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Naprave, ki so predmet pregleda, lahko navedete na tem obrazcu ali na vlogi, ki jo natisnete na dopisni list vaše 
družbe. Ni treba, da jih navedete na obeh. Za obdelavo vloge potrebujemo vse podatke, ki so navedeni na 
vlogi. 

Vložnik/predlagatelj – prosimo, navedite podatke o koncesionarju v Republiki Sloveniji, ki zahteva kontrolo in oceno 
igralnega izdelka. 
Naziv družbe:  

 
Sedež:  
Matična številka in 
registrsko sodišče: 

 

Koncesijska pogodba 
številka: 

 

Datum sklepa Vlade o 
dodelitvi koncesije: 

 

Telefon:  

Faks:  
Spletna stran:  

Odgovorna oseba 
(zastopnik): 

 

Kontaktna oseba:  
Elektronski naslov:  
Interna številka projekta:  Jezikovne zahteve, poleg angleščine: 
Naslov za račun:  Prosimo, navedite podatke o osebi, na katero naj se računi naslovijo, in poštni naslov, ki ga je treba 
uporabiti, v kolikor se ti podatki razlikujejo od vložnikovih. V kolikor so podatki enaki vložnikovim, obkljukajte “Enako kot 
zgoraj” in navedite ID številko za DDV. 
Naziv družbe:   

 

 Enako kot 
zgoraj  

 

Naslov za račun:  
Država:  
Telefon:  
Faks:  
Spletna stran:  

ID številka za DDV: *  
Kontaktna oseba:  
Elektronski naslov:  
Jezikovne zahteve, poleg 
angleščine: 

 

Kraj izvedbe kontrole:  
Igralnica oziroma igralni 
salon: 

 

Naslov igralnice oziroma 
igralnega salona: 

 

Kontaktna oseba:  
Položaj:  
Telefon:  

Faks:  
Elektronski naslov:  
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Vrsta in obseg kontrole 
 
Prosimo, navedite vrsto zahtevane kontrole: 

 Kontrola pred prvo uporabo 

 Redna kontrola 

 Redna kontrola zaradi posega v zaščitene predele naprave * 
* Če zahtevate redno kontrolo zaradi posega v zaščitene dele igralne naprave, prosimo, navedite naslednje podatke: 

Datum in čas posega:  
 

Oseba, ki je opravila 
poseg: 

 

Razlog za poseg:  
Poškodovane zaščite in 
stanje igralne naprave: 

 

 Izredna kontrola * 
* V primeru zahteve po Izredni kontroli, prosimo, navedite naslednje podatke: 

Razlog za kontrolo in 
opis problema (v kolikor 
je to potrebno): 

 
 

 
Prosimo, v tem delu navedite elemente igralne opreme, ki so predmet kontrole in ocene.  Dodajte vrstice, če je 
to potrebno. 
 
Elementi strojne opreme – (npr. BV, naprava, matična plošča)  
Številka modela ali dela Namen  Glej priloženo 

dokumentacijo 
  
  
Elementi programske opreme igre (npr. osnovni program, podatkovni program, podporni 
program) 
ID številka programa Namen 
  
  
Elementi programske opreme sistema (npr. spletni, progresivni sistem) 
Protokol in različica Namen 
  
  
Drugi elementi 
ID številka oziroma številka dela Namen 
  
  

 

Preskusno okolje  
Prosimo, v tem delu navedite vse elemente igralne opreme, ki jih je treba uporabiti med preskušanjem zgoraj navedenega 
predmeta. Za vsak predmet preskusa navedite tudi jurisdikcijo, kjer so navedeni elementi že odobreni, in se pri tem sklicujte 
na ustrezen certifikat oziroma odobritev. Kadar je treba med preskušanjem in ocenjevanjem uporabiti poseben postopek 
posnemanja in pri tem uporabiti ločeno posnemovalno okolje, prosimo, navedite tudi podatke o tem. Dodajte vrstice, če je to 
potrebno. 
Elementi strojne opreme – (npr. BV, naprave, matična plošča)  
Opis oziroma tip  Številka modela ali dela  Glej priloženo 

dokumentacij
o 

  
Elementi programske opreme igre 
Medij osnovnega oziroma glavnega programa ID številka programa 
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Medij igralnega oziroma podatkovnega 
programa: 

 

  
Drugi mediji (podporni programi):  
  
Elementi programske opreme sistema (npr. spletni, progresivni sistem) 
Opis oziroma tip  Protokol in različica 
  
Drugi elementi 
Opis oziroma tip Referenčna številka 
  
Predmeti, priloženi vlogi – prosimo, navedite vse predmete, ki ste jih priložili vlogi.  V kolikor na seznamu spodaj ni 
navedenih predmetov, za katere menite, da lahko olajšajo postopek preskušanja in ocenjevanja, jih, prosimo, navedite.  

 Programska oprema generatorja naključnih 
števil (RNG) 

 Napisi v jeziku jurisdikcije 

 Posnemovalnik  Opis igre 

 Priročnik ali izobraževanje za posnemovalnik  Vloga na dopisnem listu družbe 

 Delujoča igralna naprava  Mejne vrednosti 

 Priročniki o delovanju igralne naprave v 
angleškem jeziku 

 Podatki za nastavitev igre 

 Izvorna koda  Programska oprema (število potrebnih izvodov za vsako 
jurisdikcijo) 

 Računalniki   
 Napisi v angleščini   

 
Drugi morebitni podatki – prosimo, navedite morebitne druge podatke, ki bodo po vašem mnenju olajšali 
postopek preskušanja in ocenjevanja. 
 
