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1 Namen in področje uporabe 

To navodilo opisuje vsebino, pogoje, odgovornosti in postopek izdaje dokumenta »Poročilo o preizkusu 

igralne naprave« (V nadaljevanju PPIN), kot je zahtevan v Zakonu za igre na srečo. 

Izdaja PPIN za posamezno igralno napravo določene konfiguracije, za katero je bil izdan eden ali več 

certifikatov o ustreznosti in s kontrolo pred prvo uporabo izvedena ugotovitev skladnost z zahtevami, 

predstavlja zaključni korak v postopku ugotavljanja skladnosti igralne naprave in podlago za izdajo 

dovoljenja za uporabo igralne naprave s strani nadzornega organa. V poročilu o preizkusu igralne naprave 

so opredeljene ključne lastnosti igralne naprave (enolične oznake strojnih lastnosti, enolične oznake 

programskih lastnosti), oznaka dokumenta, ki opredeljuje tipske lastnosti (certifikat ali več certifikatov o 

ustreznosti) in oznaka dokumenta, ki opredeljuje lastnosti in nastavitve te posamezne naprave, nadgradnje, 

pripomočka ali samostojne enote (poročilo o kontroli pred prvo uporabo), kot tudi podatki o imetniku in 

lokaciji. 

PPIN se izda  na podlagi na podlagi veljavnih certifikatov za igralne naprave za Slovenijo in poročila o 

izvedeni kontroli pred prvo uporabo. Vsaka igralna naprava ima v danem trenutku samo eno veljavno 

PPIN. 

V nadaljnjem besedilu se z izrazom »predpisi o igrah na srečo« označujejo predpisi, ki urejajo področje 

prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji in zajemajo Zakon o igrah na srečo in vse podzakonske 

predpise, izdane na njegovi podlagi. 

2 Odgovornosti 

PPIN se pripravi v laboratoriju za kontrolo igralniških tehnologij. Za pripravo PPIN je odgovoren vodja 

laboratorija za kontrolo igralniških tehnologij. 

PPIN odobri in podpiše član certifikacijskega osebja s področja igralniških tehnologij. 

3 Izhodišča pri pripravi PPIN 

Osnovna izhodišča, ki določajo vsebino, strukturo in posledično postopek izdaje ali zamenjave PPIN: 

1. PPIN je osebna izkaznica igralne naprave (IN); na njem so ključni identifikacijski podatki o igralni 

napravi, podrobnosti pa v ostalih dokumentih; 

2. Ključni identifikacijski podatki dovolj podrobno identificirajo igralno napravo, pri tem pa ne 

zahtevajo prepogostega izdajanja novih PPIN in zlasti dovoljenj za uporabo; 

3. Ključni identifikacijski podatki zadevajo predvsem tipske lastnosti IN: vrsto IN, proizvajalca, leto 

izdelave, ser. št., strojno osnovo, nameščene igre, identifikacijo glavnega podatkovnega in 

pomožnega dela programske opreme, nameščene nadgradnje (predvsem progresivne sisteme) in 

podatke o koncesionarju in lokaciji namestitve IN; 

4. Podrobnejše podatke s tipskimi lastnostmi igralne naprave je mogoče najti v zadevnih certifikatih o 

ustreznosti, podrobnosti o uporabljenih preskusnih postopkih v zadevnih tehničnih poročilih in 

podrobnosti o individualnih nastavitvah in skladnosti posamezne IN z odobrenim tipom v poročilu 

o kontroli pred prvo uporabo. Vsi navedeni dokumenti so referencirani v PPIN; 

5. Sprememba katere koli od lastnosti in s tem podatkov, eksplicitno navedenih v PPIN (tč. 3), 

pomeni, da gre za novo IN, zato se izvede nova kontrola pred prvo uporabo in posledično izda 

novo PPIN kot podlaga za izdajo novega dovoljenja za uporabo; 
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6. Sprememba katere koli druge lastnosti ne šteje za novo napravo, četudi je za spremembo te 

lastnosti potreben poseg v zaščitene dele igralne naprave. V takšnem primeru se izvede kontrola 

zaradi posega, ki šteje kot redna kontrola in se ne izda novega PPIN; 

