
 

Priloga 
 
 
Elektronski števci in način vplačil ter izplačil z lističi 
 
1. Elektronski števci 
 

1.1. Igralni avtomat mora imeti števce za obračun na podlagi vplačil v igro in dobitkov iz 
igre: 

 števec vseh vplačil v igro, 

 števce za izračun skupne vrednosti vseh dobitkov iz igre. 
 

1.2. Igralni avtomat mora imeti števce za obračun na podlagi vplačil v igralni avtomat in 
izplačil iz igralnega avtomata, pri čemer mora imeti za vsak način vplačil in izplačil: 

 
1.2.1. števci za vplačila 

 števec števila vplačil za vsak način vplačevanja, pri katerem se opravljajo 
praznitve (npr. žetoni, apoeni bankovcev, lističi), 

 števec skupne vrednosti vplačil za vsak način vplačevanja (npr. bankovci, 
lističi, brezgotovinsko vplačevanje), 

 
1.2.2. števci za izplačila 

 števce za  izračun skupne vrednosti vseh ročnih izplačil, 

 števec skupne vrednosti brezgotovinskih  izplačil, 

 števec števila izplačil za vsak drug način izplačevanja, 

 števec skupne vrednosti izplačil za vsak drug način izplačevanja. 
   

1.3. Igralni avtomat mora imeti: 

 števec vseh odigranih iger, 

 števec števila žetonov ali kovancev, preusmerjenih v zbiralnik žetonov. 
   

1.4. Števci vrednosti iz točk 1.1 in 1.2 te priloge, morajo vsi šteti v isti enoti. Štejejo lahko 
denar do stotinke denarne enote natančno ali obračunske kredite. Števci vrednosti 
morajo imeti toliko mest, da pri vsaki možni nastavitvi obračunske vrednosti kredita 
pokrivajo vsaj vrednost 1 milijon eurov. 

 
1.5. Števci števil iz točk 1.2 in 1.3 te priloge, morajo biti najmanj 6-mestni. 

    
1.6. Vsi števci morajo biti absolutni. Pri prekoračitvi obsega morajo s prehodom preko 

ničle nadaljevati s štetjem. 
   
2. Vplačila in izplačila z lističi 
 

2.1. Obvezna vsebina lističa 

 naziv koncesionarja ter naziv igralnice ali igralnega salona, 

 številka igralnega avtomata oziroma oznaka blagajne, 

 datum in čas (evropski format in 24 urna oblika) izpisa lističa, 

 vrednost lističa z besedo in s številom, v denarju, 

 zaporedna številka lističa, 

 identifikacijska številka lističa (identifikacija v validacijskem sistemu za lističe), 

 črtna ali validacijska koda za identifikacijo in validacijo, 

 datum in čas prenehanja veljavnosti lističa ali rok veljavnosti lističa (največ 90 
dni), 

 vrsta lističa. 



 

    
2.2. Postopek sprejema lističa 

 sprejem lističa je mogoč le na napravi, ki je povezana v validacijski sistem za 
lističe, 

 naprava sme sprejeti listič samo po uspešno opravljeni validaciji v 
validacijskem sistemu za lističe, 

 naprava mora zavrniti vse neveljavne lističe (npr. pretečeni lističi, že izplačani 
lističi, lističi, ki niso zavedeni v validacijskem sistemu za lističe), 

 sprejem lističa na igralnem avtomatu mora biti pravilno zabeležen na števcih 
števila sprejetih lističev in vrednosti sprejetih lističev, 

 sprejem lističa na igralnem avtomatu mora biti pravilno zabeležen v dnevniku 
dogodkov na igralnem avtomatu. Dnevnik dogodkov prejetih lističev mora 
izkazovati prejem najmanj zadnjih deset lističev, 

 igralni avtomat mora pri sprejemu lističa pravilno povečati stanje kredita, 

 igralni avtomat mora zavrniti sprejem lističa, če ne more pravilno povečati 
kredita. 

   
 

2.3. Postopek izdaje lističa 

 izdaja lističa je mogoča le na napravi, ki je povezana v validacijski sistem za 
lističe, 

 naprava sme izdati listič po uspešno opravljenem zapisu lističa v validacijski 
sistem, 

 ne glede na določbo prejšnje alinee sme naprava v času izgubljene povezave 
z validacijskim sistemom izdajati lističe, če lahko brez izgube podatkov hrani 
vse podatke, potrebne za validacijo teh lističev ob ponovni vzpostavitvi 
povezave. Tako izdanih lističev ne sme biti mogoče uporabiti za vplačila ali jih 
izplačati, dokler se po ponovni vzpostavitvi povezave podatki o njih ne 
pretočijo v validacijski sistem, 

 na napravi ne sme biti možna izdaja dvojnikov lističev, 

 izdaja lističa na igralnem avtomatu mora biti pravilno zabeležena na števcih 
števila izdanih lističev in vrednosti izdanih lističev, 

 izdaja lističa na igralnem avtomatu mora biti pravilno zabeležena v dnevniku 
dogodkov na igralnem avtomatu. Dnevnik dogodkov izdanih lističev mora 
izkazovati izdajo najmanj zadnjih deset lističev, 

 naprava mora javljati napake pri izpisu lističa (npr. pomanjkanje papirja, zatik 
lističa), 

 če naprava ne uspe izpisati lističa, se igralcu na blagajni lahko izda 
reklamacijski listič iste vrste in vrednosti, listič za katerega je bil izdan 
reklamacijski listič pa se ob tem v validacijskem sistemu razveljavi. 

