
 

Številka: 470-01/18-2/ 
Datum:   8. 3. 2018 
 
Na podlagi 42., 130., 131., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za 
finance in monetarno politiko kot matično delovno telo pripravil 
 

POROČILO 
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo  

(ZIS-F), druga obravnava, EPA 2540-VII. 
 
Odbor za finance in monetarno politiko je na 48. seji 6. 3. 2018 kot matično delovno 
telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo 
(ZIS-F), druga obravnava, EPA 2540-VII, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in 
sprejetje predložil poslanec Branko Zorman.  
 
K obravnavi te točke so bili vabljeni predlagatelj, predstavnice in predstavniki 
Ministrstva za finance in Zakonodajno-pravna službe ter dodatno vabljeni predstavniki 
Športne Loterije. 
 
Odbor je prejel naslednja gradiva: 
-  mnenje Zakonodajno-pravne službe (z dne 16. 2. 2018),  
-  mnenje Vlade RS o predlogu zakona (z dne 22. 2. 2018), 
- dodatno obrazložitev poslanca Branka Zormana v zvezi z Mnenjem Zakonodajno-
pravne službe  (z dne 28. 2. 2018), 
-  mnenje Komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (z dne 5. 3. 2018), 
- odgovor Športne loterije na dokument poslanca Branka Zormana z naslovom: 
  Opomnik – predlog zakona o spremembah Zakona o igrah na srečo, na klop dne 6. 3. 
2018. 
 
V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora je amandmaje k Predlogu 
zakona vložil poslanec Branko Zorman in sicer k 2., 7., 8., 10., 15. (dva amandmaja) 
18., 22. in 24. členu predloga zakona 
  

* * * 
 
V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predlagatelj podal osnovna načela predloga zakona 
kot so spoštovanje mednarodnega prava (pravni red EU) in sodb slovenskih sodišč, 
enaka obravnava poslovnih subjektov (nediskriminatorno obravnavanje vseh subjektov 
iz EEA), pravic vseh deležnikov (prireditelj, potrošniki, država), upravičenost (stanje na 
trgu, podatki o finančnih tokovih in stanje na področju financiranje športa). Osnovni cilj 
zakona je sistemsko urediti in stabilizirati financiranje FŠO, posredno tudi FIHO, ter 
uskladiti področje prirejanja športnih stav s pravnim redom EU in sodbami slovenskih 
sodišč, ob upoštevanju sodobnih trendov in mednarodnih ureditev na področju 
prirejanja stav. S tem bomo dosegli, da se več milijonov evrov, sedaj neobdavčenih 
transakcij, v nekaj letih prelije v slovenski šport. Pri tem predlog zakona v ničemer ne 
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posega v zakonsko definirano stopnjo obstoječih koncesijskih dajatev za področje 
prirejanja športnih stav. 
 
Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da so predlagani amandmaji s 
strani predlagatelja sledili pripombam ZPS ter, da je dodatno pojasnilo korektno kot tudi 
predlagani amandma za amandma odbora, ki pa je s sistemsko pravnega vidika 
neustrezen. 
 
Predstavnik Državnega sveta je povzel pisno mnenje Komisije Državnega sveta za 
gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki predloga zakona ne podpira. 
 
Predstavnik Športne loterije je v uvodni predstavitvi podal svoje poglede na predlagano 
zakonsko materijo ter poudaril, da predlog zakona ni celovit, je nenatančen, strokovno 
pomanjkljiv in terminološko nekonsistenten, davčno in dajatveno neučinkovit, ne 
opredeljuje niti ukrepov za upravljanje tveganj glede iger na srečo niti ne predlaga 
ukrepov za dosego ciljev. Zato je predlog zakona po njihovem mnenju škodljiv in 
nevaren. 
 
