo omogočiti 
prepoznavo posameznih bankovcev in žetonov. Iz avdio posnetka morajo biti jasno 
razpoznavne besede, ki so jih pri blagajniških transakcijah dolžni izreči blagajniki. 
 
(2) Kamere na blagajni morajo nepretrgoma snemati vse transakcije in omogočiti njihovo 
zaznavo. 
 

44. člen 
      (Kamere v števnici) 

 
(1) Kamere v števnici morajo snemati vse procese in osebe, ki se zadržujejo v njej ter omogočiti 
prepoznavo oseb, bankovcev in žetonov. 
 
(2) Avdio video posnetek mora omogočiti prepoznavo oznake zalogovnika bankovcev, ki se 
izprazni na števni mizi, števila preštetih bankovcev posameznih apoenov na števnem stroju in 
števila žetonov, če koncesionar izvaja štetje s števnim strojem. Iz avdio posnetka morajo biti 
jasno razpoznavne besede, ki so jih pri štetju bankovcev in žetonov dolžni izreči zaposleni. 
 

45. člen 
       (Snemanje elektromehanskega generatorja naključnih števil) 

 
(1) Elektromehanski generator naključnih števil oziroma prikazovalnik izida igre in igralna 
površina na IN z več igralnimi mesti, morajo biti snemani v realnem času. 
 



 

(2) Iz video posnetka mora biti jasno prepoznaven potek in izid igre (npr. oznake na igralnih 
kartah, položaj kroglice v cilindru, število pik na ploskvi kocke). 
 
(3) Pri izvajanju posebnih iger na srečo v igralnici mora biti pri izvajanju igre na IN iz avdio 
posnetka jasno slišen potek (npr. napoved stav, izšle kroglice) in izid igre. 
 

46. člen 
     (Vstop v avdio video prostor) 

 
(1) Vstop v avdio video prostor je dovoljen le osebam, ki na podlagi akta o sistemizaciji 
opravljajo dela in naloge vodje igralnice ali internega nadzornika, ki izvaja naloge avdio video 
nadzora. 
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v avdio video prostor v spremstvu oseb iz prejšnjega 
odstavka, vstopajo tudi druge osebe zaradi izvajanja določenih del (npr. vzdrževanje avdio 
video sistema). 
 
(3) Vsak vstop v avdio video prostor mora oseba iz prvega odstavka vpisati v dnevnik vstopov, 
ki se hrani v avdio video prostoru in ga mora koncesionar hraniti najmanj eno leto po poteku 
koledarskega leta in vsebuje najmanj naslednje podatke: 
 

– datum in čas vstopa in izstopa, 
– ime in priimek osebe, ki je vstopila, 
– razlog vstopa. 

 
47. člen 

     (Čas hranjenja posnetkov) 
 
(1) Koncesionar mora hraniti avdio video posnetke najmanj 7 dni od časa njihovega nastanka. 
 
(2) Kopiranje in iznos posnetkov iz avdio video prostora ni dovoljeno, razen če tako določa 
zakon. 
 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko koncesionar, ki prireja igre na srečo v več 
igralnicah med seboj optično poveže avdio video prostore in izvaja centralizirani avdio video 
nadzor, če pri tem zagotavlja zadostno zaščito varovanja podatkov pred nepooblaščenimi 
posegi. 
 

48. člen  
   (Časovna usklajenost) 

 
Avdio video nadzorni sistem in NIS morata biti časovno usklajena, pri čemer se čas zabeležen 
na avdio video posnetkih in čas zabeležen v NIS, ne smeta razlikovati od dejanskega časa za 
več kot 30 sekund. 
 

49. člen 
      (Visoki dobitki) 

 
(1) Koncesionar mora pri vseh enkratnih dobitkih na IA, večjih od 15.000 eurov, fotografirati 
zmagovalno kombinacijo in jo vpisati v dnevnik visokih dobitkov, ki vsebuje naslednje podatke: 

– evidenčno številko IA, na katerem je bil izplačan dobitek, 
– vrednost dobitka, 
– datum in točen čas dobitka, 
– ime in priimek osebe, ki je opravljala nadzor v času izplačila, 
– ime in priimek osebe, ki je izvedla izplačilo. 

 
(2) Dnevnik dobitkov iz prejšnjega odstavka se mora hraniti v igralnici ali igralnem salonu. 
Podatki o izplačanem dobitku in fotografija iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti najmanj eno 
leto po izplačanem dobitku. 



 

 
 

VIII. Izvajanje blagajniškega poslovanja  
 

50. člen 
   (Blagajniško poslovanje) 

 
(1) Blagajniško poslovanje vključuje: 
 

– poslovanje s trezorjem, 
– poslovanje z blagajno in samopostrežno blagajno, 
– izdelavo dnevnih obračunov, 
– brezgotovinsko poslovanje, 
– izdajo, prodajo in odkup žetonov, plak in lističev na blagajni. 

 
(2) Plake lahko v okviru igralnice, preko blagajniškega poslovanja, prodaja samo koncesionar 
za igralnico. 
 

51. člen 
    (Vstop v blagajno) 

 
V blagajno sme vstopiti samo oseba, ki na podlagi akata o sistemizaciji izvaja dela in naloge 
blagajnika. V prisotnosti blagajnika lahko v blagajno vstopi vodja igralnice ali igralnega salona, 
interni nadzornik z namenom izvajanja kontrole blagajniškega poslovanja in oseba, ki se 
usposablja za dela in naloge blagajnika. 
 

52. člen 
    (Prodaja žetonov in lističev) 

 
Koncesionar lahko igralne žetone in lističe prodaja igralcem le v okviru igralnice ali igralnega 
salona kot prostorsko zaokrožene celote v svojem imenu in za svoj račun. 
 

53. člen 
     (Postopek pri transakcijah) 

 
(1) Blagajnik mora pri vsaki transakciji na blagajniškem pultu razvrstiti bankovce v vrsto po 
največ pet apoenov iste vrednosti, glasno izgovoriti vrednost bankovca, skupno vrednost in 
vrsto transakcije, ki jo izvaja, pri žetonskih transakcijah pa glasno izgovoriti vrsto transakcije, 
število žetonov ali kovancev in skupno vrednost. 
 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka blagajnik lahko gotovino prešteje s števnimi stroji, 
ki so povezani z video nadzornim sistemom koncesionarja. 
 
(3) Blagajnik mora vsa ročna izplačila sproti vnašati v NIS. Sprotni vnos v NIS je obvezen tudi 
za vse žetonske polnitve in praznitve IA. 
 

54. člen 
      (Napitnina) 

 
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se vsa napitnina iz naslova izvajanja posebnih iger na 
srečo daje v posebne skrinjice. Napitnina je sestavni del prihodkov koncesionarja. 
 
(2) Koncesionar mora zbrano napitnino komisijsko prazniti najmanj enkrat mesečno, obvezno 
pa zadnji poslovni dan v mesecu. V števnici se komisijsko prešteta napitnina evidentira na 
posebnem obrazcu, ki je sestavni del dokumentacije dnevnega obračuna, pri čemer se 
evidentira ločeno od ostale gotovine v blagajni, napitnina se nato odvede v trezor in v glavni 
knjigi evidentira ločeno od ostalih prihodkov koncesionarja. 
 
(3) Vse postopke v zvezi z napitnino (kot npr. hramba in poslovanje s ključi skrinjic, postopek 
praznitve skrinjic, plan praznitev skrinjic) mora koncesionar opredeliti v internem aktu. 



 

 
55. člen 

    (Obračun trezorja in blagajne) 
 
(1) Koncesionar mora organizirati in izvajati blagajniško poslovanje tako, da je ločen obračun 
med trezorjem in blagajno. 
 
(2) Dnevno evidenco stanj in spremembe stanj gotovine in žetonov v blagajni in trezorju mora 
koncesionar voditi na posebnem obrazcu, ki je sestavni del internega akta, ki ureja blagajniško 
poslovanje. 
 
 

56. člen 
      (Postopki in posebni obrazci) 

 
Koncesionar mora vse postopke v zvezi z obračunavanjem blagajne, polnjenjem in praznjenjem 
IN ter ročnimi izplačili, voditi na posebnih obrazcih, ki so sestavni del internega akta, ki ureja 
blagajniško poslovanje. 
 

57. člen 
     (Začetno stanje žetonov in gotovine) 

 
(1) Ob začetku poslovnega dne mora koncesionar na blagajni zagotoviti začetno stanje žetonov 
in gotovine (v nadaljnjem besedilu: začetna dotacija). Začetna dotacija mora biti vnaprej 
določena v internem aktu koncesionarja. 
 
(2) Ob zaključku poslovnega dne mora koncesionar zagotoviti, da se blagajna zaključi, denar, 
žetoni in druga plačilna sredstva pa se skupaj z dnevnim zaključkom blagajne predajo v trezor. 
 

58. člen 
      (Postopek štetja) 

 
(1) Ročno ali strojno štetje denarja, žetonov in lističev se izvaja v števnici. Vsa štetja se izvajajo 
komisijsko. Sestava komisije mora biti vnaprej znana in opredeljena v internem aktu 
koncesionarja, pri čemer mora vsaj en član komisije opravljati dela in naloge blagajnika. 
 
(2) Komisija mora prešteti vse žetone, gotovino in lističe iz izpraznjenih IN, in sicer ločeno za 
vsako IN, o čemer mora voditi posebno evidenco, ki je sestavni del dokumentacije dnevnega 
obračuna igralnice ali igralnega salona. 
 
(3) V primeru ročnega štetja se to izvaja na števni mizi na način, da se glasno izgovori oznaka 
IN, IA oziroma igralnega mesta, da se razvrsti bankovce v vrsto po največ pet apoenov iste 
vrednosti in glasno izgovori vrednost in število bankovcev ter skupno vrednost vseh bankovcev 
ene vrednosti. 
 
(4) Pri štetju žetonov je treba glasno izgovoriti oznako IN, oziroma igralnega mesta IA in število 
preštetih žetonov. 
 

59. člen 
    (Hranjenje gotovine, žetonov in lističev) 

 
Vsa gotovina, žetoni in vnaprej natisnjeni lističi se morajo hraniti v trezorju, razen tistih, ki se v 
skladu z internim aktom o blagajniškim poslovanju nahajajo v blagajni ali IN. 
 

60. člen 
  (Neprevzeti dobitki) 

 
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se vsi neprevzeti dobitki po vrstah iger dnevno ločeno 
izkazujejo in prištejejo k dnevni realizaciji tistih vrst iger, pri katerih so nastali. 
 



 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko koncesionar izplača neprevzeti dobitek ob 
prvem naslednjem vstopu igralcu, za katerega je bilo nesporno ugotovljeno, da mu pripada 
neprevzeti dobitek, vendar najpozneje v roku enega meseca po evidentiranju takšnega dobitka. 
 
(3) Izplačilo dobitka iz drugega odstavka tega člena se upošteva v vrednost izplačil tistega 
poslovnega dne koncesionarja, ko je bil ta izplačan. Vsa izplačila teh dobitkov morajo biti 
dnevno ločeno izkazana.  
 
(4) Koncesionar mora ravnanje z ne prevzetimi dobitki podrobno opredeliti v internem aktu.  
 

61. člen 
      (Praznjenje zbiralnikov bankovcev) 

 
(1) Koncesionar lahko opravlja redne in izredne praznitve zbiralnikov bankovcev. 
 
(2) Praznjenje zbiralnikov bankovcev mora biti izvedeno v skladu s seznamom, ki je pripravljen 
pred začetkom praznitve. Izjemoma se lahko opravi tudi izredna praznitev, če to zahteva narava 
dela. Praznjenje je treba izvajati po posamezni IN in prešteti znesek gotovine vključiti v dnevni 
obračun igralnice ali igralnega salona. 
 
(3) Koncesionar mora ob zaključku zadnjega poslovnega dne v mesecu redno izprazniti in 
prešteti gotovino in lističe v vseh zbiralnikih bankovcev in prešteti znesek gotovine vključiti v 
dnevni obračun zadnjega poslovnega dne v mesecu. 
 
(4) Po opravljeni praznitvi iz prvega odstavka mora koncesionar prešteto stanje primerjati s 
stanjem, ki je zabeleženo v NIS. V primeru odstopanja mora izdelati poročilo o vzrokih za 
odstopanja in ga priložiti mesečnemu poročilu iz 86. člena tega pravilnika. 
 

62. člen 
    (Praznitve samopostrežnih blagajn in IN) 

 
(1) Koncesionar mora IN in samopostrežne blagajne prazniti in polniti komisijsko. Sestava 
komisije mora biti vnaprej znana in opredeljena v internem aktu, pri čemer mora biti vsaj en član 
te komisije izvajati dela in naloge opredeljene v prvem odstavku 8. člena tega pravilnika. 
 
(2) Praznitev in polnitev samopostrežne blagajne ter štetja po praznitvi se izvajajo komisijsko 
takoj po zaključku zadnjega obračunskega dne v mesecu in izredno po potrebi. 
 

63. člen 
   (Zbiralniki bankovcev) 

 
(1) Koncesionar mora imeti za vsak sprejemnik bankovcev dva zbiralnika bankovcev, ki sta 
označena z oznako IN, oziroma igralnega mesta IA in opremljena s ključavnico, ki se sme 
odkleniti samo komisijsko v števnici. 
 
(2) Praznitve zbiralnikov bankovcev IN, oziroma igralnih mest IA, so dovoljene le tako, da se 
zbiralnik bankovcev, v katerem se nahaja gotovina, po postopku predpisanem v internem aktu 
koncesionarja, zamenja s praznim zbiralnikom bankovcev. 
 

64. člen 
    (Popis stanja žetonov) 

 
Ob zaključku zadnjega poslovnega dne v mesecu mora koncesionar opraviti popis stanja vseh 
žetonov in kovancev v blagajni, trezorju, zalogovnikih žetonov in zbiralnikih žetonov.  
 

65. člen 
(Praznjenje zalogovnikov in zbiralnikov žetonov) 

 
Zalogovnike žetonov in zbiralnike žetonov mora koncesionar prazniti ločeno po IA in njihovo 
stanje ugotavljati v števnici. Po opravljeni praznitvi mora prešteto stanje primerjati s stanjem, ki 



 

je zabeleženo v NIS. V primeru odstopanja mora koncesionar izdelati poročilo o vzrokih za 
odstopanja in ga priložiti mesečnemu poročilu iz 86. člena tega pravilnika.  
 

66. člen 
 (Praznitve odstranjenih in zamenjanih IA) 

 
Praznitve zbiralnikov žetonov, sprejemnikov bankovcev in zalogovnikov žetonov se na način, 
opredeljen v internih aktih koncesionarja, opravijo tudi ob odstranitvah in zamenjavah IA, ob 
večjih servisnih posegih v IA, ob spremembi denominacije žetonov, ob inventuri stanja žetonov 
ter ob zamenjavi in ukinitvi žetonov. 

 
 

IX. Prirejanje posebnih iger na srečo na IN 
 

67. člen 
      (Število IN) 

 
(1) Koncesionar izvaja igre na srečo na IN le v obsegu, katerega število je določeno s 
koncesijsko pogodbo. 
 
(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko koncesionar, ki prireja igre na srečo v 
igralnici, število IN v igralnici začasno zmanjša za največ 20 odstotkov, pri čemer skupno 
zmanjšanje obsega IN ne sme preseči 20 odstotkov vseh IN, nameščenih v igralnici in ne sme 
trajati več kot 30 dni ter v koledarskem letu ne sme presegati 60 dni. 
 
(3) Koncesionar iz prejšnjega odstavka mora najmanj osem dni pred začetkom prirejanja 
posebnih iger na srečo v spremenjenem obsegu,o tem obvestiti nadzorni organ. 
 

68. člen 
     (Pravila in navodila za izvajanje) 

 
(1) Koncesionar mora imeti za vsako igro, ki jo prireja, veljavna pravila, ki ustrezajo poslovnim 
običajem, in navodila za njihovo izvajanje.  
 