7. Lastnosti, ki se lahko spremenijo ne da bi prišlo do spremembe IN, vključujejo nastavitve IN (npr. 

denominacije, delež vračanja, ...), pa tudi zamenjave strojnih delov, kot npr. monitor, napajalnik, 

sprejemnik bankovcev, programsko opremo sprejemnika bankovcev, sprejemnik žetonov, drugi 

vplačilno / izplačilni sistemi, pod pogojem, da je tudi na novo nameščena komponenta bila 

predhodno preskušena in navedena v zadevnem certifikatu o ustreznosti. Če pa bi šlo za novo 

komponento, ki bi zahtevala izdajo novega certifikata o ustreznosti, pa bi že zaradi tega bila 

potrebna izdaja novega PPIN. 

8. Sprememba valute na IN vodi v postopek kontrole pred prvo uporabo in izdajo PPIN. 

9. Pri spletnih igralnih sistemih (SIS) se kot igralna naprava šteje celotni spletni igralni sistem. 

10. Strežniški sistem iger (SSI) se lahko obravnava na sledeča načina:  

- Strežnik se obravnava kot neločljivi del igralnega terminala pri čemer se strežnik smatra kot del 

igralne naprave. 

- Strežnik in terminal se obravnavata kot ločena dela sistema. Skupaj tvorita igralno napravo. 

4 Osnovni pogoji za izdajo PPIN 

4.1 Vložnik zahtevka in nosilec PPIN 

Vložnik zahtevka za izvedbo kontrole pred prvo uporabo in izredne kontrole je lahko le podjetje/družba, 

ki je uradno registrirano(a) v skladu z veljavnimi predpisi in je koncesionar ali trajni prireditelj klasičnih 

iger na srečo. Vložnik zahtevka za kontrolo je tudi plačnik za izvedbo kontrolnega postopka. V primeru 

zaključenega postopka o kontroli pred prvo uporabo in ugotovljene skladnosti IN z odobrenim tipom se 

izda PPIN. Naročnik je naveden na izdanem dokumentu in postane njegov nosilec. Nosilec PPIN ima 

pravice za uporabo in razpolaganje s PPIN v svojem imenu. 

V primeru odstranitve, prenosu lastništva ali spremembi lokacije igralne naprave, navedene v PPIN, le ta 

izgubi veljavnost. 

Pri vsaki spremembi igralne naprave, ki vodi k spremembi podatkov na PPIN, je potrebno opraviti kontrolo 

pred prvo uporabo. Vložnik zahtevka je dolžan izvajalcu kontrolnega  postopka omogočiti nemoteno 

izvajanje kontrolnega postopka, kot je definiran v vodilu Kontrola igralnih naprav (ID009). 

4.2 Predmet ugotavljanja skladnosti 

Ugotavljanje skladnosti z odobrenim tipom se opravi na podlagi opravljene kontrole igralne naprave, za 

katero vložnik želi pridobiti PPIN. Igralna naprava je lahko igralni avtomat, igralna miza, žrebalna 

naprava, igralni pano, spletni igralni sistem ali strežniški sistem iger. 

5 Postopek izdaje PPIN 

5.1 Aktivnosti 

- Informativni razgovor z vložnikom zahtevka 

- Opredelitev zahtev vložnika 

- Naročilo storitve kontrole - po navodilih in na obrazcih SIQ 

- Potrditev naročila 

- Pregled igralne naprave 
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- Poročilo o kontroli pred prvo uporabo 

- Ugotavljanje skladnosti igralne naprave  

- Komunikacija z naročnikom o rezultatih ter morebitnih korektivnih aktivnostih 

- Izdaja PPIN 

- Poravnava finančnih obveznosti 

Za spremljanje vseh navedenih aktivnosti se uporablja kontrolni seznam IN902 – Gaming Technologies 

inspection check list. Izpolnjen kontrolni seznam se po zaključku postopka hrani v arhivu opravljenih 

kontrol. 

