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ADMIRAL 

Igralni pogoji 

Verzija a z dne 24.10.2014 

 

1. Zakonska podlaga 

Izvajanje iger na srečo s pomočjo igralnih avtomatov poteka na podlagi Zakona o igralnih avtomatih in 

avtomatih za igre na srečo avstrijske Štajerske 2014 (100. zakon z dne 16.9.2014) v vsakokrat veljavni verziji. 

ADMIRAL Casinos & Entertainment AG („lastnik dovoljenja“) poseduje veljavno dovoljenje za izvajanje iger na 

srečo z igralnimi avtomati v avstrijski zvezni deželi Štajerska kot tudi lokacijsko dovoljenje za salon z avtomati, 

izdano s strani deželne vlade avstrijske Štajerske. 

 

2. Veljavnost teh igralnih pogojev 

Udeleženec igre nepreklicno sprejema igralne pogoje, potem ko se je seznanil z njimi bodisi s pritiskom tipke 

na zaslonu  „Da, sprejmem“ ali s pritiskom na tipko START,  prav tako sprejema tudi navodila za igranje, ki so 

objavljena na vsakem zaslonu oz. avtomatu za igre na srečo, vsakokrat objavljene opise iger, načrte dobitkov z 

vsakokratnimi možnostmi dobitkov posameznih igralnih programov ter hišni red (obnašanje igralcev in 

obnašanje pri igrah) lastnika dovoljenja v vsakokrat veljavni verziji. 

Matematično izračunana kvota izplačila dobička vsakokratnega igralnega programa pri izbrani višini vložka se 

pokaže na zaslonu, pri čemer ta izhaja iz neskončne serije posameznih iger v razponu 85% do 95%. Kvota 

izplačila dobička se zaokroži na cele odstotne točke. 

Pri pogodbah o igrah na srečo med lastnikom dovoljenja in udeleženci pri igrah se kot referenca uporabljajo 

določbe avstrijskega Splošnega civilnega zakonika skupaj z dodatnimi zakoni. 

Udeleženec iger se s pritiskom napisa na zaslonu „Da, sprejmem“ ali s pritiskom na tipko START nepreklicno 

odreka uveljavljanju morebitnih zahtev do lastnika dovoljenja, prodajalca in/ali izdelovalca ne glede na pravno 

podlago, v kolikor ta določila niso v nasprotju z brezpogojnim pravom. 

 

3. Udeležba pri igri 

Udeležba pri igri je dovoljena izključno osebno in samo polnoletnim osebam, ki so v skladu s točko 11 teh 

pogojev za igranje lastniki kartice ADMIRAL. Udeleženec iger izjavlja, da je polnoleten ter poslovno in opravilno 

sposoben. 

 

4. Izvedba igre 

Lastnik dovoljenja bo v vsakem trenutku omogočal vpogled v nemško verzijo opisa iger za udeleženca iger, pri 

čemer ima lastnik dovoljenja prosto izbiro, da - v okviru zakonskih in/ali upravnih določil - na zaslonu in/ali na 

avtomatu za igre na srečo oz. v vsakokratnem salonu z avtomati vidno objavi opise iger za posamezne igre.  

Pri vseh ponujenih igrah je odločitev o dobičku ali izgubi izključno ali pretežno odvisna od naključja,  to 

odločitev pa avtomat za igre na srečo sprejema samodejno. 
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Najvišji vložek za igro (partijo) znaša  € 10,-- najvišji možni dobiček na igro (partijo) pa znaša € 10.000,--. Ko je 

dosežen najvišji zakonsko možen dobiček na igro (€ 10.000,--), propadejo vse proste igre, ki so še na voljo. 

S pritiskom na tipko za igranje (tipka  START) = ponudba udeleženca za sklenitev pogodbe o igrah na srečo se 

začne vsakokratna igra po vplačilu vsakokratnega igralnega vložka preko  izknjiženja z igralnega dobroimetja 

(KREDIT) =  lastnik dovoljenja sprejme ponudbo, vsakokratna igra pa se konča najkasneje z začetkom nove igre, 

ponovno s pritiskom na tipko START in izplačilom novega igralnega vložka z igralnega dobroimetja (KREDIT). 

Vsaka posamezna igra traja najmanj eno sekundo in jo igralec začenja posebej. Konec vsake igre (partije) je 

prikazan s KONEC IGRE, igralec pa lahko aktivira novo igro (partijo). 

O vseh igrah, ki jih nudijo avtomati za igre na srečo in njihovih igralnih programih, je mednarodno akreditiran 

kontrolni laboratorij v skladu z zakonskimi določbami podal pozitivno strokovno mnenje in so tudi uradno 

odobrene. 

 

5. Faza ohlajanja 

Nastop faze ohlajanja je na primeren način pravočasno napovedan na zaslonu avtomata za igre na srečo. Po 

tem, ko je igralec dve uri neto neprekinjeno igral (seštevek vseh tekočih iger, pri čemer se čas čakanja med 

posameznimi igrami ne upošteva kot trajanje igranja), avtomat za igre na srečo za 15 minut prekine igranje 

(faza ohlajanja). Med tem časom niso možni niti vložki niti dobitki. To ne vpliva na izplačilo dobroimetja 

dobitka. 

