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1.0 Uvod 
 

Ta opis je namenjen davčnim zavezancem (v nadaljevanju: zavezancem), ki v skladu z 

Zakonom o igrah na srečo - ZIS prirejajo klasične in posebne igre na srečo. 

 

Koncesijska dajatev se plačuje in obračunava za vsako dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje 

klasičnih iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo. 

 

2.0 Opredelitev iger na srečo po Zakonu o igrah na srečo 
 

Igre na srečo po ZIS so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake 

možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega 

negotovega dogodka. Delimo jih na klasične igre na srečo in na posebne igre na srečo.  

 

Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa. 

 

2.1 Klasične igre na srečo  
 

Klasične igre na srečo po ZIS so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz 

loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. 

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 nadaljevanju: srečke). Klasične igre na srečo se lahko prirejajo 

trajno ali občasno. 

 

Trajno se lahko posamezna klasična igra na srečo prireja le na podlagi koncesije, ki jo dodeli 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada). Na območju Republike Slovenije lahko trajno 

prirejata klasične igre na srečo največ dva prireditelja. Izvleček iz registra prirediteljev klasičnih 

iger na srečo je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. 

 

2.2 Posebne igre na srečo  
 

Posebne igre na srečo po ZIS 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. 

 

Vse vrste posebnih iger na srečo se smejo prirejati v igralnicah. V igralnih salonih pa se lahko 

prirejajo le igre na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu. 

 

Vlada 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. Izvleček iz registra 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO409
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO409
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/igre_na_sreco/klasicne_igre_na_sreco/trajno_prirejanje/
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koncesionarjev za igralnico in izvleček iz registra koncesionarjev za igralni salon je objavljen na 

spletni strani Ministrstva za finance. 

 

3.0 Koncesijska dajatev od prirejanja iger na srečo 
 

Obveznost obračunavanja in plačevanja koncesijske dajatve od prirejanja iger na srečo (v 

nadaljevanju: koncesijska dajatev) na območju Republike Slovenije ureja ZIS. Koncesijska 

dajatev se plačuje in obračunava za vsako dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger 

na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo. 

 

3.1 Zavezanec  
 

Zavezanec za koncesijsko dajatev je: 

- trajni prireditelj klasičnih iger na srečo, 

- koncesionar za igralnico in 

- koncesionar za igralni salon. 

 

3.2 Koncesijska dajatev od trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo 
 

Osnova za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve od klasičnih iger na srečo je 

vrednost vplačil, doseženih s prodajo srečk in zmanjšanih za izplačane dobitke. 

 

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, je osnova 

za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve 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.  

 

Pri odločanju o višini koncesijske dajatve vlada upošteva finančni predračun posamezne 

klasične igre na srečo, simulacije izračunov, ki so narejene na podlagi predračuna, poslovni 

rezultat prireditelja v preteklem obdobju in višino koncesijske dajatve pri ostalih klasičnih igrah 

na srečo ter morebitni vpliv na financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. 

Višine koncesijskih dajatev, ki jih je vlada določila do sedaj, znašajo od 20 % do 45 %. 

 

V primeru, ko prireditelj v mesečnem obračunu ugotovi negativno osnovo (vplačila v tem 

mesecu so nižja od izplačanih dobitkov), se koncesijska dajatev ne obračuna oziroma se 

obračuna, kot da je osnova za ta mesec enaka nič. 

 

Prireditelj dokončno obračuna koncesijsko dajatev za preteklo leto na podlagi podatkov o osnovi 

za plačevanje koncesijske dajatve na dan 10. marca tekočega leta za preteklo leto. 

 

Če je med letom plačana koncesijska dajatev nižja, kot je obračunana v dokončnem obračunu, 

mora prireditelj razliko plačati najpozneje do 20. marca tekočega leta za preteklo leto. Če je 

med letom plačana koncesijska dajatev višja, kot je obračunana v dokončnem obračunu, 

prireditelj preveč plačano koncesijsko dajatev poračuna pri plačilu naslednje koncesijske 

dajatve. Prireditelj lahko preveč plačano koncesijsko dajatev na podlagi dokončnega obračuna 

poračuna le do višine sredstev, ki jih je tudi dejansko plačal. Poračun koncesijske dajatve je 

možen le pri klasični igri na srečo, na katero se nanaša preplačilo. Poračun preplačila pri drugih 

klasičnih igrah na srečo, ki jih prireditelj prireja, ni možen. 

 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/igre_na_sreco/posebne_igre_na_sreco/
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Mesečni in dokončni obračun koncesijske dajatve prireditelj odda preko eDavkov.  

 

3.3 Pripadnost in delitev koncesijske dajatve od trajnega prirejanja 
klasičnih iger na srečo 
 

Sredstva plačila koncesijske dajatve od trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo se uporabljajo 

za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij ter za financiranje dejavnosti 

športnih organizacij. Sredstva, namenjena za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij, se vplačuje na račun Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: FIHO) Sredstva, namenjena za financiranje 

športnih organizacij pa na račun Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji (v nadaljevanju: FŠO). 