5.2 Informativni razgovor z vložnikom zahtevka 

Bodočega vložnika seznanimo s postopkom ugotavljanja skladnosti in s predvidenimi stroški.  

Ob informativnem razgovoru damo vložniku naslednje dokumente: 

IN911– Zahtevek za kontrolo igralnih naprav, 

IP913 – Priprava zahteve za kontrolo igralnih naprav, 

kopije izdanih certifikatov. 

5.3 Zahtevek 

Vložnik naroči kontrolo pred prvo uporabo in izdajo PPIN z vlogo, ki jo lahko poda na enem od 

predvidenih obrazcev (IN911), ali vsebinsko enako v drugačni obliki. Zahtevek podrobno opredeljuje 

obseg kontrole (vrsto proizvoda, strojno in programsko opreme, vrste različic, ipd), za katero želi dobiti 

dovoljenje, kot tudi vse druge podatke, ki so potrebni za izvedbo postopka. 

Zadnji del vsebuje tudi klavzule o medsebojnih obveznostih med naročnikom in izvajalcem, predvsem 

glede zaupnosti podatkov (izvajalec – SIQ) ter izjave o skladnosti programske opreme z deklariranimi 

specifikacijami in avtorskih pravicah (naročnik). Zahtevek lahko s podpisom potrdita pooblaščena 

predstavnika naročnika in SIQ. 

SIQ po pregledu dokumentacije, po potrebi zahteva dopolnitev zahtevka ali pa lahko izda pisno potrdilo, 

da je zahtevek popoln. 

Po prejemu popolnega zahtevka je mogoče izdati oceno potrebnih stroškov na podlagi veljavnega cenika in 

ocene trajanja postopka. 

5.4 Kontrola IN in izdaja PPIN 

Postopek izdaje PPIN se izvede na podlagi opravljene kontrole igralne naprave pred prvo uporabo in 

poročila o kontroli z izjavo o skladnosti IN z odobrenim tipom. Osebje laboratorija za kontrolo igralniških 

tehnologij (IT-K) v postopku ugotavljanja skladnosti  preveri rezultate kontrole igralne naprave in glede na 

ugotovitev o skladnosti igralne naprave z odobrenim tipom in predpisi o igrah na srečo pripravi ustrezno 

PPIN. 

5.5 Izdaja poročila o preizkusu igralne naprave 

Poročilo o preizkusu igralne naprave pripravi laboratorij za kontrolo IT na podlagi izdanega poročila o 

kontroli IN pred prvo uporabo. PPIN je lahko pozitiven (IN je skladna) ali negativen (IN ni skladna). 

Negativni PPIN se lahko izda tudi na podlagi ostalih vrst kontrole. PPIN s podpisom potrdi certifikacijski 

podpisnik.  

G:\Testing\Razvoj\Sistemski dokumenti\../../../Nadzor/IN902.pdf
G:\Testing\Razvoj\Sistemski dokumenti\../../../Nadzor/IN911.pdf
G:\Testing\Razvoj\Sistemski dokumenti\../../../Nadzor/IP913.pdf
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6 Poročilo o preizkusu igralne naprave 

6.1 Oblika in vsebina 

Poročilo o preizkusu igralne naprave se izdela na eni strani pred tiskanega obrazca z logotipom SIQ v glavi 

obrazca in ozadjem s črko Q iz logotipa. 

Vsako prvo poročilo o preizkusu igralne naprave je označeno z enolično identifikacijsko številko v obliki 

T240-LLLL/NNNNN. Znak “T” označuje preizkušanje proizvodov, 240 je označba stroškovnega mesta 

področja preskusnih in merilnih tehnologij, LLLL je letnica izdaje in NNNNN je zadnjih pet mest enolične 

SIQ identifikacijske številke igralne naprave. 