Predstavnik Ministrstva za finance je pojasnil, da je ministrstvo želelo s svojim 
pripravljenim predlogom novele ZIS-F bolj celovito uskladiti področje iger na srečo s 
pravnim redom EU in odpraviti omejitve pri pridobitvi lastniških deležev koncesionarjev 
ter odpraviti nekatere nepotrebne administrativne ovire, predlagatelj pa želi s svojim 
predlogom zakona urediti zgolj področje stav, kar je tudi razlog, da vlada njegovega 
predloga ne podpira. Vlada tudi ocenjuje, da ocena finančnih posledic predloga zakona 
za državni proračun in druga javna finančna sredstva ni ustrezna, saj predlagatelj 
navaja, da se bodo prihodki iz naslova davkov v proračun povečali, v resnici pa bi se 
prihodki iz naslova davkov znižali, saj s predlagano ureditvijo stave sploh ne bi bile 
obdavčene. Zaradi tega in drugih dodatnih razlogov Vlada tega predloga zakona ne 
podpira. 
 
V razpravi so nekateri člani odbora opozarjali na negativne posledice monopola 
slovenskega prireditelja športnih stav in na neustreznost poslovnega modela, posebej 
glede na trende in razvoj v evropskem prostoru. Prav tako so izpostavili problematiko 
nadzora igranja prek spleta, ki naj bi bil neučinkovit, čeprav ima ta nadzor že sedaj 
zakonsko podlago. Postavlja se hkrati vprašanje učinkovitega omejevanja in 
preprečevanja zasvojenosti tovrstnega igranja, predvsem mlajših in otrok. Predlagatelja 
zakona in posamezne člane odbora je presenetilo skorajda enako mnenje in stališče 
ministrstva za finance in Športne loterije do samega predloga zakona. Predstavnik 
ministrstva za finance je tudi obžaloval, da ni bilo politične volje za njihov predlog ZIS, 
ki je celoviteje urejal problematiko. Problematiko izpada davčnih prihodkov iz naslova 
iger na srečo pa naj bi bilo ustrezno rešeno s predlaganim amandmajem za amandma 
odbora. Nekatere poslance pa je zmotil čas vložitve novele, saj ta predvolilni čas naj ne 
bi bil primeren za tako zahtevno problematiko, ki bi jo kazalo bolj sistemsko 
obravnavati. 
 
 

* * * 
 
Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora 
obravnaval amandmaje poslanca Branka Zormana in sicer k 2., 7., 8., 10., 15. (dva 
amandmaja), 18., 22., in 24. členu predloga zakona in jih sprejel.  

 
* * * 

 
Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih 
Predloga zakona in jih sprejel.  
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Odbor je na podlagi 131. člena poslovnika sprejel naslednji amandma odbora za nov 
20. a člen: 

 
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi: 
 
»Ne glede na 15. člen tega zakona se za obdavčitev stav uporabljajo določbe Zakona 
o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01 – ZIS-A), Zakona o davku 
od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) in Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na 
srečo (Uradni list RS, št. 24/08), ki veljajo za obdavčitev klasičnih iger na srečo.« 
 
Obrazložitev: 
Zaradi izvzetja stav iz klasičnih iger na srečo bo morala vlada pripraviti spremembo 
treh davčnih zakonov s področja obdavčitve iger na srečo in sicer  Zakona o davku od 
iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01 – ZIS-A), Zakona o davku od srečk 
(Uradni list RS, št. 63/13) in Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo 
(Uradni list RS, št. 24/08). Stave po trenutni zakonodaji spadajo med klasične igre na 
srečo, po spremenjenem Zakonu o igrah na srečo pa bodo stave svoja vrsta iger na 
srečo, ki bodo opredeljene v novem poglavju »II.a PRIREJANJE STAV«. 

Z amandmajem bo ostala obdavčitev stav nespremenjena tudi v primeru, da vlada ne 
bi pripravila zakonskih sprememb vseh treh davčnih zakonov. 
 

* * * 
 

Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena 
Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je 
sestavni del tega poročila. 

Za poročevalko Odbora na seji Državnega zbora je bila določena predsednica Odbora 
Urška Ban. 