 

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. 

 

Delitve sredstev koncesijske dajatve med FIHO in FŠO pri posamezni klasični igri na srečo 

določi vlada v aktu o dodelitvi koncesije. 

 

3.4 Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo  
 

Osnova za obračun koncesijske dajatve za vrsto posebnih iger na srečo, ki jih igralci igrajo drug 

proti drugemu, je prihodek koncesionarja od te vrste posebnih iger na srečo. Osnova za 

obračun koncesijske dajatve za vsako drugo vrsto posebnih iger na srečo pa so prejeta vplačila 

za udeležbo v posamezni vrsti posebnih iger na srečo, zmanjšana za izplačane dobitke za 

posamezno vrsto teh iger na srečo.  

 

Osnova za obračun koncesijske dajatve od prirejanja posebnih iger na srečo v igralnem salonu 

je vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za izplačane dobitke. 

 

V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne vštevata vstopnina in napitnina. 

 

Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih 

izračunava in plačuje koncesijsko dajatev. Osnova za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja 

mesečno, ločeno za vsako vrsto posebnih iger na srečo. Iz obračuna mora biti razvidno 

obdobje, za katerega se plačuje koncesijska dajatev, osnova, stopnja in znesek obračunane 

koncesijske dajatve. Mesečni obračun koncesijske dajatve je dokončen. Koncesijska dajatev 

mora biti obračunana in plačana do petega dne v mesecu za pretekli mesec. V primeru, ko 

koncesionar v mesečnem obračunu ugotovi negativno osnovo (vplačila v tem mesecu so nižja 

od izplačanih dobitkov), se koncesijska dajatev obračuna, kot da je osnova za ta mesec enaka 

nič. 

 

Za igre na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu, za vsako drugo vrsto 

posebnih iger na srečo, ki poteka brez pomoči človeka, ter za vse vrste posebnih iger na srečo, 

ki se prirejajo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih, se koncesijska dajatev 

obračunava in plačuje po naslednji lestvici, ki je predpisana v ZIS: 
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Mesečna osnova v eurih Mesečna koncesijska dajatev 

nad 
 

do znesek v eurih + % nad 

 
– 105.000 – 5 

 
105.000 – 230.000 5.250 10 105.000 

230.000 – 420.000 17.750 15 230.000 

420.000 
  

46.250 20 420.000 

 

Za vsako drugo vrsto posebnih iger na srečo se koncesijska dajatev obračunava in plačuje po 

stopnji 5% od osnove. 

 

Koncesionar za igralni salon obračunava in plačuje koncesijsko dajatev po stopnji 20 % od 

osnove. 

 

Mesečni obračun koncesijske dajatve koncesionar za igralnico in koncesionar za igralni salon 

odda preko eDavkov. 

 

3.5 Pripadnost in delitev koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 
 

Koncesijska dajatev iz naslova posebnih iger na srečo je v višini 2,2 % prihodek FIHO in v višini 

2,2 % prihodek FŠO. Od preostalega dela je 50 % prihodek proračuna Republike Slovenije in 

se nameni za razvoj in promocijo turizma, 50 % pa se nameni lokalnim skupnostim v 

zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja 

in za turistično infrastrukturo. Za namene delitev koncesijske dajatve se za igralne salone ne 

oblikuje zaokroženih turističnih območij. 

 

V primeru, da se igralni salon nahaja znotraj zaokroženega turističnega območja, se 

koncesijska dajatev v delu, ki pripada lokalnim skupnostim, nameni vsem lokalnim skupnostim 

znotraj zaokroženega turističnega območja. Če pa se igralni salon ne nahaja znotraj 

zaokroženega turističnega območja je koncesijska dajatev, ki jo plačuje koncesionar za igralni 

salon, v delu, ki sicer pripada lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju, 

prihodek lokalne skupnosti, kjer se igralni salon nahaja oziroma se deli v skladu s posebno 

pogodbo med lokalnimi skupnostmi, ki so sklenile dogovor o opravljanju igralniške dejavnosti. 

 

Zaokroženo turistično območje določi z odločbo minister, pristojen za turizem, in to tako, da ga 

poleg lokalne skupnosti, na območju katere je igralnica, sestavljajo tudi lokalne skupnosti, ki 

izrazijo interes za vključitev v zaokroženo turistično območje, in ki izpolnjujejo vsaj dva od 

naslednjih kriterijev, upoštevaje tudi njihovo intenzivnost: 

 

1. dodatna obremenjenost okolja zaradi izvajanja igralniške dejavnosti; 

2. prostorska povezanost in soodvisnost pri rabi prostora za razvoj turizma in oblikovanje 

skupne turistične ponudbe; 

3. skupno investiranje ali vzdrževanje objektov in naprav turistične infrastrukture (športno-

rekreativni, kulturni objekti in naprave, namenjene pretežno turistom in izletnikom); 

4. skupne aktivnosti na področju turistično-informativne in promotivne dejavnosti; 

5. skupna komunalna infrastruktura, če je ta izrazito v funkciji turizma. 