Vsebina poročila o preizkusu igralne naprave enolično identificira igralno napravo z vsemi ključnimi 

karakteristikami proizvoda, skladno z zahtevano tehnično regulativo. PPIN vsebuje tudi navedbo oznak 

poročila o kontroli in certifikatov s preskusnimi poročili, na osnovi katerih so bili certifikati izdani. 

Posamezni sklopi podatkov na PPIN so sledeči: 

- utemeljitev z izjavo o skladnosti (besedilo v uvodnem delu PPIN pred navedenimi tehničnimi 

lastnostmi), 

- podatki o igralni napravi, 

- nameščene nadgradnje, 

- podrobni podatki o igralni napravi, 

- veljavni certifikati o ustreznosti tipa, 

- podatki o uporabniku, 

- poročilo o kontroli, 

- opombe, 

- razveljavi se poročilo, 

- kraj in datum izdaje ter ime, funkcija in podpis odgovorne osebe za izdajo. 

Poročilo o preizkusu lahko izraža skladnost ali pa tudi neskladnost igralne naprave z odobrenim tipom. 

Skladnost oziroma neskladnost je navedena v utemeljitvi, ostali sklopi podatkov so v obeh primerih enaki. 

Podrobnejši podatki so na voljo v poročilu o kontroli. 

Vzorci PPIN za posamezne vrste igralnih naprav so navedeni v prilogi (igralni avtomati, žrebalne naprave, 

igralne mize – npr. miza s kolesom rulete, miza z mešalnikom kart, spletni igralni sistemi). 

Podatki za pripravo PPIN se nahajajo v datotekah SI-SeznamIA-tekoci.xls in  Seznam-igralnice.xls, ki se 

nahajajo v mapi \\siq.si\gaming\Inspection\Tabele\Seznami\. Podrobneje so polja in njihova vsebina v 

posameznih sklopih podatkov, določeni v prilogi, v datoteki PPIN-vsebina.xls. 

 

6.2 Utemeljitev z izjavo o skladnosti 

V utemeljitvi je navedeno naslednje besedilo: 

"Na podlagi 3.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS št. 14/11 in 108/12) in Pravilnika 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) Slovenski institut za kakovost 

in meroslovje izdaja Poročilo o preizkusu igralne naprave, ki opredeljuje ključne lastnosti in je 

izdan na podlagi certifikatov o skladnosti in poročila o kontroli. Identičnost igralne naprave s 

tehnično dokumentacijo za odobreni tip, je bila preverjena s kontrolo. V postopku ugotavljanja 

skladnosti za posamezno napravo je bilo ugotovljeno: 
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Igralna naprava JE SKLADNA s predpisanimi tehničnimi zahtevami." 

V primeru ugotovljene neskladnosti igralne naprave z odobrenim tipom se v izjavi o skladnosti navede:  

"Igralna naprava NI SKLADNA s predpisanimi tehničnimi zahtevami." 

Za SIS se v utemeljitvi v prvi stavek doda: "Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma 

drugih telekomunikacijskih sredstev (Uradni list RS št. 42/08 in 103/08)". 

Ostala vsebina ostane enaka za posamezno vrsto PPIN. 

6.3 Strežniški sistem iger (SSI) 

Enak postopek izdaje PPIN se uporablja tudi v primeru Hibridnih naprav. V primeru Hibridnih naprav se 

namesto pojma strežnik uporablja pojem Skupni del. 

6.3.1 Strežnik kot neločljivi del igralnega terminala 

V primeru da je strežnik del igralnega terminala, oziroma terminal in strežnik ne moreta delovati 

neodvisno drug od drugega, se PPIN izda kot za igralni avtomat za vsak terminal posebej. PPIN vsebuje 

vse podatke od terminala in strežnika. Kot vrsta igralne naprave se navede "Strežniški sistem iger" 

6.3.2 Strežnik in igralni terminal kot ločena dela sistema 

V primeru da terminal lahko deluje neodvisno od strežnika se za takšno obliko SSI izdajata dve vrsti PPIN, 

ki skupaj določata celoten sistem. Kot vrsta igralne naprave se navede: 

- PPIN za "Strežniški sistem iger (Terminal)" 

- PPIN za "Strežniški sistem iger (Strežnik)" 

PPIN za "Strežniški sistem iger (Terminal)" bo izdan za vsak vključen terminal v SSI posebej. Za 

"Strežniški sistem iger (Strežnik)" pa bo izdan le eden PPIN s prilogo.  