 
 
 
 
Tomo Malnarič  Urška Ban 
sekretar  predsednica 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
 

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

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 5. odstavek 3. člena spremeni tako, da se 
glasi:  

»Na območju Republike Slovenije je koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na 
srečo dodeljena izključno Loteriji Slovenije, d. d. Vlada lahko dodeli tudi koncesije za 
prirejanje stav, največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici in 
največ 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih«. 

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

2. člen 
 
V prvem odstavku 3.a člena se za besedilom »spletne igre na srečo)« doda vejico 
in besedilo », razen stav,«. 
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Stave po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih (v nadaljnjem 
besedilu: spletne stave) lahko prireja gospodarska družba, ki ima sedež v 
Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropskega gospodarskega prostora 
in pridobi koncesijo za prirejanje stav.« 

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

»Gospodarske družbe iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo 
informacijski sistem, na katerem prirejajo spletne stave oziroma spletne igre na 
srečo, povezati v informacijski sistem Finančne uprave Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) in mu za zagotoviti bralni dostop do 
programov, podatkov in sistemskih zapisov ter pridobiti dovoljenje nadzornega 
organa za začetek prirejanja spletnih stav oziroma spletnih iger na srečo.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

3. člen 
 
Za 6. členom se doda nov, 6.a člen, ki se glasi: 
 
»Prireditelji iger na srečo lahko oglašujejo 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 lažnih pričakovanj oziroma napačnih predstav 
glede dejanskih možnosti dobitka pri igrah na srečo in stavah; 

- v njem ne smejo nastopati mladoletne osebe, prav tako oglaševalsko sporočilo 
ne sme nagovarjati mladoletnih oseb; 

- ne sme se pojavljati v in na stavbah ter objektih in na pripadajočih zemljiščih, 
kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja mladoletnih oseb; 

- ne sme se pojavljati na prireditvah, ki so namenjene mladoletnim osebam. 
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Oglaševalsko sporočilo mora vsebovati vidno in čitljivo pisno, slikovno ali govorno 
opozorilo, da se oglaševanje nanaša na igre na srečo in da vplačilo v igro ne zagotavlja 
dobitka. 
 
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, med in po predvajanju filmov, namenjenih mladoletnim 

osebam.« 
 

4. člen 
 

V 10. členu se za besedo »lota« črta besedilo »športne napovedi, športne stave,«. 
 

5. člen 
 
V 11. členu se za besedo »srečelovu« črta besedilo », stavnih listkov«. 
 

6. člen 
 
15. člen se črta. 
 

7. člen 
 
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Klasične igre na srečo sme trajno prirejati kot svojo dejavnost Loterija 
Slovenije, d. d. (v nadaljnjem besedilu: prireditelj), na podlagi koncesije.« 
 

8. člen  
 
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Medsebojne pravice in obveznosti uredita vlada in prireditelj s koncesijsko 
pogodbo, ki jo sklene minister, pristojen za finance.  
 
Izpolnjevanje obveznosti prireditelja iz koncesijske pogodbe nadzira nadzorni 
organ.« 
 

9. člen 
 
37. člen se črta. 
 
 

10. člen 
 
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:  
 
»Prireditelj mora izpolnjevati predpisane tehnične, prostorske in kadrovske 
pogoje, imeti 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.« 
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11. člen 
 
39. člen se črta. 
 
 

12. člen 
 
42. člen se črta. 
 
 

13. člen 
 
 
44. člen se črta. 
 

14. člen 
 
V 46. členu se v drugem odstavku črta besedilo »trajno prirejanje športne napovedi, 
druge športne stave in«. 
 

15. člen 
 
Za 52. členom se doda novo poglavje z naslovom »II.a PRIREJANJE STAV« ter 
novi 52.a, 52.b, 52.c, 52.č, 52.d, 52.e, 52.f in 52.g člen, ki se glasijo: 
 

»52.a člen 
 
Stave so vrsta izkustvenih 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.  

Stave se ne smejo nanašati na izid klasičnih iger na srečo, domače politične 
dogodke, dogodke, ki so v nasprotju s prisilnimi predpisi, ustavno zagotovljenim 
varstvom človekove osebnosti, dostojanstva, zasebnosti in osebnih pravic ter 
varstvom osebnih podatkov. 