(2) Pravila igre lahko koncesionar za igralnico, spremeni le po predhodnem soglasju 
nadzornega organa. Koncesionar je dolžan pravila posamezne igre spremeniti na zahtevo 
nadzornega organa. 
 
(3) Koncesionar iz prejšnjega odstavka mora v vlogi k predhodnemu soglasju predložiti: 
 

 pravila spremenjene posebne igre na srečo v slovenščini in dveh tujih jezikih, 

 predlog delovnega navodila, 

 matematično analizo igre, 

 spisek tujih nadzornih organov, ki so to igro že odobrili, 

 spisek igralnic oziroma držav, kjer se taka igra že izvaja, 

 oceno predvidenih učinkov uvedbe spremembe.  
 

69. člen 
    (Predhodno pisno obveščanje) 

 
(1) Koncesionar lahko s predhodnim pisnim obveščanjem nadzornega organa opravi: 
 

– spremembo karakteristik IN, ki ne zahteva izdaje dovoljenja za uporabo IN, 
– premestitev IN, ki ne spreminja tlorisa postavitve, 
– odstranitev IN. 

 
(2) Predhodno obvestilo iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka mora biti nadzornemu 
organu predloženo najmanj osem dni, iz tretje alineje prejšnjega odstavka pa najmanj en dan 
pred nameravanim posegom. 
 



 

(3) Predhodno obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati razloge za spremembo, 
datum in čas začetka del, predviden datum in čas zaključka del, obračunski dan, s katerim bo 
IN ponovno vključena v uporabo, podatke o IA na obrazcu MF IGR NAP-IA iz Priloge 1 tega 
pravilnika in podatke o IM na obrazcu MF IGR NAP-IM iz priloge 2 tega pravilnika. 
 
(4) V primeru iz prve alineje prvega odstavka tega člena, mora obvestilo vsebovati nove 
karakteristike IN na obrazcu MF IGR NAP-IA iz Priloge 1 tega pravilnika oziroma MF IGR NAP-
IM iz Priloge 2 tega pravilnika. 
 
(5) V primeru iz druge alineje prvega odstavka tega člena, mora obvestilo vsebovati tudi staro in 
novo pozicijo IN ter tloris igralnega prostora z novo postavitvijo. 
 
(6) V primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega člena mora obvestilo vsebovati tudi 
predvideni datum in čas odstranitve in ponovne namestitve in vključitve IN v uporabo. 
 

70. člen 
    (Posegi brez obveščanja) 

 
Koncesionar lahko brez obveščanja nadzornega organa opravi: 
 

– priklop in odklop IN z NIS zaradi servisnega posega, ki ne spreminja iger in karakteristik 
IN, 

– poseg v IN, ki ne spreminja iger in karakteristik IN. 
 

71. člen 
      (Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo IN) 

 
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo IN na podlagi zakona, ki ureja igre na srečo, mora 
koncesionar priložiti: 
 

– podatke o IN, ki so predmet vloge, na obrazcu MF IGR NAP-IA iz Priloge 1 tega 
pravilnika oziroma MF IGR NAP-IM iz Priloge 2 tega pravilnika v elektronski in pisni 
obliki, 

– poročilo o preizkusu IN, 
– izjavo o ustreznosti vključitve IN v NIS, 
– navedbo morebitne vzpostavitve, spremembe ali ukinitve progresivnega sistema s 

priloženim potrdilom o ustreznosti progresivnega sistema in njegovih nastavitev. 
 

72. člen 
(Progresivni sistem) 

 
(1) Koncesionar ima lahko IN vključene v več lastnih ali skupinskih progresivnih sistemov. 
 
(2) V skupni progresivni sistem so lahko vključene IN v okviru ene ali več igralnic istega 
koncesionarja. 
 
(3) Pred vzpostavitvijo ali spremembo nastavitev progresivnega sistema mora koncesionar od 
institucije za izdajanje poročil o preizkusu IN pridobiti pisno potrdilo o ustreznosti progresivnega 
sistema in njegovih nastavitev. 

 
 

X. Vplačila  
 

73. člen 
      (Vrste vplačil) 

 
V igralnici ali igralnem salonu se vplačilo v igro lahko izvajajo z gotovino, žetoni, lističi ali 
brezgotovinsko igralno kartico. 
  

74. člen 



 

  (Vpeljava ali sprememba načina vplačila) 
 
(1) Koncesionar mora za vpeljavo ali spremembo poslovanja z žetoni, lističi in za 
brezgotovinsko poslovanje z uporabo igralne kartice pridobiti dovoljenje nadzornega organa. 
 
(2) Koncesionar mora k vlogi za izdajo dovoljenja za poslovanje z lističi iz prejšnjega odstavka 
priložiti: 
 

– interni akt, ki ureja poslovanje z lističi, 
– vzorce lističev. 

 
(3) Koncesionar mora k vlogi za izdajo dovoljenja za poslovanje z žetoni iz prvega odstavka 
priložiti: 
 

– interni akt, ki ureja poslovanje z žetoni, 
– izpis stanja žetonov, 
– vzorec žetona in barvno sliko obeh strani žetona ter 
– račun in potrdilo o plačilu žetonov. 

 
(4) Koncesionar mora k vlogi za izdajo dovoljenja za brezgotovinsko poslovanje z uporabo 
igralne kartice iz prvega odstavka priložiti: 
 

– interni akt, ki se nanaša na brezgotovinsko poslovanje z uporabo igralne kartice, 
vključno z navodili za brezgotovinsko poslovanje in upravljanje z RBP igralcev, s 
postopki odprtja in zaprtja RBP, postopki glede izdaje in razveljavitve igralne kartice, 
blokade in deblokade uporabe igralne kartice ter razrešitve pritožb igralcev v povezavi z 
RBP, 

– vzorec igralne kartice. 
 

75. člen 
      (Poslovanje z žetoni) 

 
(1) Za zamenjavo in spremembo vrednosti žetonov mora koncesionar pridobiti dovoljenje 
nadzornega organa. 
 
(2) Koncesionar mora vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka predložiti izpis stanja 
žetonov. 
 

76. člen 
      (Poslovanje z RBP) 

 
(1) Igralec ima lahko v igralnici oziroma v igralnem salonu odprt le en RBP. Stanje denarja na 
RBP igralec spreminja z uporabo igralne kartice, in sicer s pologi in dvigi na blagajni, s pologi in 
dvigi na samopostrežni blagajni, ter z elektronskimi prenosi neposredno na IN. 
 
(2) Igralna kartica se izda igralcu na njegovo zahtevo, potem ko je ta seznanjen in se pisno 
strinja s pravili koncesionarja glede brezgotovinskega poslovanja z RBP in z uporabo igralne 
kartice. Igralna kartica se uporablja za identifikacijo igralca na IN, na samopostrežni blagajni, na 
blagajni, ki je opremljena s posebno opremo za branje in preverjanje igralnih kartic, ter za prikaz 
stanja in vnos podatkov za transakcije v povezavi z RBP. 
 
(3) Igralna kartica se na zahtevo igralca ali zaradi razlogov na strani koncesionarja lahko 
razveljavi. Vse najdene (izgubljene ali pozabljene) igralne kartice, ki jih igralec ob osebni 
identifikaciji ne dvigne v treh dneh, se razveljavijo. 
 
(4) Pri zaprtju RBP se razveljavijo vse igralne kartice, ki se nanašajo na zaprti RBP. RBP se 
zapre na zahtevo igralca, pri čemur se mu izplača ves denar z RBP. Koncesionar lahko igralcu 
zapre RBP tudi zaradi daljše neaktivnosti igralca ali drugih razlogov (npr. ob samoprepovedi 
igranja), pri čemer mora koncesionar zagotoviti, da se igralcu ob tem izplača denar z RBP. 
 



 

77. člen 
        (Poslovanje z lističi) 

 
(1) Koncesionar ima lahko v uporabi: 

 
– unovčljiv listič, ki ga igralec kupi na blagajni oziroma, ki ga izpiše IA, 
– ne unovčljiv listič, ki ga igralec kupi na blagajni oziroma, ki ga izpiše IA, 
– ne unovčljiv promocijski listič, 
– izplačilni listič, ki ga izpiše IA kot potrdilo za ročno izplačilo na blagajni. 

 
(2) Lističe za udeležbo v igri izpiše IA ali jih igralec kupi na blagajni. 
 
(3) V primeru, ko se listič zaradi napake v delovanju sistema ne izpiše, ali ko je tako 
poškodovan, da ga ni mogoče uporabiti, lahko koncesionar le-tega po postopku in z odobritvijo 
odgovorne osebe, opredeljene v internem aktu koncesionarja, nadomesti z novim istovrstnim 
lističem. Tak listič se lahko izda le na blagajni. 
 
(4) Unovčenje lističev po izteku njihove veljavnosti ni dovoljeno. 
 
(5) Na blagajni se ločeno evidentira vse prejete in izdane lističe po posameznih vrstah, ki so v 
uporabi. 
 
(6) Unovčljive lističe, prejete na blagajni in najdene kot ne prevzete dobitke, mora koncesionar 
obravnavati in hraniti kot knjigovodske listine. 
 

78. člen 
      (Promocije) 

 
(1) Koncesionar lahko v promocijske namene uporablja le ne unovčljive promocijske lističe za 
igranje na IA, koncesionar, ki prireja posebne igre v igralnici pa tudi promocijske žetone za 
igranje na IM. Igralcu se lahko promocijski lističi oziroma žetoni izdajo le na blagajniških mestih 
v igralnici ali igralnem salonu. Uporaba promocijskih lističev in žetonov pri isti vrsti posebne igre 
na srečo ni dovoljena. 
 
(2) Koncesionar mora zagotoviti, da se med vplačila v igro upošteva tudi vrednost zaigranih 
promocijskih lističev oziroma žetonov, in sicer v okviru tiste vrste posebnih iger na srečo, kjer so 
bili zaigrani. 
 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora koncesionar v primeru uporabe promocijskih lističev 
oziroma žetonov za igranje na IN med vplačila v igro upoštevati vrednost žetonov, izdanih za 
promocijo. V tem primeru mora voditi dnevno evidenco o številu izdanih promocijskih žetonov. 
 
(4) Promocijske lističe in žetone ni dovoljeno zamenjati v gotovino, plake, igralne žetone ali 
unovčljive lističe. Promocijske žetone in promocijske lističe koncesionar ne sme sprejeti od 
igralcev za napitnino. 
 
(5) Ravnanje s promocijskimi lističi oziroma žetoni mora koncesionar urediti v internem aktu. 

 
 

XI. Nadzor  
 

79. člen 
      (Vrste nadzora) 

 
(1) V igralnici in igralnem salonu se izvaja interni nadzor, ki ga mora zagotoviti koncesionar. 
 
(2) Koncesionar mora z organizacijo internega nadzora, zaposlenimi in z uporabo tehničnih 
sredstev zagotoviti, da se posebne igre na srečo izvajajo pošteno in pregledno. S sprejetimi 
internimi akti in izvajanjem internega nadzora mora učinkovito preprečevati pranje denarja, 
kriminal in goljufanje igralcev. Posebne igre na srečo mora koncesionar prirejati odgovorno in 



 

izvajati ukrepe za zaščito igralcev, predvsem tistih, ki so nagnjeni k zasvojenosti z igrami na 
srečo. 
 
(3) Z internim nadzorom, s stalnim primerjanjem in analiziranjem različnih podatkov in stanj, ki 
jih ugotavlja na podlagi knjigovodskih listin in drugih evidenc, mora odkrivati in preprečevati 
odstopanja od predpisanih postopkov. 
 

80. člen 
     (Postopek nadzora) 

 
Koncesionar mora nadzornemu organu, v skladu z zakonom, ki ureja prirejanje iger na srečo, 
omogočiti, da le-ta kadarkoli ter brez predhodne najave pregleda vse poslovne prostore in vse 
procese, ki so neposredno ali posredno povezani s prirejanjem posebnih iger na srečo. Pri tem 
mora koncesionar nadzornemu organu omogočiti prepis ali pridobitev kopij dokumentacije. 
 

81. člen 
     (Interni akt za opredelitev nadzora) 

 
(1) Koncesionar mora z internim aktom predpisati organizacijo in izvajanje internega nadzora 
nad vsemi procesi prirejanja posebnih iger na srečo na IN, ločeno pa mora v njem podrobno 
opredeliti: 
 

– naloge internega nadzora, 
– organizacijo internega nadzora, vključno z opisom tehnologije, 
– osebe, ki so pooblaščene za nadzor,  
– zadolžitve in odgovornosti oseb, ki so pooblaščene za nadzor. 

 
(2) Interni nadzor koncesionarja mora zajemati vse vsebine, ki so naštete v tem pravilniku.  
 

82. člen 
      (Knjiga internega nadzora) 

 
(1) Koncesionar mora voditi knjigo internega nadzora, ki vsebuje evidenco o opravljanju 
nadzora nad celotnim procesom prirejanja posebnih iger na srečo, ki jo vodi tekoče dnevno in 
vsebuje naslednje podatke: 
 

– datum in točen čas začetka poslovanja, 
– ime in priimek osebe, ki opravlja nadzor in njen podpis, ter točen čas njenega 

prihoda in odhoda, 
– opis nepravilnosti (npr. neupoštevanje predpisov in pravil iger, goljufija, tatvina) ali 

izrednih dogodkov (npr. stavka), ki so nastali, 
– opis okvar in motenj v delovanju IN in tehničnih sredstev (npr. okvara in poseg v IN, 

izpad električnega toka, prekinitev telekomunikacijske linije) ter drugih dogodkov 
(npr. sprememba lokacije IN, kamere, prenovitev igralnega prostora), ki so nastali, 

– točen čas zaključka poslovanja. 
 
(2) Koncesionar lahko podatke iz knjige internega nadzora, ki je lahko v elektronski obliki, vodi v 
več knjigah, v internih aktih pa mora natančno opredeliti, katera so te knjige, katera služba je 
zadolžena za določen sklop podatkov in kje in na kakšen način so podatki dostopni. 
 
(3) Knjiga nadzora mora biti v času obratovanja v igralnici ali v igralnem salonu in jo mora 
koncesionar hraniti najmanj eno leto po poteku leta, za katerega se je vodila. 

 
 

XII. Druge obveznosti koncesionarja  
 

83.  člen 
     (Vrste drugih internih aktov) 

 



 

(1) Koncesionar mora z internim aktom podrobno organizacijsko in postopkovno urediti najmanj 
naslednja področja:  
 

– recepcijsko poslovanje, 
– avdio video nadzor, 
– blagajniško poslovanje, 
– delo z nadzornim informacijskim sistemom, 
– režim ključarstva zlasti za trezor, števnico, zbiralnike bankovcev in ostale prostore, 

v katerih se nahajajo denar, žetoni in druga plačilna sredstva ter igralni pripomočki, 
– preprečevanje pranja denarja, 
– odgovorno prirejanje posebnih iger na srečo in 
– izvajanje samoprepovedi. 

 
(2) Z internim aktom o načinu opravljanja recepcijske službe mora urediti vse organizacijske 
postopke in dejanja, ki se nanašajo na recepcijsko službo (npr. identifikacija igralcev, vodenje 
evidence o igralcih, izdaja vstopnice, zaščito podatkov iz evidence o igralcih in podatkov iz te 
evidence, prepoved vstopov, režim vstopanja obiskovalcev). 
 
(3) Z internim aktom o avdio video nadzoru mora koncesionar urediti vse organizacijske 
postopke in dejanja, ki se nanašajo na avdio video nadzor (npr. vstop v avdio video prostor, 
postopek v primeru izpada avdio video nadzora, avdio video nadzor poti in načina prenosa 
denarja, lističev in žetonov, hramba avdio video posnetkov). 
 