PPIN-i vsebujejo sledeče podatke: 

• PPIN za "Strežniški sistem iger (Terminal)" ima enako obliko kot za igralni avtomat, podobno vsebino 

in tudi elektronski podatki imajo enako strukturo. Naslednji podatki se razlikujejo glede na igralni 

avtomat. 

- V sklopu podatkov "Podatki o igralni napravi": identifikacijski podatki o terminalu, se v polju 

"Igra" navede termin "Strežniške igre". Posamezne razpoložljive igre se ne navajajo. 

- V sklopu podatkov "Podrobni podatki o igralni napravi": navedejo se pomembne komponente 

sistemske programske opreme na terminalu, brez programske opreme iger. 

- V sklopu podatkov "Nameščene nadgradnje" je opredeljen strežnik, na katerega se navezuje PPIN 

za terminal. Identifikacija strežnika je navedena v polju "Model" z enolično identifikacijsko 

oznako (s ploščice ali SIQ ID). 

- V sklopu podatkov "Veljavni certifikati o ustreznosti tipa" so navedeni certifikati za terminal in 

strežnik, niso pa navedeni certifikati za igre. 

- V polju opombe se navede: "Podatki o igrah so navedeni v Poročilu o preizkusu igralne naprave za 

strežnik. Ko so igre naložene s strežnika na terminal, lahko terminal deluje neodvisno od 

strežnika." 

- V celoti se smiselno uporabi forma in elektronski podatki kot za igralni avtomat. 

 

• PPIN za "Strežniški sistem iger (Strežnik)" ima enako obliko kot za igralni avtomat, podobno vsebino 

in tudi osnovni elektronski podatki imajo enako strukturo. Strežnik se označi z enolično 
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identifikacijsko oznako s strani institucije, v kolikor ne obstaja identifikacijska ploščica s serijsko 

številko. Naslednji podatki se razlikujejo glede na igralni avtomat. 

- V sklopu podatkov "Podatki o igralni napravi": identifikacijski podatki o strežniku, pri tem se v 

polju "Igra" navede termin "Strežniške igre", ter število nameščenih iger. (npr. MG 80). Podatki o 

nameščenih igrah so navedeni v prilogi tega PPIN-a. V kolikor strežnik nima identifikacijske 

ploščice s serijsko številko se v polje serijska številka navede identifikacijska oznaka, ki jo dodeli 

institucija (SIQ ID). 

- V sklopu podatkov "Podrobni podatki o igralni napravi": oznaka verzije sistemske programske 

opreme na strežniku, brez programske opreme iger. 

- V sklopu podatkov "Nameščene nadgradnje" so naštete in opredeljene nadgradnje (npr. Lastna 

progresiva, Skupna progresiva) v kolikor obstajajo. Nadgradnje so lahko podrobneje opredeljene v 

prilogi. 

- V sklopu podatkov "Veljavni certifikati o ustreznosti tipa" so navedeni certifikati za sistemski del 

strežnika, niso pa navedeni certifikati za igre in za nadgradnjo, ker so navedeni v prilogi. 

- V polju "Opombe" se navede: "Podatki o igrah in nadgradnjah so navedeni v prilogi. Poročilo o 

preizkusu igralne naprave za strežnik se uporablja skupaj s Poročili o preizkusu igralne naprave za 

posamezne vključene terminale." 

- Pri izdajah novega PPIN-a zaradi sprememb se lahko namesto stavka "Razveljavi se poročilo" 

lahko uporabi "Zamenjuje poročilo" 

7 Postopek izdaje novega PPIN 

PPIN se izda po zaključenem postopku kontrole pred prvo uporabo za vsako igralno napravo posebej. V 

primeru SSI se lahko izda posebej PPIN za vsak terminal in posebej eden PPIN za strežnik s prilogo. 

