
PODATKI O VLOŽNIKU: 

______________________________ 
(ime društva) 

______________________________ 
(naslov - sedež) 

______________________________ 
(matična številka) 

______________________________ 
(telefon, e-naslov) 

___________________________________________________________________________ 
(odgovorna oseba društva: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča) 

 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
Direktorat za finančni sistem 
Župančičeva ulica 3 
1000 Ljubljana 
 
ZADEVA: Prošnja za izdajo dovoljenja za prireditev občasne klasične igre na srečo 
 
 
Na podlagi 16. 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) prosimo za izdajo dovoljenja za prireditev 

_____________________________________________________________________________. 

(ime klasične igre) 

Navedeno klasično igro na srečo nameravamo prirediti dne ______________ v / na 

__________________________________. Srečke se bodo prodajale _____________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(kraj in čas prodaje srečk - od/do) 

 
Datum: ________________    Žig:   Podpis odgovorne osebe: 
 
Priloge: 
1. Splošni akt o ustanovitvi društva; 
2. Sklep pristojnega organa društva o prirejanju igre na srečo z navedbo odgovorne osebe; 
3. Pravila klasične igre na srečo; 
4. Finančna konstrukcija klasične igre na srečo (obr. MF, KIS-01); 
5. Potrdilo o odprtju transakcijskega računa, na katerem se bo deponiral izkupiček od 

prodanih srečk; 
6. Dokazila o dodeljenem statusu društva, ki deluje v javnem interesu; 
7. Dokazilo o premoženju oz. ustrezno zavarovanje; 
8. Dokazilo o prijavi javne prireditve (priglasitev oz. dovoljenje pristojnega organa). 
9. Soglasje ministra, pristojnega za kmetijstvo, za prirejanje stav;* 
10. Fotokopija izvršenega plačilnega naloga BN 01N za plačilo upravne takse za izdajo 

odločbe v znesku     22,60 EUR (Tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 
106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16); 

11. Fotokopija izvršenega plačilnega naloga BN 01N za plačilo stroškov postopka v znesku 
83,40 EUR (Tar. št. 3 Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo, 
Uradni list RS, št. 41/05, 85/08 in 109/12); 

12. Ostalo: __________________________________________________________________ 
(* - velja samo za prireditelja, ki bodo priredili stave v zvezi s tekmovanji s kopitarji) 