(4) Z internim aktom o blagajniškem poslovanju mora koncesionar urediti vse organizacijske 
postopke in dejanja, ki se nanašajo na blagajniško poslovanje (npr. delo v blagajni in trezorju, 
obračunavanje blagajne in trezorja, postopek z blagajniškimi viški in manki, ročna izplačila na 
IN, postopek z ne prevzetimi dobitki, stornacijo na blagajni, ravnanje z najdenimi oziroma 
neustreznimi žetoni, ravnanje s ponarejenim denarjem, postopek štetja v števnici, žetonske 
polnitve in praznitve IN, praznitve zbiralnikov bankovcev, ravnanje z napitnino, vnos podatkov v 
zvezi z blagajniškim poslovanjem v NIS). Z internim aktom o blagajniškem poslovanju mora 
koncesionar opredeliti tudi listine, ki so sestavni del dokumentacije dnevnega obračuna igralnice 
ali igralnega salona. 
 
(5) Z internim aktom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma mora koncesionar 
v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje, urediti organizacijo in vse postopke ter dejanja, ki 
se nanašajo na preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. 
 
(6) Z internim aktom o odgovornem prirejanju posebnih iger na srečo mora koncesionar 
opredeliti postopke in ukrepe, ki so namenjeni zaščiti igralca pred zasvojenostjo z igrami na 
srečo, kar vključuje obveščanje igralca o posledicah čezmernega igranja in usposabljanje 
zaposlenih glede izvajanja odgovornega prirejanja iger na srečo ter postopke o izvajanju 
samoprepovedi. 
 

84. člen 
       (Izvajanje internih aktov) 

 
Koncesionar mora igralni proces izvajati natančno po postopkih, ki so opisani v internih aktih, pri 
čemer sme izvajati samo tista dejanja in postopke, ki so v njih opredeljeni. 
 

85. člen 
     (Način posredovanja internih aktov) 

 
Vsak nov interni akt oziroma čistopis spremenjenega ali dopolnjenega internega akta z 
obrazložitvijo sprememb, ki se nanaša na prirejanje posebnih iger na srečo, mora koncesionar v 
elektronski obliki predložiti nadzornemu organu najpozneje tri delovne dni pred njegovo 
uveljavitvijo. 
 

86. člen 
        (Rok za posredovanje mesečnih poročil) 

 



 

Koncesionar mora do petega dne v mesecu v elektronski obliki nadzornemu organu posredovati 
izpolnjeno mesečno poročilo o realizaciji za pretekli mesec na predpisanih obrazcih, ki so 
Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del. 
 

87. člen 
   (Oblika posredovanja) 

 
Koncesionar obvestila iz 35. in 69. člena in zahtevane dokumente iz 85. in 86. člena tega 
pravilnika lahko pošlje samo v elektronski obliki na elektronski naslov nadzornega organa. 
Odgovorna oseba koncesionarja mora te dokumente podpisati z varnim elektronskim podpisom, 
overjenim s kvalificiranim potrdilom v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in 
elektronski podpis. 
 

88. člen 
     (Vodenje evidence o ugotovljenih nepravilnostih) 

 
(1) Koncesionar mora zagotoviti dnevno vodenje evidence o ugotovljenih nepravilnostih o 
posegih na posamezni IN v obliki posebne mape. Evidenca mora vsebovati naslednje podatke: 
 

– evidenčno številko IN, 
– datum in čas okvare ali posega, 
– opis okvare ali posega, 
– datum in čas odprave okvare, 
– ime in priimek osebe, ki je opravila poseg, 
– nepravilnosti pri izvajanju in poteku igre, 
– nepravilnosti na igralnih pripomočkih. 

 
(2) Posebna mapa, ki je lahko v elektronski obliki, se mora hraniti pri koncesionarju v igralnici ali 
igralnem salonu. 
 

89. člen 
    (Druga obveščanja) 

 
Koncesionar se zavezuje, da bo: 
 

– pisno, najpozneje v 24 urah, obvestil nadzorni organ o ugotovljenih nepravilnostih, 
ki so nastale zaradi neupoštevanja pravil oziroma zaradi tehnične napake na IN, 

– pisno, v roku 24 ur obvestil nadzorni organ o negativnem dnevnem obračunu na 
posamezni IM, ki je večji od 15.000,00 EUR ter o vsakem izplačilu na IA, večjem od 
15.000,00 EUR, 

– nadzornemu organu redno pošiljal gradiva za seje nadzornega sveta. 
 
 

XIII. Prehodne in končna določba 
 

90. člen 
 
Koncesionar, ki prireja posebne igre na srečo v igralnici na dan uveljavitve tega pravilnika, mora 
uskladiti avdio video nadzor z določbo 40. člena pravilnika, v enem letu po uveljavitvi tega 
pravilnika. 
 

91. člen 
 
Koncesionar, ki prireja posebne igre na srečo v igralnici na dan uveljavitve tega pravilnika, mora 
uskladiti avdio video nadzor z določbo 41. člena pravilnika, v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
pravilnika. 
 
 
 
 



 

92. člen 
 
Koncesionar, ki prireja posebne igre na srečo v igralnici na dan uveljavitve tega pravilnika, mora 
uskladiti število sprejemnikov bankovcev in način njihovega praznjenja na IN z določbo 62. 
člena pravilnika, v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika. 
 

93. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v 
igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07, 50/09, 71/09 – popr. in 112/09), ki pa ostane v uporabi 
do začetka uporabe tega pravilnika. 
 

94. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa 
se začne 1. septembra 2016. 
 

                       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na podlagi 76. člena Zakona o igrah na srečo  (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 108/12, 11/14 – popr., 40/14 – ZIN-B in --/16) izdaja minister za finance  

P  R  A  V  I  L  N  I  K  
o načinu, obliki in roku za pošiljanje podatkov nadzornemu organu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(pravna podlaga) 

(3) S tem pravilnikom se predpisujejo način, oblika in rok za pošiljanje podatkov, ki jih je 
koncesionar, ki prireja posebne igre na srečo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), dolžan 
pošiljati nadzornemu organu.  

2. člen 
(ločeno pošiljanje) 

(2) Koncesionar, ki ima koncesijo za več igralnic ali igralnih salonov, mora pošiljati podatke, ki 
se nanašajo na posamezno igralnico ali igralni salon, za vsako igralnico oziroma igralni 
salon posebej. 

3. člen 
(posredovanje podatkov) 

(3) Koncesionar podatke nadzornemu organu posreduje na obrazcu MF-FURS obr IGR1, ki je 
Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z navodilom za 
izpolnjevanje obrazca MF-FURS obr IGR1, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni 
del, do petega dne v mesecu za pretekli mesec. 

(4) Koncesionar predloži podatke iz prvega odstavka tega člena pravilnika v elektronski obliki  
preko preko portala eDavki.  

(5) Izpolnjen e-obrazec koncesionar elektronsko podpiše z digitalnim potrdilo. 

4. člen 
(prehodna določba) 

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, se podatki nadzornemu 
organu do zagotovitve programske podpore oddaje e-obrazca na eDavkih posredujejo preko 
portala eDavki kot lastni dokument. 

(2) O začetku oddaje e-obrazca mora koncesionarje obvestiti najmanj en mesec pred potekom 
meseca, za katerega se posredujejo podatki. 

 

 



 

5. člen 
(končna določba) 

(3) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu, obliki in rokih za 
pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list 
RS, št. 11/96, 12/96 – popr., 79/05 in 109/12). 

6. člen 
(uveljavitev) 

(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na podlagi 9. člena Zakona o igrah na srečo  (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 108/12, 11/14 – popr., 40/14 – ZIN-B in --/16) izdaja minister za finance 

P  R  A  V  I  L  N  I  K  
o izvajanju samoprepovedi  

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(pravna podlaga) 

(4) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za izvajanje samoprepovedi, način predložitve 
podatkov nadzornemu organu o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi, in pošiljanje 
podatkov koncesionarjem o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi. 

2. člen 
(pomen uporabljenih izrazov) 

(3) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 

 digitalno potrdilo je potrdilo, s katerim se uporabnik identificira v elektronskem poslovanju; 

 eDavki so spletni portal preko katerega koncesionar nadzornemu organu predloži podatke 
o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi, in preko katerega koncesionar prevzema 
podatke o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi; 

 evidenca o igralcih je evidenca, ki jo vodi koncesionar na recepciji s pomočjo 
računalniškega programa; 

 igralec je fizična oseba, ki se udeleži iger na srečo; 

 igralni prostor je prostor, kjer se nahajajo igralne naprave, na katerih se prirejajo posebne 
igre na srečo; 

 izjava o samoprepovedi je pisna izjava s katero igralec od koncesionarja nepreklicno 
zahteva, da se mu prepove udeležba pri posebnih igrah na srečo in igrah na srečo, ki se 
prirejajo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih; 

 osebna identifikacijska številka je številka, ki jo koncesionar, ki prireja igre na srečo po 
internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: spletne 
igre na srečo) dodeli igralcu ob registraciji;  

 pooblaščena oseba koncesionarja je oseba, ki je z internim aktom koncesionarja 
pooblaščena za prevzem izjave o samoprepovedi in/ali za prevzem paketov; 

 SamPre je e-obrazec, ki ga koncesionar izpolni in odda preko eDavkov; 

 recepcija je prostor, kjer se izvaja evidentiranje in identifikacija igralcev in obiskovalcev; 

 zbirka podatkov o igralcih je elektronska zbirka, v kateri nadzorni organ hrani in obdeluje 
osebne podatke o igralcih s samoprepovedjo. 

3. člen 
(interni akt) 

(1) Postopek izvajanja samoprepovedi mora koncesionar podrobno opredeliti v internem aktu. 

II. PODROBNEJŠI POGOJI 



 

4. člen 
(izjava o samoprepovedi) 

(6) Igralec poda izjavo o samoprepovedi na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov 
sestavni del. 

(7) Izpolnjen in podpisan obrazec igralec izroči pooblaščeni osebi koncesionarja. 

(8) Pooblaščena oseba koncesionarja mora igralca opozoriti na posledice samoprepovedi in 
preveriti istovetnost igralca. O preveritvi istovetnosti mora na obrazcu iz prvega odstavka 
tega člena narediti zaznamek. 

(9) Koncesionar, ki prireja posebne igre na srečo v igralnici ali igralnem salonu, mora izvajanje 
samoprepovedi pri igralcih, ki imajo veljavno samoprepoved, zagotoviti na recepciji oziroma 
recepcijskem mestu pred vstopom v igralni prostor. 

(10) Koncesionar mora podatke o igralcu iz izjave o samoprepovedi vnesti v evidenco o 
igralcih, v skladu s pravilnikom, ki ureja prirejanje iger na srečo v igralnici in igralnem salonu. 

5. člen 
(izjava o samoprepovedi 

po spletu) 

(1) Igralec koncesionarju, ki prireja spletne igre na srečo, lahko poda izjavo o samoprepovedi po 
spletu, če je pri njem registriran v skladu s pravilnikom, ki ureja prirejanje spletnih iger na 
srečo. 

(2) Koncesionar mora pred oddajo izjave o samoprepovedi po spletu, igralca seznaniti s 
posledicami dane samoprepovedi tako, da oddaja izjave o samoprepovedi brez potrditve le-
teh ni možna. 

(3) Igralec lahko odda izjavo o samoprepovedi le z uporabo osebne identifikacijske številke, ki 
mu je bila dodeljena ob registraciji. 

(4) Koncesionar mora podatke o igralcu iz izjave o samoprepovedi vnesti v evidenco o igralcih z 
veljavno samoprepovedjo na način, ki mu zagotavlja izvajanje samoprepovedi pri prirejanju 
spletnih iger na srečo. 

(5) Koncesionar mora podatke o igralcu, ki je dal izjavo o samoprepovedi, iz evidence iz 
prejšnjega odstavka po izpolnitvi namena obdelave izbrisati. 

III. NAČIN PREDLOŽITVE PODATKOV NADZORNEMU ORGANU 

6. člen 
(predložitve podatkov) 

(1) Podatki o igralcu, ki je dal izjavo o samoprepovedi, se v informacijski sistem nadzornega 
organa za samoprepovedi v skladu z zakonom, ki ureja prirejanje iger na srečo, posredujejo 
preko portala eDavki v elektronski obliki, in sicer: 

 z izpolnitvijo in oddajo e-obrazca SamPre ali  

 z uvozom datoteke. 

(2) Koncesionar mora podatkom iz prejšnjega odstavka priložiti tudi izjavo o samoprepovedi iz 
4. ali 5. člena tega pravilnika. 

(3) Kadar igralec odda izjavo o samoprepovedi preko spleta, priponka izjave vsebuje le podatke: 



 

 o koncesionarju, ki je prejel izjavo o samoprepovedi, 

 o osebi, ki je podala izjavo o samoprepovedi, 

 o obdobju veljavnosti samoprepovedi in 

 druge podatke, ki jih navede koncesionar. 

7. člen 
(oddaja e-obrazca) 

(1) Koncesionar izpolni in odda e-obrazec SamPre, ki vsebuje najmanj: 

 podatke o koncesionarju: naziv, naslov, davčna številka, elektronski naslov, telefonska 
številka; 

 podatke o igralcu, ki je podal izjavo o samoprepovedi: država rezidentstva, priimek, ime, 
datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, 
poštna številka in pošta), vrsta in številka osebnega dokumenta, čas trajanja 
samoprepovedi (od – do), za rezidente Republike Slovenije pa tudi davčna številka; 

 priponko z izjavo o samoprepovedi. 

(2) Izpolnjen e-obrazec SamPre koncesionar elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom.  

(3) Po uspešnem podpisu sistem vloženi e-obrazec SamPre opremi še z naslednjimi podatki, ki 
so vidni na dokumentu: 

 sistem: {kanal},  

 vloženo: {datum in ura}, 

 št. dokumenta: {EDP-davčna številka koncesionarja-zaporedna številka vloženega 
obrazca} 

 vložil: {davčna številka koncesionarja, datum in ura}. 

8. člen 
(oddaja z datoteko) 

(8) Koncesionar pripravi datoteko samoprepovedi v obliki, ki je objavljena na portalu eDavki. 

(9) Koncesionar datoteko elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom.  

9. člen 
(zbirka podatkov) 

(1) Elektronski podatki iz samoprepovedi, ki jih koncesionar posreduje nadzornemu organu, se 
takoj po uspešni oddaji zapišejo v elektronsko zbirko podatkov o igralcih. Podatki se v zbirki 
hranijo še eno leto po datumu končanja samoprepovedi.  

IV. POŠILJANJE PODATKOV KONCESIONARJEM 

10.  člen 
(priprava dnevnih paketov) 

 

(1) Iz elektronske zbirke podatkov se dnevno pripravi datoteka z vsemi novimi prejetimi 
samoprepovedmi, ki še niso bile posredovane koncesionarjem, in vsemi pripadajočimi 
prilogami (v nadaljnjem besedilu: dnevni paket). 

(2) Dnevni paket vsebuje najmanj podatke iz 7. člena tega pravilnika. 

(3) Dnevni paket se odloži na portal eDavki, kjer se hrani 7 dni. 



 

11.  člen 
(priprava ostalih paketov) 

(1) Nadzorni organ pripravi in odloži na portalu eDavki:  

 za koncesionarja pred začetkom prirejanja posebnih in spletnih iger na srečo paket z vsemi 
veljavnimi samoprepovedmi, ki vsebuje najmanj podatke iz 7. člena tega pravilnika,  

 na zahtevo koncesionarja paket z vsemi veljavnimi samoprepovedmi ali dnevni paket, če 
pride pri koncesionarju zaradi tehničnih težav do izgube podatkov ali drugih utemeljenih 
razlogov.  

12.  člen 
(prevzem paketa) 

(1) Pooblaščena oseba koncesionarja za prevzemanje paketov paket prevzeme:  

 z osebnim ali 

 s strežniškim digitalnim potrdilom. 

(2) Koncesionar mora podatke o samoprepovedih iz dnevnega paketa takoj po prevzemu 
paketa vnesti v evidenco iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika, koncesionar, ki prireja 
spletne igre na srečo, pa v evidenco iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika. 

(3) V primeru, da paketa iz tehničnih ali drugih razlogov ni možno prevzeti, koncesionar prejme 
ustrezno sporočilo, na podlagi katerega mora takoj pristopiti k odpravi težave. 