Pri SIS se postopek kontrole pred prvo uporabo zaključi po ugotovljeni skladnosti na neaktivnem spletnem 

igralnem sistemu. 

Vsako PPIN vsebuje nove podatke zajete pri kontroli. V primeru, da že obstaja PPIN za isto igralno 

napravo (isti SIQ ID in serijska številka) se v sklopu podatkov "Razveljavi se poročilo" navede  prejšnje 

PPIN”.  Pod prejšnje PPIN je navedena oznaka in datum predhodno izdanega PPIN. 

Novo poročilo o preizkusu nosi isto oznako kot prejšnje z naslednjimi spremembami: 

- spremeni se letnica izdaje, če je leto izdaje novega PPIN različno od predhodne izdaje PPIN 

- oznaki se doda črka R in indeks zaporedne izdaje PPIN zaradi nadgradnje (primer T240-

2005/01234R01) 

Z izdajo novejšega PPIN postane predhodni PPIN neveljaven. Oznaka neveljavnega PPIN se navede v 

sklopu podatkov “Razveljavi se  poročilo”. Evidenco o trenutno veljavnem PPIN vodi institucija. Podatek 

o tem je dostopen nosilcu PPIN in nadzornemu organu. 

7.1 Strežniški sistem iger - Posebnosti izdaje PPIN za strežnik 

Pri izdajah novega PPIN-a za strežnik zaradi sprememb se lahko namesto stavka "Razveljavi se poročilo" 

lahko uporabi "Zamenjuje poročilo".  

V kolikor se uporabi "Zamenjuje poročilo" se poleg oznake predhodnega poročila še navede "Zamenjano 

poročilo velja do vzpostavitve novega stanja.", kar pomeni da lahko SSI (terminali in strežnik) normalno 

deluje v prejšnjem obsegu do pridobitve novega dovoljenja.  

V primeru uporabe stavka "Razveljavi se poročilo" pa to pomeni, da strežnik ne more delovati do 

vzpostavitve novega stanja (Predhodni PPIN z izdajo novega takoj preneha veljati in se lahko strežnik, da v 
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uporabo šele ob pridobitvi novega dovoljenja s strani PDU). Terminali ta čas delujejo neodvisno kot 

samostojni igralni avtomati, z naborom iger kot so ga imeli naloženega pred spremembo strežnika. 

Zraven PPIN-a za strežnik se poda pisna priloga v obliki tabele v kateri se navede: Igra, Certifikat igre, 

Programska oprema igre (ID_DATA), Nameščene nadgradnje, Certifikat nadgradnje, Opomba. Priloga 

obstaja in se pošlje tudi v Excel elektronski tabeli z enako oznako kot jo ima PPIN za strežnik in dodatkom 

"priloga". 

7.1.1 Strežniški sistem iger - Posebnosti izdaje PPIN za strežnik po 44.členu PTZINUS 

V primeru, da se na strežnik nameščajo tudi igre po 44.členu PTZINUS, se te igre prav tako navedejo v 

prilogi PPIN za strežnik. Pri tem se navedejo le podatki ki so znani, to so:  Igra, Programska oprema igre 

(ID_DATA), Nameščene nadgradnje, Opomba. V poljih Certifikat igre in Certifikat nadgradnje se navede 

"PTZINUS 44. člen. Čeprav te igre nimajo certifikata lahko v postopku skladnosti ugotovimo, da so 

skladne s PTZINUS saj so skladne s 44.členom tega pravilnika.  

7.2 Ravnanje v primeru skladnih IN 

V primeru ugotovljene skladnosti igralne naprave v postopku kontrole pred prvo uporabo se izda nov PPIN 

za skladne IN. PPIN je v veljavi do izdaje novega PPIN, ki razveljavi predhodnega.  

Z izdajo novega PPIN postane predhodni PPIN neveljaven, če le ta obstaja. 