Udeležba pri stavah je dovoljena samo osebam, starejšim od 18 let. 

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 javno listino. Če oseba to odkloni, prodajalec od nje ne sme sprejeti 
vplačila. 

Prireditelj, ki prireja spletne stave, mora na prvi strani spletne storitve obvezno 
navesti naslednji napis: »Igranje iger na srečo oziroma udeležba v stavah je 
dovoljena le osebam, starejšim od 18 let. Igranje iger na srečo lahko vodi v 
odvisnost.« Napis mora obsegati najmanj 5 % velikosti prve strani spletne 
storitve. 
 

52.b člen 

Stave sme prirejati kot svojo dejavnost le gospodarska družba, ki ima sedež v 
Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropskega gospodarskega prostora 
in pridobi v Republiki Sloveniji koncesijo za prirejanje stav (v nadaljnjem 
besedilu: prireditelj). 
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Prireditelj lahko prireja stave na vplačilnih mestih in spletne stave. 

Prireditelj lahko prireja stave v sodelovanju s tujimi prireditelji iger na srečo, ki 
imajo dovoljenje pristojnega organa svoje države za prirejanje teh iger.  

Prireditelj, ki prireja stave, 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.  

Najnižji znesek osnovnega kapitala prireditelja je 1.000.000,00 evrov. 

Podrobnejše pogoje iz četrtega odstavka tega člena predpiše vlada. 

52.c člen 

O dodelitvi koncesije za prirejanje stav odloča vlada, koncesijsko pogodbo z 
gospodarsko družbo iz prvega odstavka prejšnjega člena pa sklene minister, 
pristojen za finance. 

Vlada mora o dodelitvi koncesije odločiti najkasneje v šestih mesecih od prejema 
popolne vloge. 

Minister, pristojen za finance, mora koncesijsko pogodbo skleniti v 45-ih dneh po 
dodelitvi koncesije. 

52.č člen 

Za dodeljeno koncesijo mora prireditelj stav pred začetkom prirejanja stav 
plačati vstopno nepovratno dajatev v višini 500.000 evrov.  

Vstopna nepovratna dajatev prireditelja se vplača na račun Fundacije za 
financiranje športnih organizacij v razmerju 80 % in na račun Fundacije za 
financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij 20 %. 

Izpolnjevanje obveznosti prireditelja nadzira nadzorni organ. 

52.d člen 

Za prirejanje posamezne vrste stav (npr. športne stave, stave na virtualne in 
animirane športne dogodke, fantazijske športne stave) mora prireditelj stav 
pridobiti dovoljenje ministra, pristojnega za finance. V dovoljenju se ob smiselni 
uporabi določb 21. člena tega zakona določijo pravila stav in druga vprašanja, 
pomembna za prirejanje te vrste stav.  

Dovoljenje se izda za največ deset let in se po poteku te dobe lahko podaljša. 
Šest mesecev pred potekom tega roka lahko prireditelj stav zaprosi za 
podaljšanje dovoljenja. Dovoljenje se lahko podaljša večkrat, vsakokrat za 
največ pet let.  

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena lahko minister, pristojen za finance, 
odvzame, če prireditelj krši določbe dovoljenja ali če pri prirejanju posamezne 
vrste stav ne spoštuje sprejetih pravil posamezne igre.  

Prireditelj lahko odpove prirejanje posamezne vrste stav z odpovednim rokom 
šest mesecev.  

Pred začetkom prirejanja posamezne vrste stav na podlagi dovoljenja iz prvega 
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odstavka tega člena mora prireditelj pridobiti dovoljenje nadzornega organa.  

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. 

Koncesijska dajatev za stave, ki se uporablja za financiranje športnih organizacij, 
se vplačuje na račun Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji. 
 
Koncesijska dajatev za stave, ki se uporablja za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij, se vplačuje na račun Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. 
 