V. IZMENJAVA PODATKOV 

13.  člen 
(povezovanje z informacijskim 
sistemom nadzornega organa) 

(1) Sheme za izmenjavo datotek in navodila za oddajo e-obrazca SamPre nadzorni organ objavi 
na portalu eDavki. 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

14.  člen 
(prehodna določba) 

(4) Nadzorni organ mora zagotoviti oddajo podatka o igralcu, ki se nanaša na oddajo davčne 
številke za rezidente Republike Slovenije iz 7. člena tega pravilnika v šetih mesecih po 
uveljavitvi tega pravilnika. 

15.  člen 
(uveljavitev) 

(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 



 

Na podlagi 3. a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 108/12, 11/14 – popr., 40/14 – ZIN-B in --/16) izdaja minister za finance 
 

 
PRAVILNIK 

o prirejanju iger na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev 

 

 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 

(Namen) 
 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, vrste iger, obseg prirejanja, nadzor, način prirejanja iger na srečo 
po internetu (npr. terminala, pametnega telefona, tabličnega računalnika) oziroma drugih 
telekomunikacijskih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: internet), ukrepe za varstvo igralcev, 
zaščito mladoletnikov in drugih občutljivih oseb ter druga vprašanja v zvezi s prirejanjem iger na 
srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev. 
 
(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 
2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL 
L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1). 
 

2. člen 

(Pomen izrazov in kratic) 

Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 

 bonus je vrednost, ki lahko izražena v kreditih, denarju, dodatnih igrah ali kako drugače in 
je dodana k osnovnemu dobitku; 

 finančna transakcija je vplačilo na igralni račun in izplačilo iz igralnega računa; 

 igralni račun je račun denarnih sredstev, ki ga igralec odpre pri koncesionarju in preko 
katerega potekajo vplačila v spletno igro, dobitki pri spletni igri in izplačila iz spletne igre; 

 informacijska varnost predstavlja varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred 
nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem; 

 informacijski sistem je sestavljen iz treh glavnih delov: strojne opreme, programske opreme 
in postopkov informacijsko varnostne industrije, ki se uporabljajo kot mehanizem zaščite in 
preprečitve na fizičnem, osebnostnem in organizacijskem nivoju;  

 koncesionar je gospodarska družba, ki pridobi koncesijo ali dovoljenje za spletno prirejanje; 

 kredit je število kreditnih točk kot enote za merjenje vplačil v spletno igro in izplačil iz 
spletne igre s točno določeno denarno vrednostjo; 

 kripto valuta je oblika digitalnega denarja, ki funkcionira na podlagi kriptografskega 
algoritma; 

 pregled stranke je postopek ugotavljanja istovetnosti igralca ter preverjanje njegove 
istovetnosti na podlagi verodostojnih, neodvisnih in objektivnih virov; 

 osnova za obračun koncesijske dajatve in obdavčitev na podlagi dodeljene koncesije 
oziroma dovoljenja v Republiki Sloveniji je pri klasičnih igrah na srečo in stavah razlika med 
vplačili igralcev za udeležbo v igri in izplačanimi dobitki oziroma odstotkom predvidenega 
sklada za dobitke, določenega s pravili igre, ki se prireja v sodelovanju z domačimi in tujimi 
pravnimi osebami, pri posebnih igrah na srečo pa prihodek iger, ki jih igrajo igralci drug 
proti drugemu, pri drugih vrstah posebnih iger pa prejeta vplačila za udeležbo v posamezni 
vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno vrsto iger; 

 seja so vsi dogodki od prijave igralca v spletni igralni sistem do njegove odjave; spletna igra 
je igra na srečo, ki se deloma ali v celoti prireja na informacijskem sistemu koncesionarja in 
se je igralec lahko udeleži preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev; 

 spletni igralni sistem (v nadaljnjem besedilu SIS) je informacijski sistem, na katerem se 
prirejajo igre na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev in vključuje 
strojno in programsko opremo koncesionarja; 



 

 strežnik je strežnik spletnega igralnega sistema, na katerem se določa izid spletne igre, 
beležijo ali hranijo podatki, ki nastajajo z igranjem, prijave in finančne transakcije igralcev, 
beležijo ali hranijo podatki o igralcih in njihovih igralnih računih ali zagotavljajo informacije o 
spletni igri; 

 terminal je naprava, ki igralcu omogoča dostop do spletne igre (računalnik, mobilni telefon 
in podobno); 

 osebni račun je bančni račun igralca; 

 tehnološki postopek so navodila, tehnične naprave in pripomočki ter programska oprema, 
ki jo zahteva celoten postopek prirejanja klasične igre na srečo ali stav. 

 
3. člen 

(Obveznosti koncesionarja) 
 
(1) Koncesionar mora prirejati igre na srečo pošteno in v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
(2) Koncesionar mora zagotavljati pravilnost in pravočasnost obračunavanja ter plačila dajatev, 
ki so vezane na prirejanje spletnih iger na srečo. 
 
(3) Podatki in informacije, ki jih vsebuje SIS, ter podatki in informacije, do katerih v njem dostopa 
nadzorni organ, morajo biti pravilni in resnični, da odražajo dejanski potek procesa prirejanja 
igre na srečo. 
 
(4) Neizpolnjevanje koncesionarjevih obveznosti iz prvega do tretjega odstavka tega člena se 
šteje za težjo kršitev zakona, ki ureja igre na srečo v Republiki Sloveniji. 
 

4. člen 

(Informacijska varnost) 

 
Koncesionar mora zagotoviti osnove informacijske varnosti. 
 

5. člen 

(Delovanje programske opreme) 

 
(1) Programska oprema za spletno igro in finančne transakcije mora delovati pravilno in varno 
ter zagotavljati zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost. 
 
(2) Za zagotavljanje varnega delovanja mora biti SIS varovan s požarno pregrado in opremljen s 
sistemom za preprečevanje in odkrivanje vdorov tako od zunaj kot tudi od drugih delov 
informacijskega sistema koncesionarja. 
 
(3) Komunikacija, ki poteka med centralnim strežnikom in delovnimi postajami znotraj SIS 
koncesionarja, mora potekati po šifrirani poti. 

 
6. člen 

(Varovanje informacij) 

 

Osebe, ki sodelujejo pri izvajanju posebnih iger na srečo pri koncesionarju, člani 

koncesionarjevih organov upravljanja in osebe, ki imajo dostop do spletnih iger na srečo in 

računalniških sistemov, ki upravljajo z igrami pri koncesionarju, morajo kot poslovno skrivnost 

varovati podatke o igralcu in njegovem igralnem računu, do katerega so prišli pri opravljanju 

svojih del in nalog. 

 
7.  člen 

(Zaposleni) 

 
Koncesionarjevi zaposleni in sodelavci gospodarskih družb, ki opravljajo storitve, katere so 
neposredno ali posredno povezane s prirejanjem iger na srečo preko interneta, morajo 
upoštevati zakonske določbe, predpise, navodila in smernice, ki veljajo za ohranitev zaupnosti 



 

vseh informacij, do katerih imajo dostop pri opravljanju svojih del in nalog. 
 
 

II. Fizični pogoji prirejanja 
 

8.  člen 

(Varovanje lokacije) 

 
(1) SIS in zgradba, v kateri se nahajata strojna in programska oprema SIS, morata biti fizično in 
elektronsko varovana z zanesljivimi varnostnimi mehanizmi, ki nepooblaščenim osebam 
preprečujejo dostope in onemogočajo škodljive vplive iz okolja. 
 
(2) SIS in zgradba iz prejšnjega odstavka se morata nahajati v prostoru Evropske gospodarske 
skupnosti. 
 
(3) V primeru, ko se oprema ali del opreme iz prvega odstavka tega člena nahaja izven 
Republike Slovenije, mora koncesionar nadzornemu organu zagotoviti enake dostope, pregled 
in nadzor, kot če bi se ta oprema nahajala v Republiki Sloveniji. 

 
9.  člen 

(Fizično varovanje) 

 
(1) Fizično varovanje vključuje varno konstrukcijo zgradbe ter njeno varovanje s tehničnimi 
sredstvi in osebami. 
 
(2) Prostor, v katerem se nahaja strojna oprema, mora biti stalno pod video nadzorom. Arhiv 
video posnetkov mora biti zagotovljen vsaj za preteklih 7 dni, ki jih mora nadzornemu organu, na 
njegovo zahtevo nemudoma posredovati. 
 
(3) Za vse fizične dostope do strežnika se mora voditi evidenca, v katero se morajo zapisati čas 
in namen dostopa ter osebni podatki osebe, ki je dostopala do strežnika. Dostop je mogoč le v 
navzočnosti pooblaščene pristojne osebe. 
 
(4) Koncesionar v internem aktu opiše celoten način varovanja, ki vključuje tudi seznam 
pooblaščenih oseb in raven njihovih pooblastil za dostop do strežnika. 

 
10.  člen 

(Podvojitev podatkovne baze) 

 
(1) Zagotovljeno mora biti rezervno električno napajanje in podvojitev celotne podatkovne baze 
SIS na drugi lokaciji, da se prepreči morebitno izgubo podatkov. 
 
(2) Koncesionar mora nadzorni organ pred začetkom prirejanja seznaniti z drugo lokacijo.  

 
11.  člen 

(Pogoji in zahteve) 
 
(1) Koncesionar mora zagotoviti: 

 prepoznavanje vsebin in informacij na svoji spletni strani, 

 dokumentirane postopke za zagotavljanje zasebnosti, 

 dokumentirane postopke za varne finančne transakcije, 

 varovanje informacij pri vseh elektronskih procesih, povezanih s spletno igro, 

 opredeljen postopek za reševanje pritožb, 

 opredeljen postopek za obvladovanje elektronskih procesov, povezanih s spletno igro. 
 
(2) Koncesionar mora za upravljanje informacijske varnosti zagotoviti ocenitev tveganja, ki 
zahteva sledeča preverjanja: 



 

 zahtev standarda ISO/IEC 27001 in njegovih posodobitev, ki se nanašajo na varovanje 
informacij, 

 upoštevanje zahtev standarda ISO/IEC 27002 in njegovih posodobitev, ki se nanašajo na 
varnostno politiko, organizacijo informacijske varnosti, komunikacijsko in operacijsko 
upravljanje, kontrolo dostopa, vzdrževanje in informacijsko varnost obvladovanja 
incidentov. 

 
(3) V primeru, da koncesionar uporablja storitve v oblaku, mora ponudnik takih storitev 
izpolnjevati zahteve standarda ISO/IEC 27018. 
 

 
III. Osnovne informacije 

 
12.  člen 

(Osnovne informacije) 

 
Koncesionar mora igralcu na svoji spletni strani zagotoviti najmanj naslednje informacije: 

 predstavitev gospodarske družbe z navedbo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega 
kapitala in koncesije, 

 ime spletne igre, 

 pravila spletne igre, 

 jasne, nedvoumne, celovite in veljavne informacije o pravilih in postopkih izvajanja 
internetnih klasičnih iger, spletnih stav in internetnih posebnih iger na srečo, vključno s 
plačilno tabelo, 

 pravila za izračun dobitkov iz igre, 

 navedbo najnižje in najvišje vrednosti stav oziroma vložka v igro, 

 način dostopanja do osebnih podatkov igralca, 

 navedbo oseb katerim je igranje prepovedano in omejitve v zvezi z igranjem, 

 opozorila, ki se nanašajo na čezmerno igranje spletnih iger na srečo in načinom pridobitve 
instituta samoprepovedi ter napotke za odgovorno igranje, 

 kontaktne podatke nadzornega organa, 

 podatke in informacije iz katerih bo razvidno, da koncesionar spodbuja zmerno in družbeno 
odgovorno igranje iger na srečo ter opozorilo o tveganjih, ki jih igralec sprejme z udeležbo v 
spletni igri, zlasti o možni zasvojenosti. 

 
13.  člen 

(Splošni pogoji) 
 
(1) Koncesionar mora v okviru splošnih pogojev prirejanja na spletni strani objaviti tudi: 

 podatke o koncesionarju, ki so pomembni za igralca. Objaviti mora poštni in elektronski 
naslov ter telefonske številke in imena oseb, ki so odgovorne za vprašanja ali reklamacije 
igralca, 

 poročilo o ustreznosti SIS in številko ter datum dovoljenja nadzornega organa za začetek 
prirejanja iger na srečo preko spleta, 

 stvarno in krajevno pristojno sodišče, ki bo odločalo v primeru morebitnih sporov med 
koncesionarjem in igralcem, 

 načine in pogoje možnega vplačevanja in izplačevanja denarnih sredstev (npr. s kreditno 
kartico, z denarnim nakazilom, s pomočjo enega izmed posrednikov pri izvajanju denarnih 
transakcij na spletu). 

 
(2) Igre na srečo se prirejajo v slovenskem jeziku. 
 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pri prirejanju iger na srečo poleg slovenskega jezika 
uporablja tudi drug jezik Evropske gospodarske skupnosti. 

 
 

IV. Odgovorno prirejanje 
 



 

14.  člen 

(Odgovorna politika) 
 
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se igre na srečo izvajajo v urejenem in nadzorovanem 
internetnem okolju, tako da se mladoletniki in druge občutljive osebe zaščitijo pred škodljivimi 
vplivi čezmernega igranja iger na srečo, in da se varujejo udeleženci iger na srečo.  
 
(2) Koncesionar mora v okviru poslovanja zagotoviti razvoj odgovorne politike internetnih iger na 
srečo, ki bo predstavljala celovitost, zanesljivost, varovanje tajnosti, zagotavljanje zavedanja 
kompleksnosti dejavnosti in hkratno potrebo po uvajanju preventivnih ukrepov za ozaveščanje in 
informiranje ter razširjanje dobrih praks. 
 
(3) Koncesionar mora sprejeti odgovorno politiko ter ukrepe za zagotovitev odgovornega 
prirejanja iger na srečo s katerimi bo javnosti in igralcu zagotovil take informacije, ki bodo 
spodbujale zmerno in odgovorno ravnanje z igrami na srečo. 
 

15.  člen 

(Opozorila igralcu) 
 
(1) Internetna stran koncesionarja mora vsebovati opozorilo igralcu o tveganjih, zlasti o možni 
zasvojenosti, s ciljem preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo, preprečevanja igranja 
mladoletnih oseb in preprečevanja igranja oseb, ki se niso sposobne zavedati posledic igranja 
iger na srečo. 
 
(2) Koncesionar mora za dosego teh ciljev pri prirejanju iger na srečo preko interneta v internih 
aktih določiti vsaj: 

 način in vsebine odgovornega prirejanja iger na srečo preko interneta, 

 način omejevanja največje možne izgube ali največje skupne vrednosti stav za določeno 
obdobje (obdobje je lahko na nivoju dneva, tedna ali meseca), 

 način izobraževanja in informiranja zaposlenih o zasvojenosti ter osebe, ki bodo vodile 
razgovor s potencialnim zasvojencem, 

 način informiranja igralca o negativnih posledicah igranja iger na srečo in ukrepih, ki jih 
igralcu za zmanjševanje odvisnosti od iger na srečo omogoča koncesionar, 

 zagotoviti napotke za odgovorno igranje in informacije o tem, kje lahko igralec dobi pomoč 
ob zasvojenosti. 

 
16.  člen 

(Nudenje sprotnih informacij) 
 
(1) Koncesionar mora igralcu nuditi sprotne informacije o finančnem izidu njegovega igranja in 
omogočati popoln pregled nad porabo denarja in izidi igranja. Koncesionar mora v internih aktih 
določiti in v SIS igralcu omogočiti prepoved udeležbe v igrah na srečo preko interneta ali da si 
izbere omejitve glede višine zaigranega denarja (stav) dnevno, tedensko in mesečno. Postopek, 
s katerim lahko igralec uveljavi omejitev stav, mora koncesionar opredeliti v internih aktih in 
mora biti v vsakem trenutku dostopen na njegovi spletni strani. 
 
(2) Koncesionar mora preprečiti igralcu igranje za znesek, ki je večji od zneska na igralnem 
računu. 
 
(3) Koncesionar mora igralcu omogočiti, da si začasno, za 24 ur, prepove igranje spletnih iger 
na srečo, v primeru, ko preseže največjo možno izgubo ali največjo skupno vrednost stav v 
obdobju, ki si ga je nastavil na podlagi določil iz prejšnjega člena. 
 