Izda se eden originalni PPIN. Prejemnik originala je koncesionar. Originalni PPIN se poskenira. Originalni 

PPIN se pošlje koncesionarju po redni pošti. Poskenirani PPIN pa se skupaj s podatki za pripravo PPIN v 

Excel elektronski obliki pošlje po mailu koncesionarju in nadzornemu organu. Ti podatki so namenjeni 

pridobivanju dovoljenj s strani koncesionarja. 

Poslani podatki v elektronski obliki se smatrajo kot izdano poročilo o kontroli. 

PPIN se lahko izda tudi v elektronski obliki (pdf) z digitalnim podpisom. Tako izdan PPIN v elektronski 

obliki velja kot original.  

7.2.1 Žrebalne naprave - Posebnosti izdaje PPIN 

Pri izdajah novega PPIN-a za žrebalne naprave zaradi sprememb se lahko namesto stavka "Razveljavi se 

poročilo" lahko uporabi "Zamenjuje poročilo", v kolikor se naprava do pridobitve dovoljenja s strani 

nadzornega organa lahko uporablja v okviru prejšnjega PPIN-a. 

V kolikor se uporabi "Zamenjuje poročilo" se poleg oznake predhodnega poročila še navede "Zamenjano 

poročilo velja do vzpostavitve novega stanja." kar pomeni, da lahko žrebalna naprava normalno deluje v 

prejšnjem obsegu do pridobitve novega dovoljenja. 

7.3 Ravnanje v primeru neskladnih IN 

PPIN za neskladne IN se izda v primerih, ko se v postopkih kontrole igralne naprave ugotovi, da igralna 

naprava ni skladna z odobrenim tipom (razveljavitev certifikata, spremembe predpisov o igrah na srečo, 

sprememba lastnosti IN na neskladno stanje, nefunkcionalno delovanje, ...). 

Z izdajo PPIN za neskladno IN se avtomatsko razveljavijo vsa predhodna PPIN, če le ta obstajajo. 

Izdata se dve originalni PPIN z enakimi podatki. Prejemnik enega originala je koncesionar, drugega 

originala pa nadzorni organ. 

Neskladni PPIN se pošiljajo s povratnico. Po prejetju potrditve prejema negativnega PPIN  s strani 

koncesionarja se o tem obvesti nadzorni organ. 



NAVODILO 

Poročilo o preizkusu igralne naprave 

CN413-dGame Izdaja: 12 / 2022-09 stran: 9 (10) 

© SIQ Igralniški laboratoriji, d.o.o.  dokument: CN413-dGame-12 

7.4 Ravnanja v primeru napak v izdanem PPIN 

V primeru, da se po izdaji PPIN ugotovi, da je pri izdaji prišlo do napačne navedbe podatkov se izda novo 

PPIN. Do napake lahko pride pri sami pripravi PPIN (tipkarske napake, itd.), zaradi napačnih podatkov, 

prejetih s strani koncesionarja (npr. napačen naslov koncesionarja – nosilca PPIN, drugačno poimenovanje 

igre / programa, ipd.) ali drugo. 

V PPIN se napake popravijo. O tem napišemo zapisnik, ki mora vsebovati opis vrste napake, vzrok in 

korektivne oz. preventivne ukrepe za odstranitev vzrokov.  Pripravi se nov PPIN, ki nosi isto številko 

poročila z dodatkom M (primer: T240-2005/01234M, oziroma v primeru nadgradenj T240-

2005/01234R01M). Zapis o napaki se pripravi na obrazcu SN010 – Zapis o ugotovitvah in ukrepih. 

Original popravljenega PPIN se pošlje koncesionarju in nadzornemu organu, fotokopija in zapisnik se 

shranita v arhivu kontrole IT. V spremnem dopisu se navedejo ugotovitve zaradi katerih je bilo potrebno 

izdati spremenjen PPIN. 

8 Seznam izdanih PPIN 

SIQ vodi podatkovno bazo z evidenco o izdanih PPIN. Podatki o stanju za posamezno igralno napravo so 

dostopni le koncesionarju – nosilcu PPIN in nadzornemu organu. 