 
3. Uporaba igralnih kartic pri brezgotovinskem poslovanju 

 pri prenosu denarja pri brezgotovinskem poslovanju z računa 
brezgotovinskega poslovanja na igralnem avtomatu mora igralni avtomat 
pravilno povečati kredit igralnega avtomata , 

 pri prenosu kredita z igralnega avtomata pri brezgotovinskem poslovanju na 
račun brezgotovinskega poslovanja, se mora stanje denarja na računu 
pravilno povečati, 

 igralni avtomat sme pri transakciji z računom brezgotovinskega poslovanja 
spremeniti stanje kredita na igralnem avtomatu, šele po uspešnem zaključku 
transakcije, 

 transakcija pri brezgotovinskem poslovanju igralnega avtomata mora potekati 
na zanesljiv in zavarovan način, 



 

 igralni avtomat mora zabeležiti najmanj zadnjih deset transakcij 
brezgotovinskega poslovanja, 

 šteje se, da igralni avtomat zabeleži zadnjih deset transakcij brezgotovinskega 
poslovanja, če igralni avtomat zabeleži zadnjih 100 transakcij ne glede na 
vrsto transakcije med katerimi so tudi transakcije brezgotovinskega 
poslovanja, 

 zabeležka transakcije na igralnem avtomatu mora vsebovati najmanj datum in 
čas, vrsto transakcije, znesek transakcije v denarju ali kreditih in uspešnost 
transakcije, 

 uspešno izvedena transakcija brezgotovinskega poslovanja na igralnem 
avtomatu mora pravilno povečati števce vplačil oziroma izplačil  
brezgotovinskega poslovanja na igralnem avtomatu. 

 
4. Programski protokol (iz 17. člena tega pravilnika) za povezavo igralnega avtomata z 

nadzorno informacijskim sistemom (NIS) 
 

4.1. igralni avtomat mora v NIS sporočati: 

 zahtevek za ročno izplačilo,  

 dobitek Jack Pot oziroma dobitek, ki se izplača ročno,  

 dobitek izplačanih progresivnih Jack Pot-ov,  

 brisanje kredita,  

 sprejem bankovca,  

 sprejem lističa,  

 izdaja lističa, 

 prenos sredstev z računa igralca na igralni avtomat pri brezgotovinskem 
poslovanju, 

 prenos sredstev z igralnega avtomata na račun igralca pri brezgotovinskem 
poslovanju, 

 napako pri prenosu na ali z računa igralca pri brezgotovinskem poslovanju, 

 reset števcev, 

 sprememba ključnih nastavitev, 

 programska napaka, 

 napako na neizbrisljivih spominskih medijih, 

 napako pri sprejemu žetona, 

 napako pri izplačilu iz zalogovnika žetonov, 

 napako pri izpisu lističa, 

 izid na igralni napravi z elektromehanskim generatorjem naključnih izidov, 

 zavrnitev sprejema lističa. 
 

4.2. Igralni avtomat z več igralnimi mesti mora omogočati javljanje dogodkov in števcev iz 
prejšnje točke za vsako igralno mesto posebej. Če isti dogodek javi več igralnih mest 
(npr. padlo številko pri elektronski ruleti), morajo imeti ti dogodki isti datum in čas. 

 
4.3. Igralni avtomat mora na zahtevo NIS sporočati absolutne vrednosti elektronskih 

števcev, in sicer obračunskih števcev, števca iger, števca števila sprejetih 
bankovcev, števca skupne vrednosti sprejetih bankovcev, števcev števila sprejetih 
bankovcev po posameznih denominacijah, števca skupne vrednosti bankovcev 
posamezne denominacije, števca števila sprejetih lističev in števca skupne vrednosti 
sprejetih lističev po posameznih vrstah lističev, števca števila in števca skupne 
vrednosti izdanih lističev po posameznih vrstah lističev, števca vstavljenih žetonov, 
števca izplačanih žetonov, števca žetonov preusmerjenih v shranjevalnik žetonov, 
števca ročnih izplačil iz naslova reseta kredita, števca skupnega vplačanega zneska 
in števca skupnega izplačanega zneska v brezgotovinskem poslovanju igralnega 
avtomata. 