(4) Koncesionar mora imenovati osebo, ki bo odgovorna za pripravo in vzdrževanje internih 
aktov smernic izvajanja, usposabljanja in promocije zaščite igralca pred zasvojenostjo.  
 
(5) Koncesionar mora nadzornemu organu sporočiti ime, priimek, funkcijo, kontaktni naslov, 
številko telefona in elektronski naslov osebe, ki je odgovorna za zaščito igralca pred 
zasvojenostjo. 



 

 
 

V. Udeležba pri igrah na srečo preko interneta 

 
17.  člen 

(Udeležba) 

 
(1) Udeležba pri internetnih igrah je dovoljena samo osebam, starim najmanj 18 let. 
 
(2) V primeru, da koncesionar ali nadzorni organ ugotovita, da je igralec mladoletnik, mora 
koncesionar igralni račun preklicati in zaseči sredstva. 
 
(3) Pogoje za igranje določa koncesionar, ki lahko igralcu prepove prijavo, odprtje računa ali 
nadaljevanje igre. 
 
(4) Zasežena sredstva iz drugega odstavka mora koncesionar v 30 dneh od zasega nakazati na 
transakcijski račun zakonitega zastopnika. 

 
18.  člen 

(Prepoved udeležbe) 
 
(1) Udeležba v igrah na srečo preko spleta je prepovedana: 

 mladoletnim osebam in osebam, ki so opravilno nesposobne in  

 osebam, ki so pridobile institut samoprepovedi.  
 
(2) Iger na srečo se preko interneta neposredno ali posredno tudi ne smejo udeleževati: 

 osebe, ki sodelujejo pri izvajanju posebnih iger na srečo pri koncesionarju; 

 člani koncesionarjevih organov upravljanja, ki prirejajo spletne igre na srečo; 

 osebe, ki imajo dostop do računalniških sistemov, ki upravljajo z igrami na srečo pri 
koncesionarju. 

 
19.  člen 

(Registracija igralca) 

 
(1) Ob registraciji igralca mora koncesionar zagotoviti, da igralčeva registracija vsebuje najmanj 
ime in priimek igralca, datum rojstva, državljanstvo, naslov bivališča, identifikacijsko številko 
veljavnega osebnega dokumenta, ter e-poštni naslov. 
 
(3) Postopek registracije mora vsebovati informacijo o vseh omejitvah dostopa do spletnih iger 
na srečo. 
 
(4) Vsak igralec lahko opravi le eno registracijo za vsako spletno stran. Po preveritvi identitete 
mora koncesionar zagotoviti edinstveno geslo za dostop do ustrezne spletne strani in igralnega 
računa. 
 
(5) Koncesionar z odprtjem igralnega računa zagotovi, da je preveril resničnost podatkov, ki jih 
je posredoval igralec ob registraciji. 
 
(6) Koncesionar mora igralcu zagotoviti, da ta lahko po opravljeni registraciji igra igre tudi v 
načinu, ki omogoča igranje brez denarnih vložkov. 
 
(7) Koncesionar mora igralcu zagotoviti, da lahko po registraciji dostopa do svojih osebnih 
podatkov, in da mu ob utemeljenih pisnih razlogih omogoči njihovo spremembo. 

 
20.  člen 

(Identifikacijska številka) 

 
(1) Na podlagi prijave koncesionar igralcu dodeli osebno identifikacijsko številko. 



 

 
(2) Ko koncesionar igralcu dodeli osebno identifikacijsko številko, je igralec registriran pri 
koncesionarju in lahko odpre igralni račun pod pogoji, ki jih za poslovanje z igralnim računom 
predpiše koncesionar in objavi na svoji spletni strani. 
 
(3) Igralec se lahko udeleži spletne igre šele, ko je registriran pri koncesionarju in ima pri njem 
odprt igralni račun. 
 

21.  člen 

(Pravice in dolžnosti igralca) 
 
(1) Igralec ima pravico vsaj: 

 prejemati dobitke, bonuse iz igre in nagrade pridobljene iz igre, 

 igrati po svoji vesti brez prisile, 

 v vsakem trenutku imeti dostop do informacij o vložkih in dobitkih iz igre ter do stanja na 
svojem igralnem računu, 

 da se mu omogoči možnost vpogleda v njegove osebne podatke in igralni račun skladno z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 

 da se mu omogoči neposredni dostop do pristojne službe koncesionarja v primeru pritožbe, 

 dostopa do informacij o odgovornem prirejanju iger na srečo in možnosti pridobitve instituta 
samoprepovedi. 

 
(2) Igralec ima naslednje dolžnosti: 

 ob registraciji koncesionarju posredovati prijavo z resničnimi podatki navedenimi iz prvega 
odstavka 19. člena tega pravilnika, 

 opraviti registracijo v skladu z zakonodajo, ki v Republiki Sloveniji ureja igre na srečo in 
preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, 

 pri igranju ravnati v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, 

 igrati igre na srečo na način, ki ne povzroča kakršnekoli materialne škode koncesionarju. 
 
 

VI. Igralni račun 

 
22.  člen 

(Igralni račun) 

 
(1) Koncesionar na podlagi registracije igralcu odpre igralni račun z osebno identifikacijsko 
številko. 
 
(2) Igralni račun je lahko odprt le na pobudo igralca, avtomatsko odprtje posameznih igralnih 
računov ni dovoljeno. 
 
(3) Igralec ima lahko pri posameznem koncesionarju samo en igralni račun. 
 
(4) Prenos sredstev med posameznimi igralnimi računi ni dovoljen. 
 
(5) Koncesionar mora v primeru smrti igralca, sredstva iz njegovega igralnega računa prenesti 
na njegov osebni račun najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja ustreznega potrdila o 
njegovi smrti. 
 
(6) Koncesionar mora zagotoviti tako poslovanje, ki igralcu omogoča prenos sredstev iz 
njegovega igralnega računa na njegov osebni račun. 
 
(7) Koncesionar mora igralcu zagotoviti prosto razpolaganje s sredstvi, ki se nahajajo na 
njegovem igralnem računu. 
 

23.  člen 

(Nadzor nad igralnim računom igralca) 
 



 

Koncesionar mora zagotoviti tak nadzor nad igralnim računom, da se račun ne uporablja za 
druge namene. 

 
24.  člen 

(Vplačila in izplačila na igralni račun) 
 
(1) Vplačila in izplačila na igralni račun igralca so dovoljena samo z uporabo elektronskih 
plačilnih sredstev, ki predstavljajo plačilno sredstvo v Evropski gospodarski skupnosti. 
 
(2) Koncesionar mora na svoji spletni strani objaviti vse plačilne metode, ki so na voljo. 
 
(3) Igralec lahko vplača denarna sredstva neposredno na svoj igralni račun, ki ga odpre pri 
koncesionarju s pomočjo: 
kreditne ali debitne kartice, 
elektronskega nakazila iz osebnega računa uporabnika. 
 
(4) Vplačila in izplačila na igralni račun igralca so dovoljena tudi preko ponudnika storitev e-
denarnice ali predplačniških kartic (npr. Skrill, PayPal, Neteller, Xpay, Ukash, Moneta) in druge 
načine. 
 
(5) Vplačila na igralni račun igralca in izplačila na igralni račun igralca so mogoča tudi s kripto 
valutami. 

25.  člen 
(Vplačila v igro iz igralnega računa) 

 
(1) Denarna sredstva na igralnem računu se vodijo v evrih. 
 
(2) Igralna valuta je evro. 
 

26.  člen 
(Prepoved posojilne dejavnosti) 

 
(1) Koncesionar, predstavnik koncesionarja, zaposleni ali zunanji sodelavci in igralci med seboj 
ne smejo opravljati posojilne dejavnosti. 
 
(2) Koncesionar mora za posamezne transakcije, ki znašajo 2.000,00 EUR ali več opraviti ukrep 
skrbnega preverjanja stranke, na način kot je to določeno z zakonom, ki ureja preprečevanje 
pranja denarja in financiranje terorizma. 

 
27.  člen 

(Razkritje podatkov) 
 
Koncesionar mora zagotoviti tajnost vseh podatkov o igralcu in njegovem igralnem računu. 
Podatke sme razkriti samo v skladu z določbami zakona ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 
 

VII. Spletni igralni sistem 
 

28.  člen 

(Spletni igralni sistem) 

 
(1) Koncesionar lahko prireja igre na srečo preko interneta samo na SIS. SIS mora delovati 
pravilno, varno in zanesljivo. 
 
(2) SIS mora biti povezan v informacijski sistem nadzornega organa. 
 
(3) Koncesionar mora ves čas prirejanja iger na srečo preko interneta zagotavljati povezavo SIS 
v informacijski sistem nadzornega organa. 
 



 

(4) Koncesionar mora nadzornemu organu zagotoviti bralni dostop do aplikacij, podatkov in 
sistemskih zabeležk tako, da vzpostavi združljivost svojega SIS z informacijskim sistemom 
nadzornega organa. 
 
(5) Združljivost se nanaša na tehnološke rešitve, ki se navezujejo na vzpostavitev povezave 
preko javnega komunikacijskega omrežja, na sistemsko, licenčno in aplikacijsko programsko 
opremo, potrebno za izvedbo dostopa, na dostop do aplikacij, podatkov v bazah sistema in tistih 
sistemskih zabeležk, ki imajo vsebinski pomen za prirejanje spletnih iger in nastajajo znotraj 
aplikacije, na učinkovitost izbire in prenosa izbranih podatkov ter na zagotavljanje varnosti in 
zanesljivosti povezave sistemov. 
 

29.  člen 

(Pravilnost, varnost in zanesljivosti delovanja SIS) 
 
(1) Za preverjanje pravilnosti, varnosti in zanesljivosti delovanja SIS pri posebnih igrah na srečo 
se uporabijo zahteve za igralne naprave in postopki ugotavljanja skladnosti iz pravilnika, ki 
določa tehnične zahteve za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopek ugotavljanja 
skladnosti. 
 
(2) Za preverjanje pravilnosti delovanja SIS pri klasičnih igrah na srečo in stavah se smiselno 
uporabijo zahteve za igralne naprave in postopki ugotavljanja skladnosti iz pravilnika, ki določa 
tehnične zahteve za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopek ugotavljanja 
skladnosti, za preverjanje varnosti in zanesljivosti delovanja tega sistema pa se uporabijo 
določbe o neodvisni reviziji informacijskega sistema iz uredbe, ki določa podrobnejše pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo in stav. 
 

30.  člen 
(Povezava SIS v informacijski sistem nadzornega organa) 

 
Pri izvedbi povezave SIS v informacijski sistem nadzornega organa se za način dostopa 
nadzornega organa preko telekomunikacijskih sredstev, za uporabljene protokole, sistemsko in 
licenčno komunikacijsko opremo smiselno uporabijo določbe pravilnika, ki ureja nadzorni 
informacijski sistem igralnih naprav.  
 

31.  člen 

(Funkcionalnost) 
 
(1) SIS mora: 

 v celoti upoštevati in zagotavljati pravila spletne igre, ki jih je koncesionar objavil na svoji 
spletni strani, zadostiti pogojem varnosti finančnih transakcij, zaupnosti podatkov in 
preprečevanja kakršnih koli vplivov na potek spletne igre, ki niso del pravil igre, ali na 
finančne transakcije, razen tistih, ki so posledica spletne igre, omogočati identifikacijo 
igralca, glede na značilnosti spletne igre zagotavljati, da je izid spletne igre odvisen samo 
od naključja, in da je delež vračanja vloženega denarja oziroma skupna vrednost dobitkov 
statistično znana, glede na značilnosti spletne igre zagotavljati pričakovani delež vračanja 
vloženega denarja oziroma s pravili določeno skupno vrednost dobitkov, 

 zagotoviti, da je časovni sistem za beleženje časa zapisov sledljivo sinhroniziran z 
mednarodnim (UTC) časom. 

 
(2) SIS mora najmanj eno leto za vse spletne igre, ki so bile igrane, shranjevati naslednje 
podatke: 

 osebno identifikacijsko številko igralca, 

 čas začetka in zaključka spletne igre, 

 znesek na igralnem računu ob začetku spletne igre, 

 vsako vplačilo v spletno igro, skupaj s časom zapisa, 

 status spletne igre (v teku, nedokončana, zaključena), 

 izid spletne igre, skupaj s časom zapisa, 

 znesek, ki ga je igralec priigral, 

 znesek na igralnem računu ob zaključku spletne igre. 



 

 
32.  člen 

(Hranjenje podatkov) 
 
SIS mora v zvezi z igralnim računom zagotavljati: 

 hranjenje podatkov o finančnih transakcijah, 

 varen seznam igralnih računov, 

 vpogled v vplačila, izplačila in stanje na igralnem računu za obdobje, ki ni krajše od 60 dni, 

 zaščito pred nezakonitim dostopom ali brisanjem igralnega računa, 

 varnostno shranjevanje kopij vseh finančnih transakcij, 

 hranjenje podatkov o igralnih računih v šifrirani obliki, 

 omejen dostop do podatkov o igralnih računih le pooblaščenim osebam. 

 
33.  člen 

(Izkazovanje prihodkov) 
 
Koncesionar mora za prirejanje na podlagi dodeljene koncesije: 

 podatkovno ločiti ter ločeno izkazovati podatke iz virtualne baze, ki jih prejema na podlagi 
prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji, 

 za vsako spletno igro, ločeno izkazovati osnovo za obračun koncesijske dajatve in 
obdavčitev dosežene s prirejanjem iger na srečo preko interneta,  

 pošiljati nadzornemu organu mesečne podatke o osnovi za obračun koncesijske dajatve in 
obdavčitev iz naslova prirejanja iger na srečo preko interneta, do 5. dne v mesecu za 
pretekli mesec, 

 po zaključku poslovnega dne v SIS tvoriti dnevne zapise s sumarnimi podatki o vplačilih v 
posamezno igro, izplačilih iz posamezne igre (po denominacijah kjer je to smiselno) ter 
podatke o skupnem stanju na igralnih računih igralcev, vplačilih na igralne račune in 
izplačilih z igralnih računov. 

 
 

VIII. Spletne igre 
 

34.  člen 

(Vrste spletnih iger) 

 
(1) Koncesionar lahko prireja le tisto spletno igro, ki je določena v koncesijski pogodbi ali 
dovoljenju pristojnega organa. 
 
(2) Koncesionar lahko prireja naslednje spletne igre na srečo: 
 
a) Klasične igre na srečo in stave 

 številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, in druge 
podobne igre, 

 stave. 
 
b) Posebne igre na srečo 

 spletne kolutne igre; so igre, ki se igrajo na virtualnih igralnih avtomatih, sestavljenih iz treh 
ali več vrtljivih kolutov, pri čemer se s simboli ali drugimi grafičnimi prikazi, ki se postopoma 
ustavijo na progi ali progah, oblikujejo kombinacije simbolov. 

 spletne kocke; so igre s kockami, ki simulirajo craps, tai sai. 

 spletne igre s kartami; so igre, ki jih igra igralec proti koncesionarju, in ki simulirajo black 
jack, punto banco, mini punto, carribean poker, 30/40, red dog (npr.: Baccarat, Casino 
Hold'em). 

 spletne igre na panojih; so igre, ki simulirajo bingo, keno, big wheele (npr.: Deep Space 
Bingo, Keno Classic). 

 spletno Evropsko Ruleto; so igre, ki simulirajo igro na francoski ali ameriški ruleti (npr.: 
European Roulette, French Roulette). 



 

 spletni turnirski poker; so igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (npr.: turnirske oblike 
pokra). 

 
(3) Igre na srečo, ki so v prejšnjem odstavku navedene kot posebne igre na srečo morajo biti na 
podlagi določil zakona, ki ureja igre na srečo, uvrščene v posamezno vrsto iger. 

 
 

IX. Posebne igre na srečo  
 

35.  člen 

(Dovoljenje za začetek prirejanja posebnih spletnih iger na srečo) 
 
(1) Pred začetkom prirejanja posebnih spletnih iger na srečo mora koncesionar pridobiti 
dovoljenje nadzornega organa za začetek prirejanja. 
 