52.f člen 
 

Ne glede na 52.b člen tega zakona sme zaradi razvoja vzreje tekmovalnih konj in 
konjeniškega športa društvo ali neprofitna humanitarna organizacija, ki ima 
sedež v Republiki Sloveniji in ki organizira tekmovanje s kopitarji (v nadaljnjem 
besedilu: organizator), prirediti stave v zvezi s temi tekmovanji, organiziranimi po 
določbah zakona, ki ureja živinorejo, največ 25-krat letno. 
 
Organizator, ki želi prirejati stave v skladu s prejšnjim odstavkom, mora za to 
pridobiti dovoljenje ministra, pristojnega za finance, ob predhodnem soglasju 
ministra, pristojnega za kmetijstvo. 
 
Predlog za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora organizator 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. 
 
Organizator, 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 določb 30., 31., 32., 33., 35. in 
36. člena zakona.« 
 
 

16. člen 

V 53. členu se v drugem odstavku črta 7. točka, na koncu 6. točke pa se podpičje 
nadomesti s piko. 

V petem odstavku se za besedo »srečo« črta besedilo »z izjemo 7. točke drugega 
odstavka tega člena,«. 
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17. člen 

 
V 107. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Prirejanje iger na srečo nadzira Finančna uprava Republike Slovenije.« 
 
 

18. člen 

V prvem odstavku 112. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 
 
»2. ne poveže informacijskega sistema, na katerem prireja spletne stave oziroma 
spletne igre na srečo, v informacijski sistem nadzornega organa in nadzornemu 
organu ne zagotovi bralnega dostopa do programov, podatkov in sistemskih 
zapisov (tretji odstavek 3.a člena);«. 
 
3. točka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»3. dovoli udeležbo pri spletnih stavah oziroma spletnih igrah osebam, ki še niso 
stare 18 let (četrti odstavek 3.a člena);«. 
 
Doda se nova 5.a točka, ki se glasi: 
 
»5.a na prvi strani spletne storitve ne navede opozorilnega napisa: ''Igranje iger 
na srečo oziroma udeležba v stavah je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let. 
Igranje iger na srečo lahko vodi v odvisnost'', ali če, napis ne obsega najmanj 5 
% velikosti prve strani spletne storitve (peti odstavek 52.a člena).««. 
 
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 (tretji odstavek 52.a in 83. člen);«.  
 

19. člen 
 
V 119. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi: 
 
»1. dovoli udeležbo pri stavah ali obisk v igralnici ali igralnem salonu osebam, ki še 
niso stare 18 let (tretji odstavek 52.a in 83. člen);« 
 
 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Loterija Slovenije, d. d., in Športna loterija, d. d., ki jima je bila koncesija za 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 dovoljenja za posamezno igro.  
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20.a člen 
 
Ne glede na 15. člen tega zakona se za obdavčitev stav uporabljajo določbe 
Zakona o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01 – ZIS-A), 
Zakona o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) in Zakona o davku na dobitke 
pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/08), ki veljajo za obdavčitev 
klasičnih iger na srečo. 
 

21. člen 
 
Postopki za dodelitev ali podaljšanje dovoljenj za prirejanje posameznih klasičnih iger 
na srečo se 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).  
 

22. člen 
 
Vlada in Loterija Slovenije, d. d., uredita nova razmerja na podlagi tega zakona s 
koncesijsko pogodbo, ki jo sklene minister, pristojen za finance, v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. 
 
Vlada in Športna loterija, d. d., uredita nova razmerja na podlagi tega zakona s 
koncesijsko pogodbo, ki jo sklene minister, pristojen za finance, v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. Za sklenitev te koncesijske pogodbe se ne uporablja 
določb 52.č člena. 
 

23. 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. 
 

24. člen 
 
Vlada podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije iz 52.b člena predpiše 
najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 
 
Minister, pristojen za finance, podrobnejše pogoje za prirejanje stav iz 52.d člena 
predpiše najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

 
25. člen 

 
Prireditelj stav, ki je koncesijo pridobil na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list 
RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), 
mora svoje poslovanje s petim odstavkom 52.a člena tega zakona uskladiti v roku 
šestih mesecev. 
 

26. člen 
 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 

 
 