9 Postopki izdaje PPIN po PTZINUS UL RS št. 88/09, 37/11, 38/14 in 
32/15 za naprave, skladne s PTZINUS, UL RS št. 59/08 

Certifikati o skladnosti za igralne naprave, ki so bili izdani na podlagi Pravilnika o tehničnih zahtevah za 

igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (PTZINUS), UL RS št. 

59/08, ostanejo v veljavi tudi po uveljavitvi PTZINUS, UL RS št. 88/09, 37/11, 38/14 in 32/15, v kolikor 

se pri zadevnih igralnih napravah ne uporabljajo nove funkcionalnosti, ki so opredeljene v PTZINUS, UL 

RS št. 88/09. 

Skladno s tem se lahko izvede kontrola pred prvo uporabo in ostale vrste kontrol na igralnih napravah (IN), 

ki že imajo pridobljen certifikat po PTZINUS UL RS št. 59/08, na podlagi tega certifikata. Pri tem se v 

Poročilo o kontroli in Poročilo o preskusu igralne naprave (PPIN) navaja PTZINUS UL RS št. 88/09, 

37/11 in 38/14. Postopek kontrole se izvaja po PTZINUS UL RS št. 88/09 in 37/11 na podlagi certifikata, 

ki je veljaven po PTZINUS UL RS št. 59/08. 

Navedeno velja za kontrolo, pri kateri uporaba IN ne zahteva novih funkcionalnosti, opredeljenih v 

PTZINUS UL RS št. 88/09, in ki bi zato zahtevala dodatno preskušanje strojne in sistemske programske 

opreme (npr. brezgotovinsko poslovanje). 

10 Referenčni dokumenti 

Zakon o igrah na srečo (UL 14/11-ZIS-UPB3 in 108/12-ZIS-E), uradno prečiščeno besedilo, 

Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja 

skladnosti (PTZINUS), integralno besedilo z vsemi dopolnitvami, 

IN902 – Kontrola IT - kontrolni list 

IN911– Zahtevek za kontrolo igralnih naprav, 

IP913 – Priprava zahteve za kontrolo igralnih naprav, 

ID009 – Kontrola igralnih naprav 

SN010 – Zapis o ugotovitvah in ukrepih 

11 Predloge za izdelavo PPIN 

Zadnje veljavne predloge za pripravo PPIN, za posamezne vrste igralnih naprav se nahajajo na mreži:  
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\\siq.si\gaming\Inspection\Porocila\PPIN\Predloge\  

Predloga: PPIN za igralni avtomat (IA) 

Predloga: PPIN za strežniški sistem iger, strežnik in terminal (SSI) 

Predloga: PPIN za strežniški sistem iger strežnik ali terminal (SSI-ST-Razveljavi) 

Predloga: PPIN za strežniški sistem iger strežnik (SSI-S-Zamenjuje) 

Zgled /Predloga: Priloga PPIN za strežniški sistem iger strežnik (SSI-S) 

Predloga: PPIN za strežniški sistem iger terminal (SSI-T) 

Predloga: PPIN za spletni igralni sistem (SIS) 

Predloga: PPIN za igralno mizo z ruleto (IM-ruleta) 

Predloga: PPIN za igralno mizo z mešalnikom kart in progresivo (IM-mesalnik-prog) 

Predloga: PPIN za žrebalno napravo za klasične igre na srečo (ZN-klasicne) 

Predloga: PPIN za žrebalno napravo za posebne igre na srečo (ZN-posebne) 

Predloga: PPIN za hibridne naprave, Skupni del Razveljavi (HNPA-SkupniDel-Razveljavi) 

Predloga: PPIN za hibridne naprave, Skupni del Zamenjuje (HNPA-SkupniDel-Zamenjuje) 

Predloga: PPIN za hibridne naprave, Terminal (HNPA-Terminal) 

Datoteka: PPIN-vsebina.xls 
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