(2) Predlog za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka, ki jo mora koncesionar podati najmanj 
dva meseca pred nameravanim začetkom prirejanja spletnih iger na srečo, mora vsebovati: 

 interne akte, ki opredeljujejo vsebine in postopke prirejanja iger na srečo po internetu, 
interni akt, ki ureja postopke v zvezi z odgovornim igralništvom in izvajanjem 
samoporepovedi,  interne akte, ki urejajo postopke v zvezi s preprečevanjem pranja 
denarja in financiranja terorizma ter postopke v zvezi z določbami zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, 

 tloris in opis prostorov, v katerih se nahaja strojna oprema SIS in načrt teh prostorov z 
vrisanimi in označenimi kamerami, 

 morebitne pogodbe za opravljanje storitev, ki so kakorkoli povezane z izvajanjem iger na 
srečo preko interneta, 

 dokumentacijo, podatke in opremo za preverjanje združljivosti z informacijskim sistemom 
nadzornega organa in za izvedbo povezave SIS v informacijski sistem nadzornega organa 
na način, kot je to opredeljeno v podzakonskem predpisu, ki ureja povezavo nadzornih 
informacijskih sistemov igralnih naprav v informacijski sistem nadzornega organa. 
 

36. člen 

(Dovoljenje za uporabo SIS kot igralne naprave) 
 
(1) Po pridobitvi dovoljenja iz prejšnjega člena in pred začetkom prirejanja spletnih iger na srečo 
mora koncesionar pridobiti dovoljenje za uporabo SIS kot igralne naprave. 
 
(2) Predlog za izdajo dovoljenja nadzornega organa za uporabo SIS kot igralne naprave mora 
vsebovati: 

 pravila in navodila spletnih iger na srečo, obračunski model za posamezno spletno igro in 
posamezno višino stave (denominacija), 

 poročilo institucije, da SIS in spletne igre izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika in pravilnika, 
ki določa tehnične zahteve za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopek 
ugotavljanja skladnosti. 

 
37.  člen 

(Zagotavljanje povezave) 
 
Koncesionar mora pred izdajo dovoljenja iz 35. člena zagotoviti povezavo SIS v informacijski 
sistem nadzornega organa. 
 

38.  člen 
 
(1) Glede podatkov, ki jih mora SIS spremljati in beležiti in ki morajo biti dostopni 
informacijskemu sistemu nadzornega organa preko povezave iz prejšnjega člena, se poleg 
podatkov iz drugega odstavka 31. člena, iz prve alinee 32. člena in iz prvega odstavka 39. člena 
tega pravilnika, glede na karakter spletne igre smiselno spremljajo in beležijo tudi: 

 register spletnih iger, ki simulirajo posebne igre na srečo, s podatki o identifikaciji in nazivu 
igre, vrsti igre, različici igre, proizvajalcu, letu izdelave (kot so navedeni v certifikatu 



 

oziroma dovoljenju in po katerih se beležijo vplačila in izplačila ter obračunava osnovo za 
obračun koncesijske dajatve in obdavčitev), statusu, minimalnim in maksimalnim vložkom v 
igro, vrednosti obračunskega kredita, najnižjem in najvišjem teoretičnem odstotku vračanja, 
datumu vpeljave in datumu izločitve igre; 

 register progresivnih sistemov pri igrah, ki simulirajo posebne igre na srečo, s podatki o 
identifikaciji in nazivu progresivnega sistema, s podatki o skladih in nivojih progresivnega 
sistema, njihovimi začetnimi vrednostmi in odstotki naraščanja ter igrami, ki so vključene v 
posamezni progresivni sistem, datumu vpeljave in datumu ukinitve; 

 dogodki pri spletnih igrah, ki simulirajo posebne igre na srečo, in sicer: dobitek JP (datum, 
čas , igra, znesek), dobitek najvišjih treh nivojev pri progresivnem sistemu (datum, čas, 
igra, progresivni sistem, znesek); 

 absolutni registri števila odigranih iger ter zneska vplačil in izplačil ob zaključku 
obračunskega dne za vsako spletno igro, ki simulira posebne igre na srečo; 

 absolutni register ločenih vplačil za sodelovanje v progresivnem sistemu pri spletni igri, ki 
simulira posebne igre na srečo. 

 
(2) SIS mora vsebovati programe za izdelavo dnevnih, mesečnih in obdobnih poročil poslovanja 
povezanega s prirejanjem spletnih iger na podlagi dodeljene koncesije in sicer skupnih poročil, 
ter poročil po vrstah iger in po posameznih igrah. 
 
(3) SIS mora vsebovati programe za izdelavo dnevnih, mesečnih in obdobnih poročil poslovanja 
z igralnimi računi na podlagi dodeljene koncesije in sicer skupnih poročil, ter poročil po 
posameznih igralnih računih. 
 
(4) SIS mora vsebovati programe za izdelavo obdobnih poročil igranja in poslovanja z igralnim 
računom na podlagi dodeljene koncesije za posameznega igralca. 
 
(5) Registra spletnih iger in progresivnih sistemov morata biti usklajena z dejanskim stanjem 
takoj po spremembi v SIS. SIS mora vsebovati tudi kronologijo vseh sprememb. Spremembe v 
SIS ne smejo vplivati na pravilnost prikaza prejšnjih podatkov, zabeleženih v SIS.  
 

39. člen 
(Beleženje podatkov za spletno igro) 

 
(1) SIS, ki simulira igro na igralnih avtomatih, mora v registrih beležiti najmanj naslednje podatke 
za spletno igro: 

 vsa vplačila v spletno igro v kreditih in v denarnem znesku, 

 vsa izplačila iz spletne igre v kreditih in v denarnem znesku, 

 število odigranih spletnih iger, 

 število igralcev, ki so sodelovali v spletni igri. 
 
(2) Registri morajo biti kumulativni, neizbrisljivi in najmanj desetmestni. 
 
(3) Hranjenje varnostnih kopij vseh podatkov mora vključevati tudi hranjenje vrednosti iz vseh 
predpisanih registrov najmanj eno leto. 

 
 

IX. Klasične igre na srečo in stave 

 
40.  člen 

(Dovoljenje za začetek prirejanja) 
 
(1) Koncesionar mora pred začetkom prirejanja spletne igre pridobiti dovoljenje nadzornega 
organa. Vlogo za izdajo dovoljenja mora podati nadzornemu organu najmanj dva meseca pred 
nameravanim začetkom prirejanja. 
 
(2) Vlogi za pridobitev dovoljenja mora koncesionar priložiti poročilo preizkušenega revizorja 
informacijskih sistemov in dokazila o uspešno opravljenih integracijskih testih.  
 



 

(3) Pred vsakim začetkom prirejanja igre na podlagi spremenjenega oziroma dopolnjenega 
predpisa, ki ureja tehnološki postopek igre, in ki se nanaša na spremembo programske opreme, 
ki jo za podporo igre uporablja koncesionar ali uporabo novih telekomunikacijskih povezav, 
mora koncesionar pridobiti dovoljenje nadzornega organa.  
 

41.  člen 
 
(1) Koncesionar mora pri prirejanju spletne igre 15 dni pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja 
iz prejšnjega člena zagotoviti povezavo SIS v informacijski sistem nadzornega organa. 
 
(2) Povezavo iz prejšnjega odstavka sestavljajo dostop nadzornega organa preko 
telekomunikacijskih sistemov do aplikacije poročil, ki se nanašajo na spletno igro, vključno s 
pregledi zabeležk sistema v povezavi z izvajanjem te igre, in bralni dostop do podatkov v 
podatkovni bazi, ki se nanašajo na spletno igro, vključno z izbiro in prenosom teh podatkov na 
informacijski sistem nadzornega organa. 
 
(3) Opredelitev podatkov pri koncesionarju, ki prireja klasične igre na srečo, do katerih dostopa 
nadzorni organ, morajo biti podrobneje urejena v tehnološkem postopku igre. Koncesionar, ki 
prireja klasične igre na srečo mora zagotoviti dostop najmanj do naslednjih dnevnih podatkov 
(od 00:00 ure): 
 
a) podatki o dnevnih vplačilih pri koncesionarju: 

 datum (dd,mm,llll) , 

 leto in številka kroga oziroma serije srečk, 

 število vplačanih kombinacij oziroma srečk in vrednost vplačil, 

 prodajna pot (internet, ostalo). 
 
b) podatki o dnevnih izplačilih pri koncesionarju: 

 datum (dd,mm,llll), 

 leto in številka kroga oziroma serije srečk, 

 prodajna pot (internet, ostalo), 

 število in vrednost izplačanih dobitkov, 

 število in vrednost dobitkov nad 2.000,00 EUR, 

 število in vrednost izplačanih dobitkov nad 2.000,00 EUR, 

 vrednost izplačil, zmanjšana za obračun davka na dobitke od iger na srečo, 

 vrednost izplačanega davka na dobitke od iger na srečo. 
 
c) podatki o rezultatih žrebanja po krogih oziroma serijah srečk: 

 datum (dd,mm,llll), 

 leto in številka kroga oziroma serija srečk, 

 izžrebane številke. 
 
d) podatki o likvidaciji igre pri koncesionarju po krogih oziroma serijah srečk: 

 datum (dd,mm,llll), 

 leto in številka kroga oziroma serije srečk, 

 število vplačanih kombinacij oziroma srečk in vrednost vplačil, 

 vrednost sklada za dobitke pri koncesionarju, 

 prenos sklada za dobitke, 

 število in vrednost dobitkov pri koncesionarju, 

 število in vrednost izplačanih dobitkov pri koncesionarju, 

 število in vrednost neizplačanih dobitkov pri koncesionarju, 

 vrednost izplačil, zmanjšana za obračun davka na dobitke od iger na srečo pri 
koncesionarju, 

 vrednost izplačanega davka na dobitke od iger na srečo pri koncesionarju.  
 
e) skupni podatki po krogih oziroma serijah srečk: 

 datum (dd,mm,llll), 

 leto in številka kroga oziroma serija srečk, 



 

 število vseh vplačanih kombinacij oziroma srečk in vrednost vseh vplačil v igri, 

 vrednost rezervnega sklada, če je ta opredeljen v pravilih in tehnološkem postopku, 

 vrednost celotnega sklada za dobitke v igri, 

 prenos sklada za dobitke, 

 število in vrednost vseh dobitkov v igri. 
 
(4) Opredelitev podatkov pri koncesionarju, ki prireja stave do katerih dostopa nadzorni organ, 
morajo biti podrobneje urejene v tehnološkem postopku igre stave. Koncesionar, ki prireja stave 
mora zagotoviti dostop najmanj do naslednjih dnevnih podatkov (od 00:00 ure): 
 
a) podatki za stave in napovedi glede na datum vplačil in izplačil: 

 datum (dd,mm,llll), 

 število in vrednost vplačanih stavnih listkov, 

 število in vrednost izplačanih dobitkov, 

 število in vrednost izplačanih dobitkov nad 2.000,00 EUR, 

 vrednost izplačil, zmanjšana za obračun davka na dobitke od iger na srečo, 

 vrednost izplačanega davka na dobitke od iger na srečo. 
 
b) mesečnih podatkov za stave in napovedi: 

 datum (dd,mm,llll), 

 število in vrednost vplačanih stavnih listkov,  

 delež in vrednost sklada za dobitke, 

 število in vrednost dobitkov, 

 število in vrednost izplačanih dobitkov, 

 število in vrednost dobitkov nad 2.000,00 EUR, 

 število in vrednost izplačanih dobitkov nad 2.000,00 EUR, 

 vrednost izplačil, zmanjšana za obračun davka na dobitke od iger na srečo, 

 vrednost izplačanega davka na dobitke od iger na srečo. 
 
c) podatki za dobitke, kjer se rezultat ugotavlja z žrebanjem glede na datum izplačil: 
datum (dd,mm,llll) , 

 število in vrednost izplačanih dobitkov, 

 vrednost izplačil, zmanjšana za obračun davka na dobitke od iger na srečo, 

 vrednost izplačanega davka na dobitke od iger na srečo. 
 
d) mesečnih podatkov za dobitke, kjer se rezultat ugotavlja z žrebanjem: 

 datum (dd,mm,llll), 

 datum in čas žrebanja, 

 število izžrebanih stavnih listkov,  

 vrednost sklada za dobitke, 

 število in vrednost izplačanih dobitkov, 

 vrednost izplačil, zmanjšana za obračun davka na dobitke od iger na srečo, 

 vrednost izplačanega davka na dobitke od iger na srečo. 
 
e) podatki o stavni listi: 

 oznaka stavne liste, datum in čas objave, 

 oznaka stavne liste, datum in čas spremembe ter vrsta spremembe (dodan dogodek, 
sprememba kvote, zaprtje dogodka). 

 
(5) Pri podatkih iz tretjega odstavka morata biti razvidna datum vnosa in datum zadnje 
spremembe. 
 

42.  člen 

(Povezava) 
 
(1) V postopku povezovanja nadzornega organa do koncesionarjevega SIS, nadzorni organ 
oblikuje poizvedbe (SQL ukaze) do podatkov, opredeljenih v tehnološkem postopku igre, do 
katerih dostopa preko povezave, in ki bodo uporabljene v povezavi ter preveri pravilnost in 



 

učinkovitost njihovega delovanja in morebitni vpliv na zanesljivost in pravilnost delovanja SIS. 
 
(2) Koncesionar mora nadzornemu organu pred vzpostavitvijo povezave SIS v informacijski 
sistem nadzornega organa najmanj 30 dni pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja iz 40. člena 
predložiti naslednjo dokumentacijo, podatke in opremo: 

 uporabniška navodila za uporabo aplikacije poročil, 

 podatkovni model v delu, ki se nanaša na podatke za potrebe nadzora opredeljene v 
tehnološkem postopku igre in ki vključuje opise podatkov in njihove medsebojne povezave, 

 seznam in definicije indeksov na delu podatkov iz prejšnje alineje, 

 dostop do testnega SIS, če je treba preverjati tudi združljivost in učinkovitost povezave, 
sicer pa testne podatke, 

 podatke za izvedbo povezave (telefonske številke, IP naslove, TCP/UDP vrata, imena 
instanc baz, uporabniška imena, gesla), katere koncesionar nadzornemu organu posreduje 
na zaupen način, 

 usmerjevalnik na strani koncesionarja za nastavitev in izvedbo povezave z informacijskim 
sistemom nadzornega organa. 

 
43.  člen 

(Dovoljenje za spremembo igre) 

 
(1) Pred začetkom prirejanja na podlagi spremenjenega oziroma dopolnjenega tehnološkega 
postopka, ki se nanaša na spremembo programske opreme, uporabo novih telekomunikacijskih 
in informacijskih povezav, mora koncesionar pridobiti dovoljenje nadzornega organa.  
 
(2) Vlogo iz prvega odstavka mora koncesionar podati nadzornemu organu najmanj dva meseca 
pred nameravanim začetkom prirejanja. Vlogi za izdajo dovoljenja mora priložiti tudi 
dokumentacijo in podatke iz prejšnjega člena in poročilo preizkušenega revizorja informacijskih 
sistemov o opravljeni neodvisni reviziji informacijskega sistema.  
 
(3) V primeru sprememb, ki vplivajo na pravilnost delovanja SIS mora k vlogi priložiti poročilo 
institucije, ki preverja funkcionalnost in pravilnost delovanja SIS.  
 
(4) Za spremembe, ki ne vplivajo na pravilnost, verodostojnost, zanesljivost ter dostopnost do 
podatkov, dovoljenje iz prvega odstavka ni potrebno. Koncesionar mora zagotoviti revizijsko 
sled teh sprememb. 
 