Opombe: 

 
 
 
 
 

 

Dodatne opombe GLI 
Vsi rezultati preskušanja in pregledovanja, ki jih hrani skupina družb GLI, se arhivirajo centralno, z namenom lažjega 
dostopa do podatkov, ki jih potrebujemo v postopku obravnavanja prihodnjih vlog. 

Predujem ob prvi vlogi 
Prvi vlogi družbe mora biti priložen predujem v višini 6.000 EUR brez davka. Ta predujem je treba zagotoviti pred izvedbo 
preskušanja. Prosimo, da nas obvestite, da lahko pripravimo račun za ta predujem. S sredstvi predujma se krijejo vsi 
stroški storitev, opravljenih na tem projektu. Morebitna razlika se obračuna ob koncu projekta. 
Soglasje 
S podpisom in predložitvijo te vloge družbi GLI, se ta vloga šteje kot uradna vloga, pri čemer vložnik sprejema vse Pogoje 
vloge in se strinja s pogoji postopka certificiranja GLI. Potrjujem pravilnost vseh zgoraj navedenih podatkov. Ažuren izvod 
naših pogojev najdete na spletni strani, lahko pa kontaktirate našo pisarno 
 
_______________________________________,  ___________________________      ________________ 
Podpis                                                                         Naziv                                                     Datum 
 
 
_______________________________________,  ___________________________ 
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Ime - tiskano                                                               Naziv - tiskano 
 
 

 
 
 
 

Pogoji vloge 
Zahtevate kontrolo in izdajo PPIN v zvezi z objavljenimi zahtevami Republike Slovenije. Tekom tega postopka bo vaš 
izdelek posredovan našemu inženirskemu oddelku v pregled. Ta pregled lahko obsega tudi tehnična opravila, ki jih bo 
opravil pooblaščen preskusni laboratorij.  
 
Po zaključku preskušanja se pridobljeni rezultati ocenijo, pri čemer se zabeležijo morebitna odstopanja ali drugi problemi. 
Po uspešni razjasnitvi ali odpravi evidentiranih odstopanj, se pred odločitvijo o izdaji certifikata o skladnosti opravi končno 
ocenjevanje skladnosti. V kolikor ugotovimo, da je vaš izdelek skladen z ustreznimi zahtevami, bomo o tem izdali 
ustrezen certifikat. V kolikor bomo ugotovili, da vaš izdelek ni skladen z ustreznimi zahtevami, vas bomo obvestili o 
možnostih in ukrepih v zvezi z vašo vlogo. 
 
Na certifikat se lahko sklicujete v javnih objavah, pod pogojem, da je takšno sklicevanje v skladu s predpisanimi pogoji. 
 
Vlogo lahko umaknete tako, da kontaktirate našo pisarno pred izdajo poročila. 
 
Odgovorni ste za:  
 

1. Plačilo vseh računov, ki se nanašajo na preskusne, kontrolne ali certifikacijske aktivnosti v zvezi z vašo vlogo. 
2. Da nas obvestite v primeru sprememb v organizaciji ali zahtevah. 
3. Pravočasno predložitev dokumentacije ali podatkov, ki so potrebni za obravnavo te vloge.  
4. Zagotavljanje, da je preizkus, kontrola ali certifikat, izdan s strani GLI, uporabljen le v izvornem kontekstu ali za 

izdelek/-e, na katerega/-e se nanaša. V primer vsakršnih sprememb poročila postane le-to neveljavno.  
5. Tehnično preskusno poročilo, poročilo o kontroli ali poročilo o certificiranju, ki ga izda GLI, uporabljajte zgolj za 

nameravan namen, in se vzdržujte zavajajočih trditev, ki bi lahko zmotno predstavljale izdelek/-e, predstavljene 
v poročilu o certificiranju ali navedbe, ki bi GLI ali certificiranje lahko spravile v slabo luč.   

6. Prenehanje uporabe umaknjenega, začasno preklicanega ali odvzetega certifikata ali poročila o kontroli kot 
dokaz o skladnosti izdelka. 

7. Vzdrževanje evidence vseh vam znanih pritožb glede skladnosti certificiranega izdelka, ter da boste sprejeli in 
dokumentirali ustrezne ukrepe, povezana dokumentacija pa mora biti na voljo GLI, če tako zahteva. 

 
Za informacije o pritožbenem postopku, pokličite našo pisarno na telefonsko številko +31252-529-838.  
 

 
 


	Drugi morebitni podatki – prosimo, navedite morebitne druge podatke, ki bodo po vašem mnenju olajšali postopek preskušanja in ocenjevanja.
	Zahtevate kontrolo in izdajo PPIN v zvezi z objavljenimi zahtevami Republike Slovenije. Tekom tega postopka bo vaš izdelek posredovan našemu inženirskemu oddelku v pregled. Ta pregled lahko obsega tudi tehnična opravila, ki jih bo opravil pooblaščen preskusni laboratorij. 