 

Posamezna lokalna skupnost se lahko uvrsti le v eno zaokroženo turistično območje. 

 

Lokalne skupnosti, ki so uvrščene v posamezno zaokroženo turistično območje, se dogovorijo o 

višini deležev koncesijske dajatve, ki jih prejme posamezna lokalna skupnost, s posebno 

pogodbo. Zaokroženih turističnih območij tvorijo naslednje občine: 

 



 

7 

- Občina Kranjska Gora, Občina Bohinj in Občina Jesenice; 

- Občina Bled, Občina Radovljica in Občina Žirovnica; 

- Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina 

Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Komen, Občina Miren - Kostanjevica, 

Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava in Občina Postojna;  

- Občina Sežana, Občina Divača in Občina Hrpelje – Kozina;  

- Občina Piran, Občina Izola in Mestna občina Koper; 

- Mestna občina Maribor, Občina Kungota in Občina Pesnica;  

- Mestna občina Novo mesto;  

- Občina Rogaška Slatina in  

- Mestna občina Ljubljana. 

 

3.6 Računovodska obravnava koncesijske dajatve 
 

Prireditelj oz. koncesionar izvaja igre na srečo na podlagi dodeljene koncesije. Udeležencem 

zaračunava svoje storitve v svojem imenu in za svoj račun. Udeleženci iger na srečo na podlagi 

svojega igranja ne vedo, katere dajatve je prireditelj oz. koncesionar zavezan plačevati iz 

naslova prirejanja iger na srečo, saj poravnajo enoten znesek. V skladu s SRS 15 (2016) mora 

prireditelj oz. koncesionar za zaračunane zneske pripoznati prihodke. Prihodki so po SRS 15.1 

(2016) vsako povečanje gospodarskih koristi v obračunanem obdobju v obliki povečanj 

sredstev, na primer denarja ali terjatev. Prireditelj oz. koncesionar za izvajanje storitev iger na 

srečo do udeležencev iger na srečo vzpostavlja terjatve ali neposredno prejme vplačilo. 

Povečanje denarja ali povečanje terjatev v povezavi z izvajanjem SRS 15.1 (2016) pomeni 

prihodke. 

 

SRS od tega splošnega pravila pozna izjemo, določeno v SRS 15.4 (2016). V skladu z njo 

zneski, ki se skupaj s terjatvami zaračunavajo za račun tretjih oseb, niso prihodki organizacije, 

ki take dajatve zaračuna, temveč so neposredna obveznost do osebe, v imenu katere so 

zaračunane. Dajatve, ki jih organizacija pri zaračunavanju proizvodov in storitev zaračuna za 

račun države, so dajatve, ki so neposredno povezane s prodajo npr. zaračunan DDV, DPN in 

druge dajatve, ki se zaračunajo ob prometu blaga in storitev. Ker prireditelji oz. koncesionarji ob 

sprejemanju vplačil za udeležbo v igri na srečo KDIS ne zaračunajo in tako ne morejo 

zaračunati za račun države (njene višine ob prejemu vplačila ne poznajo), je zato tudi ni 

mogoče opredeliti kot dajatev, ki je neposredno povezana s prodajo. V primeru KDIS gre za 

plačilo pravice za izvajanje iger na srečo, zato jo je treba šteti kot strošek storitve. Na podlagi 

navedenega davčni organ meni, da mora prireditelj oz. koncesionar obračun KDIS v skladu s 

SRS izkazovati kot strošek po SRS 12 (2016) oz. odhodek in ne sme za ta znesek znižati 

prihodkov, ustvarjenih z izvajanjem iger na srečo. 

 

4.0 Zamudne obresti  
 

Od zneska koncesijske dajatve, ki ni bil plačan v predpisanem roku, se obračunajo in plačajo 

zamudne obresti po obrestni meri, določeni v posebnem zakonu. Spletna aplikacija za 

informativni izračun zamudnih obresti je zavezancem na voljo na eDavkih. 

 

5.0 Informiranje   
 

Zavezanec lahko potrebne informacije in dodatna pojasnila dobi na Posebnem finančnem 

uradu. 

 

Informacije in podrobnejša pojasnila so na voljo tudi na spletni strani FURS, kjer so objavljeni 

tudi davčni predpisi ter elektronski obrazec, ki se odda preko eDavkov.  

 

https://edavki.durs.si/openportal/CommonPages/Documents/Interest.aspx
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_uradi_fu/#c1286
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_uradi_fu/#c1286
http://www.fu.gov.si/


 

8 

 