44.  člen 

(Poročilo preizkušenega revizorja informacijskih sistemov) 
 
(1) Iz poročila preizkušenega revizorja informacijskih sistemov mora biti razvidno, da 
koncesionar za delovanje SIS: 

 dokumentira postopke za zagotavljanje zasebnosti in postopke za varne finančne 
transakcije, 

 zagotavlja varovanje informacij pri vseh elektronskih procesih, povezanih z igro, 

 izpolnjuje zahteve veljavnega slovenskega standarda SIST s področja varovanja informacij, 

 ima opredeljen postopek za obvladovanje elektronskih procesov, povezanih z igro, 

 zagotavlja, da je fizično in elektronsko varovan z zanesljivimi varnostnimi mehanizmi, ki 
nepooblaščenim osebam preprečujejo dostope in onemogočajo škodljive vplive iz okolja,  

 zagotavlja, da njegova programska oprema za igro in finančne transakcije deluje pravilno in 
varno in da komunikacija med centralnim strežnikom in delovnimi postajami znotraj SIS 
poteka po šifrirani poti, 

 zadostuje pogojem varnosti finančnih transakcij, zaupnosti podatkov in preprečevanja 
kakršnihkoli vplivov na potek igre, 

 v zvezi z igralnim računom zagotavlja zaščito pred nezakonitim dostopom ali brisanjem 
igralnega računa, varnostno shranjevanje kopij vseh finančnih transakcij in omejen dostop 
do podatkov o igralnih računih le pooblaščenim osebam.  

 
(2) V primeru, da ima koncesionar certifikat veljavnega slovenskega standarda SIST s področja 
varovanja informacij, poročilo preizkušenega revizorja informacijskih sistemov iz tretje alineje 



 

prejšnjega odstavka ni potrebno. 
 

45.  člen 

(Poročilo institucije za igro) 
 
Iz poročila institucije, ki preverja funkcionalnost in pravilnost delovanja SIS mora biti razvidno, 
da: 

 koncesionar na spletni strani zagotavlja s tem pravilnikom predpisane vsebine in 
informacije; 

 upošteva pravila spletne igre, ki jih je potrdil nadzorni organ; 

 omogoča identifikacijo igralca; 

 algoritem razporejanja dobitnih znakov ali žrebanja zagotavlja naključje; 

 iz primerjave zaporednih srečk ni možno ugotoviti postopka generiranja srečk; 

 algoritem pri vsakem generiranju srečk generira neponovljivo serijo; 

 obstajajo vsi zapisi srečk, ki so bile prodane, vključno z informacijo o vseh odkritih poljih na 
srečki, o vseh dobitnih znakih na srečki, o rezultatu kviza, o času in lokaciji prodaje in o 
vrednosti dobitka; 

 zagotavlja, da je časovni sistem za beleženje časa zapisov sledljivo sinhroniziran z 
mednarodnim (UTC) časom; 

 v zvezi z igralnim računom zagotavlja hranjenje podatkov o finančnih transakcijah, seznam 
igralnih računov in hranjenje podatkov o igralnih računih v šifrirani obliki; 

 zagotavlja shranjevanje podatkov o osebni identifikacijski številki igralca, o času začetka in 
zaključka spletne igre, o znesku na igralnem računu ob začetku spletne igre, o vsakem 
vplačilu listka, skupaj s časom zapisa, o statusu spletne igre (vezano na posamezni listek), 
o dobitnih listkih, o znesku in dobitkih, ki jih je igralec zadel in o znesku na igralnem računu 
ob zaključku spletne igre; 

 zagotavlja, da se igralec prijavi tako, da se na edinstven, varen in zanesljiv način preveri 
njegova identiteta, da se prepreči igranje za znesek, ki je večji od zneska na igralnem 
računu in da za posameznega igralca omogoča določitev najvišjega zneska in druge 
omejitve v zvezi z igranjem; 

 zagotavlja, da je udeležba pri spletni igri, ki se prireja preko interneta oziroma drugih 
telekomunikacijskih sredstev, dovoljena samo osebam, starim najmanj 18 let in ki so 
registrirane pri koncesionarju in imajo pri njem odprt igralni račun; 

 omogoča vpogled v vplačila, izplačila in stanje na igralnem računu za obdobje, ki ni krajše 
od 60 dni. 

 

X. Prehodna in končna določba 
 

46.  člen 
 
Koncesionar, ki na dan uveljavitve tega pravilnika, v skladu s koncesijsko pogodbo po internetu 
že sprejema vplačila za udeležbo v igri, to igro prilagodi zahtevam tega pravilnika v roku šestih 
mesecev po njegovi uveljavitvi. 
 

47.  člen 

 

Do sklenitve koncesijske pogodbe iz 52.e člena Zakona o igrah na srečo Športna loterija d. d. 

zagotavlja dostop do podatkov za stave do katerih dostopa nadzorni organ, tako kot je to 

določeno v koncesijskih pogodbah.  

 
48.  člen 

 
Ta pravilnik začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 



 

Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 - popr., 40/14 in --/16) izdaja minister za finance 

 

 

P R A V I L N I K 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih 
naprav 

 
 
 

1. člen 

V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 
88/09, 84/10, 37/11, 109/12 in 93/14) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 
2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, 
(UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).«. 

 

2. člen 

V drugem odstavku 12. člena črta besedilo »iz 69. člena oziroma 84. člena tega pravilnika«. 
 

3. člen 

V prvem odstavku 40. členu se besedilo »Priloga 3« nadomesti z besedilom »Priloga 1«. 
 

4. člen 

V 4. točki 48. člena se črta alineja »- identifikacija progresivnega sistema (ID progresive),«. 
 

5. člen 

50.a člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Del informacijskega sistema blagajniškega poslovanja NIS, na katerem poteka 
brezgotovinsko poslovanje, mora biti zavarovan (npr. z redno vzdrževano požarno pregrado), 
da se onemogoči poseganje v delovanje brezgotovinskega poslovanja in v stanje na RBP. 
Operacijski sistem, aplikacije ter programi za odkrivanje in odstranjevanje zlonamerne in 
škodljive programske opreme morajo biti redno vzdrževani in posodobljeni. Vsi dostopi do 
zaščitenih podatkov se morajo beležiti in redno pregledovati. Fizično je treba zaščititi dostope 
do vseh medijev, ki vsebujejo podatke o igralnih karticah in stanju na RBP, vključno z mediji 
varnostnih in arhivskih kopij. Aplikacija brezgotovinskega poslovanja mora biti izdelana z 
varnostnimi mehanizmi za preverjanje integritete zapisov o igralnih karticah in stanju na RBP, ki 
onemogoča poseganje v podatke mimo aplikacije. 

(2) Brezgotovinsko poslovanje v NIS se izvaja z uporabo igralne kartice, ki se uporablja za 
identifikacijo igralca na IA, na samopostrežni blagajni in na blagajni, ki so opremljeni s posebno 
opremo za branje in preverjanje igralnih kartic, za prikaz stanja in vnos podatkov za transakcije 
v povezavi z RBP ter za odpiranje in zapiranje RBP. 

(3) Ob odprtju RBP v igralnici ali igralnem salonu mora del NIS za brezgotovinsko poslovanje 
zabeležiti najmanj naslednje podatke: 
številko dodeljenega RBP, 
datum in čas odprtja RBP, 
mesec in leto poteka veljavnosti RBP, 
številko igralne kartice. 

(4) Vidna obvezna vsebina igralne kartice vsebuje naslednje podatke: 
naziv koncesionarja,  
ime in priimek igralca, 



 

številko kartice. 

(5) Ob razveljavitvi igralne kartice mora del NIS za brezgotovinsko poslovanje v delu, ki se 
nanaša na igralne kartice, označiti kartico kot neveljavno in zabeležiti najmanj datum in čas 
razveljavitve. 

(6) Ob zaprtju RBP mora del NIS za brezgotovinsko poslovanje v delu, ki se nanaša na RBP, 
označiti RBP kot zaprt in zabeležiti najmanj datum in čas ter razlog zaprtja. 

(7) Igralno kartico, ki ni v uporabi več kot mesec dni, mora del NIS za brezgotovinsko 
poslovanje začasno blokirati, o čemer mora biti igralec pri poskusu uporabe obveščen. Uporabo 
igralne kartice lahko blokira tudi koncesionar ob sumu poskusa zlorabe. Ob blokadi igralne 
kartice mora del NIS za brezgotovinsko poslovanje v delu, ki se nanaša na igralne kartice, 
označiti kartico kot blokirano in zabeležiti najmanj datum in čas blokade. Začasno blokirano 
kartico lahko igralec deblokira z identifikacijo na blagajni. Ob deblokadi igralne kartice mora del 
NIS za brezgotovinsko poslovanje v delu, ki se nanaša na igralne kartice, zabeležiti najmanj 
datum in čas deblokade. 

(8) Igralna kartica mora v NIS enolično identificirati igralca in račun (RBP), ki ga igralec 
uporablja za namen igranja pri brezgotovinskem poslovanju z IA. 

(9) Igralec ima lahko v igralnici oziroma v igralnem salonu le en RBP. Stanje denarja na RBP v 
delu NIS za brezgotovinsko poslovanje igralec spreminja s pologi in dvigi na blagajni, s pologi 
na samopostrežni blagajni ter z elektronskimi prenosi na kredit in s kredita IA. Dvig z RBP na 
blagajni se izvaja ob predhodni identifikaciji igralca. 

(10) Brezgotovinsko poslovanje na IA se izvaja z elektronskim prenosom vplačila igralca na 
kredit IA z RBP igralca in z elektronskim prenosom izplačila s kredita IA na RBP igralca. Igralec 
lahko izbira vsoto denarja, ki jo prenese z RBP na IA, oziroma vsoto denarja, ki jo vrne na RBP, 
ali zahteva izplačilo na IA. 

(11) Komunikacija med bralno in vhodno/izhodno enoto, nameščeno na igralnem mestu igralne 
naprave oziroma na blagajni in delom NIS za brezgotovinsko poslovanje, ter prenos kredita na 
IA in z IA morajo potekati na zanesljiv in zaščiten (npr. šifriran) način. 

(12) Če igralna kartica vsebuje tudi podatke o stanju denarja na RBP, se mora stanje denarja, 
zabeleženo na njej, ujemati s stanjem denarja, zabeleženim v NIS. Uporabo igralne kartice, pri 
kateri se na njej zabeleženo stanje RBP ne ujema s stanjem zabeleženim v NIS, mora NIS 
začasno, do ročne uskladitve stanja, blokirati, igralec pa mora biti o tem pri poskusu uporabe 
igralne kartice obveščen.«. 

 

6. člen 

50.b člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Vrste lističev, ki jih mora NIS razločevati: 
unovčljiv listič, ki ga igralec kupi na blagajni oziroma, ki ga izpiše IA, 
neunovčljiv listič, ki ga igralec kupi na blagajni oziroma, ki ga izpiše IA, 
neunovčljiv promocijski listič, 
izplačilni listič, ki ga izpiše IA kot potrdilo za ročno izplačilo na blagajni. 

(2) V primeru, ko se listič zaradi napake delovanja sistema ne izpiše, ali je tako poškodovan, da 
ga ni mogoče uporabiti in se ga zato nadomesti z novim istovrstnim lističem, mora biti to v NIS 
zabeleženo. 

(3) NIS ne sme omogočati unovčenja promocijskih lističev in lističev po izteku veljavnosti. 

(4) Validacijski del NIS sme sprejeti in validirati le veljavne lističe, ki so bili v igralnici oziroma v 
igralnem salonu izdani. 



 

(5) Nezaigran preostanek neunovčljivega lističa sme IA izpisati le kot nov neunovčljiv listič.«. 
 

7. člen 

V tretjem odstavku 51. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:  
»- začasno blokado igralne kartice (datum, čas, številka kartice, številka RBP, razlog 
blokade, kot npr. neaktivnost, napaka),«. 

 

8. člen 

Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) NIS mora omogočati vključitev IA lahko v več progresivnih sistemov.«. 
 

9. člen 

V zadnji alineji 59. člena se za besedilom »številko RBP« doda besedilo » in igralne kartice«. 
 

10. člen 

Za zadnjim odstavkom 60. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Transakcije pri točkah 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14 in 15 iz prvega odstavka tega člena so 
transakcije, ki se na blagajni izvajajo z igralci.«. 

 

11. člen 

V drugem odstavku 61.a člena se besedilo »višina transakcije presega 2.000 eurov« nadomesti 
z besedilom »je višina transakcije 2.000 eurov ali več«. 

 

12. člen 

Brišejo se 63., 64., 65., 66., 67., 68. in 69. člen.  
 

13. člen 

V prvem odstavku 70. člena se besedilo »iz 1. in 2. točke prvega odstavka 67. člena in 69. 
člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »karakteristik IA, ki vplivajo na NIS in ki ne 
zahtevajo izdaje dovoljenja za uporabo igralne naprave, na podlagi zakona, ki ureja igre na 
srečo, in pri premestitvah IA«. 

V drugem odstavku 70. člena se besedilo »iz 67., 68. in 69. člena tega pravilnika« nadomesti z 
besedilom »na IA«. 

 

14. člen 

Brišeta se 71. in 72. člen.  
 

15. člen 

V 3. točki drugega odstavka 73. člena se število »67« nadomesti s številom »70«.  
 

16. člen 

Za četrtim odstavkom 74. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:  

»(5) Igro na srečo igralca proti igralnici na igralnem terminalu hibridne igralne naprave, pri kateri 
se izid ročnega izvajanja igre na srečo z IM prenaša na igralni terminal, se spremlja s povezavo 
posameznega igralnega terminala v NIS IA, na način, kot se to izvede za IA. Igralni terminal se 
ustrezno zavede v šifrant IA v NIS.«. 

 
17. člen 

V 3. točki prvega odstavka 75. člena se briše druga alineja, ki se glasi »- identifikacija 
progresivnega sistema (ID progresive),«. 

 



 

V drugem odstavku 75. člena se besedilo »skupaj z obrazcem Priloga 2 tega pravilnika in 
njegov sestavni del« nadomesti z besedilom »opredeljen v pravilniku, ki ureja prirejanje 
posebnih iger na srečo v igralnicah in igralnih salonih«. 

  
18. člen 

Za prvim odstavkom 77. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Transakciji pri točkah 6 in 7 prejšnjega odstavka tega člena se na blagajni izvajata z 
igralci.«. 

 
19. člen 

Prvi odstavek 84. člena se črta.  
 

20. člen 

Za zadnjim stavkom prvega odstavka 92. člena se doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »NIS 
mora zabeležiti začetek in konec turnirskega načina delovanja naprave.«. 

 

21. člen 

Priloga 1 in Priloga 2 pravilnika se črtata, Priloga 3 pa postane Priloga 1 tega pravilnika. 

KONČNA DOLOČBA 
 

22. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na podlagi drugega odstavka 3.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 - popr., 40/14 in --/16) izdaja minister za finance 

  

 

P R A V I L N I K 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za 

izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti 

 

 

 
1. člen 

 

V Pravilniku o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku 

ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 37/11, 38/14 in 32/15) se drugi 

odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: 

 

»(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 

2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za 

zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, 

(UL. L. št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).«. 

 
2. člen 

 

V šesti alinei 2. člena se za besedilom »strežniški sistem iger« doda besedilo »ter video 

loterijski in stavni terminal.«. 

 
3. člen 

 

V prvem odstavku 6. člena se za besedo »imeti« doda besedilo »notranji ali zunanji«. 

 
4. člen 

 

Za zadnjim odstavkom 16. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

»(3) Delež vračanja za igre in nadgradnje mora biti izračunan s strani institucije in podan v 

certifikatu vsaj na dve decimalni mesti natančno.«. 

 
5. člen 

 

Zadnji stavek prvega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi: »Če se strežniški del 

SSI uporablja pri več igralnicah in igralnih salonih, mora zagotavljati ločevanje med igralnicami 

in igralnimi saloni na način, kot da gre za povsem ločene strežniške sisteme.«. 

 

Prvi stavek drugega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

»(2) Strežniški del SSI sistema se mora nahajati v strežniškem prostoru.«. 

 
6. člen 

 

Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi: 

 

»(1) Strežniški del SSI mora zagotavljati, da se na igralnih terminalih SSI lahko izvajajo kontrolni 

programi le za tiste igre, ki so bile preizkušene in so navedene v dovoljenju oziroma dovoljenjih 

nadzornega organa, izdanih na podlagi opravljene kontrole pred prvo uporabo. 