 

6. Izplačila 

Na zaslonu razvidno igralno dobroimetje (KREDIT) je možno unovčiti tako preko izplačilnih enot na avtomatu za 

igre na srečo, kot tudi pri osebju v salonu z igralnimi avtomati ali pa z natisnjeno kartico iz avtomata za igro na 

srečo, ki  se jo v originalu predloži na računalniški blagajni, povezani z računalniškim omrežjem, in se jo tako 

zamenja za gotovino. Lastnik dovoljenja ne odgovarja za izgubo, krajo, poškodovanje karte, niti za njeno 

uporabo v nasprotju z zakonom. Lastnik dovoljenja prav tako ni zavezan k preverjanju zakonite posesti karte. 

Morebitna odgovornost zaposlenih in pomočnikov lastnika dovoljenja je omejena na naklep ali hudo 

malomarnost  - vkolikor to ni popolnoma izključeno. 

 

7. Tehnične napake 

Lastnik dovoljenja ne odgovarja za kakršnekoli tehnične napake ali ostale motnje delovanja kot tudi za napake 

programske opreme. 

 

8. Hišni red (pravila za obiskovalce in pravila igranja) 

Lastnik dovoljenja je upravičen, da iz udeležbe pri igrah izloči določene osebe brez navedbe razlogov, v kolikor 

to ni samo z namenom diskriminacije dotičnih oseb na osnovi njihove etnične pripadnosti, njihove religije ali 

svetovnega nazora ali njihove spolne usmerjenosti.  Osebe, ki s svojim vedenjem motijo izvajanje iger ali 

avtomate za igre na srečo uporabljajo nepravilno ali v nasprotju z zakonom, se izključi iz (nadaljnjega) igranja in 

morajo na zahtevo osebna salona  nemudoma zapustiti salon z igralnimi avtomati. Poleg tega veljajo v salonih 

za igralne avtomate izobešena določila pravil za obiskovalce in pravil igranja (hišni red). 
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9. Sodna pristojnost 

Za vse morebitne spore v zvezi z udeležbo pri igranju je pristojno stvarno in krajevno sodišče v kraju sedeža 

lastnika dovoljenja. 

 

10. Pogoji uporabe kartice ADMIRAL, izjava o varovanju podatkov in tajnosti igranja 

Sklicujemo se na že ob registraciji dosežen dogovor pogojev uporabe kartice ADMIRAL in na izjavo o varovanju 

podatkov udeleženca pri igrah na srečo. 

Lastnik dovoljenja je dolžan varovati tajnost igranja. Še posebej je dovoljena objava imena dobitnika in njegova 

udeležba pri igri (zadetek ali izguba) samo z njegovo izrecno privolitvijo, kar pa ne velja v primerih, ki so 

določeni v 2. odstavku 23. člena Zakona o igralnih avtomatih in avtomatih za igre na srečo avstrijske Štajerske.  

 

11. Preprečevanje pranja denarja in tehnična pomožna sredstva 

Udeleženec pri igrah na srečo izjavlja, da premoženje, ki ga uporablja za udeležbo pri igranju, ni obremenjeno s 

pravicami tretje osebe, udeleženec s tem razpolaga samo z lastnim premoženjem in igra na lasten račun. 

Nadalje udeleženec pri igrah na srečo izjavlja, da to premoženje ne služi v namene pranja denarja oz. 

financiranja terorizma oz. ne izvira iz teh virov. 

Pri sebi ni dovoljeno imeti tehničnih pripomočkov, namenjenih temu, da bi gost sebi ali drugim pridobil 

prednost pri igranju. 

Sklicujemo se na že ob registraciji dosežen dogovor pogojev uporabe ADMIRAL kartice. 

 

12. Preventiva odvisnosti od iger na srečo 

Udeleženec pri igrah na srečo je izrecno opozorjen o nevarnostih pretiranega igranja iger na srečo. 

Prekomerno igranje iger na srečo lahko vodi k obsežni izgubi premoženja in celo do ogrožene eksistence ter 

lahko predstavlja patološko (bolezensko) obnašanje. 

Sklicujemo se na že ob registraciji dosežen dogovor pogojev uporabe ADMIRAL kartice in še posebej na tam 

vsebovani opozorilni sistem s postopnimi ukrepi za zaščito igralcev, ki jih sestavljajo informacije in opozorila, 

pridobivanje informacij o bonitetah in odredba o omejitvi dostopa. Več informacij o tem dobite v 

informacijskem materialu, ki je na voljo v salonu z avtomati. 

Posebej opozarjamo na možnost uveljavljanja pomoči, npr. preko klica na centralno linijo za pomoč Medicinske 

univerze na Dunaju na brezplačni telefonski številki 0800 205 242 ali preko strokovne ustanove. 

Nadaljnje informacije o tej temi so na voljo pri osebju imetnika dovoljenja in na spletni strani 

www.responsible-gaming.info. 

 