 

 

(2) V primeru, če igralni terminal SSI, potem, ko je na njem naložen kontrolni program igre iz 

prejšnjega odstavka tega člena, deluje neodvisno od povezave s strežnikom sistemom SSI, 

lahko s tem programom deluje tudi ob spremembah strežnika SSI in knjižnice kontrolnih 

programov iger na njem, dokler strežnik SSI in kontrolni programi iger na njem niso preizkušeni 

in je zanje izdano dovoljenje za uporabo strežnika SSI. 

 

(3) Ob nadgradnjah knjižnice kontrolnih programov iger na strežniku SSI, lahko igralni terminal 

SSI do izdaje novega dovoljenja za uporabo strežnika SSI, izvaja kontrolne programe iger iz 

prvega odstavka tega člena.«. 

 
7. člen 

 

Za 32. členom se dodajo nova poglavja z naslovom »ZAHTEVE ZA HIBRIDNE IGRE«, 
»ZAHTEVE ZA PRENOS NAKLJUČNEGA IZIDA NA DRUGE IGRALNE NAPRAVE«, 

»ZAHTEVE ZA VIDEO LOTERIJSKI TERMINAL« in »ZAHTEVE ZA SPLETNO IGRALNO 

NAPRAVO« ter novi 32.a, 32.b, 32.c, 32.d. in 32.e. členi, ki se glasijo: 

 

ZAHTEVE ZA HIBRIDNE IGRE 

 

»32.a člen 

 

(1) Hibridne igre so posebne igre na srečo v igralnici pri katerih se del procesa prirejanja igre na 

srečo izvaja ročno, del pa je avtomatiziran. 

 

(2) Hibridne igre so sestavljene iz igralne mize na kateri izid naključnega procesa igre izvaja 

oseba ter enega ali več igralnih terminalov, na katere se prenese izid naključnega procesa z 

igralne mize. 

 

(3) Prenos podatkov naključnega izida iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti varen in 

zanesljiv ter neobčutljiv na zunanje motnje. 

 

(4) Igralni terminal na katerega se prenese naključni izid z igralne mize, mora jasno in 

nedvoumno prikazati izid naključnega procesa. 

 

(5) Igralni terminal mora smiselno izpolnjevati vse zahteve tega pravilnika, ki se nanašajo na 

igralne avtomate. 

 

ZAHTEVE ZA PRENOS NAKLJUČNEGA IZIDA NA DRUGE IGRALNE NAPRAVE 

 

32.b člen 

 

(1) Izid naključnega procesa na eni igralni napravi se lahko, v kolikor to pravila igre dopuščajo, 

prenaša tudi na druge igralne naprave. 

 

(2) Prenos podatkov naključnega izida med napravami iz prvega odstavka tega člena mora biti 

varen in zanesljiv ter neobčutljiv na zunanje motnje. 

 

(3) Vsaka naprava iz prvega odstavka tega člena, na katero se prenese naključni izid z druge 

igralne naprave, mora jasno in nedvoumno prikazati izid naključnega procesa. 



 

ZAHTEVE ZA VIDEO LOTERIJSKI TERMINAL 

 

32.c člen 

(Video loterijski ali stavni terminal) 

 

(1) Video loterijski ali stavni terminal je naprava, ki v neposredni povezavi z informacijskim 

sistemom prireditelja, igralcem podpira ali omogoča udeležbo v igri pri klasičnih igrah na srečo 

ali stavah. 

 

(2) Kot igralna naprava se šteje video loterijski ali stavni terminal v povezavi z informacijskim 

sistemom prireditelja, na katerem se beležijo vplačila v igro, izplačila iz igre ter vsi podatki, ki so 

povezani s prirejanjem klasične igre na srečo ali stavami. 

 

(3) Video loterijski ali stavni terminali se delijo na več tipov glede na njihovo funkcionalnost: 
- pripravo nakupne košarice za vplačilo za udeležbo v igri na srečo, 
- vplačilo in izdaja potrdila za udeležbo v igri na srečo, 
- igranje hitro se izvajajočih iger na srečo. 

 

32.d člen 

(Video loterijski ali stavni terminal tipa 1) 

 

(1) Omogoča pripravo nakupne košarice za vplačilo za udeležbo v igri pri klasičnih igrah na 

srečo oziroma stavah, izpis ali prikaz vsebine in kode nakupne košarice in prikaz pravil iger ter 

informacij igralcem. 

 

(2) Terminal nima sprejemnikov za gotovinska in druga plačilna sredstva. Vplačila v igro na 

srečo se izvajajo na prodajnem mestu na podlagi izpisa vsebine nakupne košarice na 

vgrajenem tiskalniku ali vnosa na terminalu prikazane kode nakupne košarice, pri čemer se na 

prodajnem mestu izvrši vplačilo za udeležbo v igri na srečo ter izda veljavno potrdilo za 

udeležbo v igri na srečo. Na podlagi tega potrdila se na prodajnih in izplačilnih mestih 

prireditelja izvede tudi izplačilo morebitnega dobitka. 

 

32.e člen 

(Video loterijski ali stavni terminal tipa 2) 

 

(1) Video loterijski ali stavni terminal tipa 2 poleg funkcij, ki jih ima video loterijski ali stavni 

terminal tipa 1, omogoča igralcu tudi izvedbo vplačila za udeležbo v igri pri klasičnih igrah na 

srečo ali stavah, za kar ima vgrajene sprejemnike za gotovinska in druga plačilna sredstva, 

vključno z vnosom ali odčitavanjem predplačniške kode. 

 

(2) Vplačilo na video loterijskem ali stavnem terminalu tipa 2 za stave je možno le v povezavi z 

veljavnim igralnim računom spletnega prirejanja.  

 

(3) Igralec lahko izbira ali bo igral s spletnega igralnega računa ali z vplačili na terminalu.  

 

(4) Pri igranju s spletnega igralnega računa veljajo pravila spletnega prirejanja, gotovinska in 

druga vplačila na terminalu se evidentirajo na spletnem igralnem računu, nanj se pripisujejo tudi 

morebitni dobitki. 

 

(5) V primeru, da igralec ne igra s spletnega igralnega računa, temveč z vplačili na terminalu, 

mu mora po opravljenem vplačilu v igro, vgrajen tiskalnik izpisati veljavno potrdilo za udeležbo v 

igri na srečo. V primeru, da terminal ne vrača presežka plačila, mora vgrajen tiskalnik izpisati 

tudi potrdilo o vplačilu na terminalu s kodo, ki igralcu omogoča dostop do vplačanih oziroma 



 

presežka vplačanih sredstev na začasnem računu igralca na terminalu. Na zahtevo igralca 

mora vgrajen tiskalnik izpisati nalog za izplačilo preostanka sredstev z začasnega računa 

igralca na terminalu, ki ga lahko vnovči na prodajnih in izplačilnih mestih prireditelja. 

 

(6) Terminal tipa 2 mora omogočati prikaz obračuna blagajne vplačanih gotovinskih in drugih 

vplačil po vrstah plačilnih sredstev na terminalu in število ter znesek izdanih nalogov za 

izplačilo. 

 

(7) Izplačilo morebitnega dobitka se izvrši na prodajnih in izplačilnih mestih prireditelja na 

podlagi veljavnega potrdila za udeležbo v igri na srečo. 

 

32.f člen 

(Video loterijski ali stavni terminal tipa 3) 

 

(1) Terminal tipa 3 se od tipa 1 in 2 razlikuje po tem, da tip 3 omogoča igralcu tudi igranje 

elektronskih različic klasičnih iger s trenutno znanim dobitkom iz praviloma končne množice 

možnih izidov z v naprej znanim naborom dobitkov in drugih klasičnih iger in stav, ki se prirejajo 

večkrat dnevno, oziroma iger, pri katerih je izid znan v času seje igre (v nadaljevanju: 

interaktivnih iger), ne glede na to, ali igralec pri izbiri izida aktivno sodeluje ali ne, in ali je 

dejansko prisoten pri terminalu ali ne. 

 

(2) V primeru, da igralec igre iz prejšnjega odstavka ne igra s spletnega igralnega računa, 

temveč z vplačili na terminalu, se vplačila v posamezno igro vršijo z začasnega računa igralca 

na terminalu v terminal vplačanih sredstev, potrdila za udeležbo v posamezni igri se pri tem ne 

izpisujejo, morebitni dobitki pa se pripisujejo na začasni račun igralca v terminal vplačanih 

sredstev. Ob vplačilu v terminal mora vgrajen tiskalnik izpisati potrdilo o vplačilu na terminalu s 

kodo, ki igralcu omogoča dostop do vplačanih oziroma priigranih sredstev na začasnem računu 

igralca na terminalu. Ob prenehanju igranja mora na zahtevo igralca vgrajen tiskalnik izpisati 

nalog za izplačilo z začasnega računa igralca na terminalu, ki ga lahko vnovči na prodajnih in 

izplačilnih mestih prireditelja. 

 

(3) Video loterijski ali stavni terminal tipa 3, ki sprejema gotovinska in druga vplačila, mora 

omogočati prikaz obračuna blagajne vplačanih gotovinskih in drugih vplačil po vrstah plačilnih 

sredstev na terminalu, število ter znesek izdanih nalogov za izplačilo. 

 

(4) Video loterijski ali stavni terminal tipa 3 mora za interaktivne igre omogočati prikaz na 

terminalu odigranega števila iger, zneska vplačil v igre in zneska izplačil iz igre. 

 

32.g člen 

(Splošne lastnosti video loterijskega ali stavnega terminala) 

 

(1) Terminal mora biti prepoznaven po obliki in barvi. Na vidnem mestu mora imeti oznako 

prireditelja, vrsto, model in tip terminala, serijsko številko, letnico izdelave in identifikacijsko 

številko prireditelja. 

 

(2) Terminal lahko deluje le v povezavi s centralnim strežnikom na katerem se izvaja igra na 

srečo. Povezava med terminalom in strežnikom mora biti šifrirana in ustrezno zavarovana. 

 

(3) Strojna in programska oprema terminala, ki skrbi za njegovo delovanje in povezavo na 

centralni strežnik na katerem se izvaja igra na srečo, mora biti nameščena v zavarovanem in 

zaklenjenem delu terminala, do katerega ima dostop samo pooblaščeno osebje prireditelja. 

Dostop do tega dela se mora javljati in beležiti na centralnem strežniku prireditelja. 

 



 

(4) Zalogovnik bankovcev in kovancev za vplačilo za udeležbo v igri mora biti nameščen v 

zavarovanem in zaklenjenem delu terminala, do katerega ima dostop le osebje prireditelja in 

pooblaščenega prodajalca. Zalogovnik bankovcev mora biti ločeno zaklenjen. 

 

(5) Sprejemniki bankovcev in kovancev morajo pravilno prepoznavati apoene vrednosti in jih 

pripisati na začasni račun igralca na terminalu oziroma igralni račun spletnega prirejanja, ki se 

vodi na centralnem strežniku prireditelja.  

 

(6) Terminal mora pravilno prikazati stanje začasnega računu igralca na terminalu oziroma 

igralnega računa spletnega prirejanja. 

 

(7) Po pretečenem in v naprej definiranem času neaktivnosti, se mora terminal samodejno 

zakleniti in prikazati osnovni ekran. 

 

(8) Ob ponovnem aktiviranju terminala mora biti igralcu omogočeno, da pride do sredstev, ki jih 

ima na začasnem računu igralca na terminalu. 

 

(9) Osnovni ekran terminala lahko prikazuje le statične informacije o prireditelju, igrah in igranju 

na terminalu ter napotke za odgovorno igranje. 

 

(10) Terminal ne sme omogočati brezplačnega in demonstracijskega igranja. 

 

(11) Terminal sme omogočati udeležbo v igri, v odvisnosti od tipa terminala, le pri tistih igrah na 

srečo, za katere je izdano veljavno dovoljenje pristojnega organa. 

 

(12) Za posamezno igro na srečo mora jasno in nedvoumno prikazati ceno za udeležbo v igri, 

pri seriji interaktivnih iger pa še skupno število elektronskih srečk ter število in vrednosti 

dobitkov v seriji oziroma odstotek predvidenega nagradnega sklada. 

 

(13) Izid igre, do katere se dostopa, oziroma jo igralec igra na video loterijskem ali stavnem 

terminalu, mora biti neodvisen od terminala, ki ga uporablja igralec. 

 

(14) Terminal mora jasno prikazati izid interaktivne igre in dobitek, ki se pripiše začasnemu 

računu igralca na terminalu oziroma igralnemu računu spletnega prirejanja. 

 

(15) Terminal mora omogočati prikaz zgodovine odigranih interaktivnih iger in vplačil ter izplačil 

iz igre za najmanj zadnjih 60 dni. 

 

(16) Po vsaki odigrani interaktivni igri ali vplačilu v stave, mora video loterijski ali stavni terminal 

na vidnem mestu ekrana prikazati obvestilo o odgovornem igranju in informacijo, kje je v zvezi s 

prekomernim igranjem možno dobiti pomoč. 

 

(17) Terminal mora pred potrditvijo vplačila v igro preveriti stanje na računu, pri stavah stanje 

ponudbe in njene morebitne spremembe, dogodke na stavnem listku in stanje tiskalnika za izpis 

potrdila o vplačilu v igro, kjer se to izpisuje. 

 

(18) Terminal mora beležiti prijava in odjava igralca oziroma začetek in konec seje, vključno z 

avtomatsko odjavo oziroma avtomatskim zaključkom seje. 

 

(19) Terminal mora beležiti dogodek odpiranja in zapiranja vrat za dostop do notranjosti 

terminala, kjer se nahaja vstavljena gotovina. 

 



 

(20) Terminal mora beležiti dogodek odpiranja in zapiranja vrat za dostop do notranjosti 

terminala, kjer se nahaja strojna in programska oprema za povezovanje s centralnim 

strežnikom.«. 

 

 

ZAHTEVE ZA SPLETNO IGRALNO NAPRAVO 

 

32.h člen 

 

(1) Spletna igralna naprava mora zagotavljati, da se na njej lahko izvajajo le tiste spletne igre, ki 

so bile preizkušene in so navedene v dovoljenjih nadzornega organa, izdanih na podlagi 

opravljene kontrole pred prvo uporabo. 

 

(2) V obdobju spreminjanja nabora spletnih iger se lahko na spletni igralni napravi do zaključka 

spremembe, igrajo le igre iz prejšnjega odstavka tega člena.«. 

 
8. člen 

 

V 40. členu se peta alinea četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

 

»- oznako certifikata, ki opredeljuje bistvene tipske lastnosti in kritične strojne in programske 

komponente za vplačila in izplačila v igralno napravo in za zagotavljanje zaščite pred 

nepooblaščenimi posegi, naključnosti izida, deleža vračanja ter vključljivosti v NIS,«. 

 
9. člen 

 

V 45. členu se za petim odstavkom dodajo šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo: 

 

»(6) Kontrola pred prvo uporabo in izdaja poročila o preizkusu za igralno napravo, ki jo 

predstavljata kombinacija igralnega terminala SSI in strežnik SSI s knjižnico kontrolnih 

programov za igre, se lahko izvaja ločeno za terminal SSI, za strežnik SSI in za knjižnico 

kontrolnih programov iger na strežniku SSI. 

 

(7) Kontrola pred prvo uporabo in izdaja poročila o preizkusu za igralno napravo, ki jo 

predstavljata informacijski sistem spletnega igralnega sistema in knjižnica vrst spletnih iger, se 

lahko izvaja ločeno za informacijski sistem spletnega igralnega sistema in eno ali več spletnih 

iger, ki se na njem prirejajo. 

 

(8) Kontrola pred prvo uporabo in izdaja poročila o preizkusu se izvaja tudi za video loterijski ali 

stavni terminal.«. 

 
10. člen 

 

V 47. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi: 

 

»(2) Za igralno napravo v uporabi, za katero se ugotovi, da ni skladna s tehničnimi zahtevami, 

se izda negativni PPIN. Igralna naprava se mora izločiti iz uporabe.«. 

 
11. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


