
PREČIŠČENO BESEDILO PRAVIL  IGRE NA SREČO IZREDNA SREČKA 

Prečiščeno besedilo vsebuje pravila igre na srečo Izredna srečka številka 133/6 z dne 12.03.2002,  
spremembe  pravil  igre  na  srečo  Izredna  srečka  številka  133/26  z  dne  29.10.2002,  137/2  z  dne 
07.01.2003, 137/14 z dne 08.04.2003, 157/2 z dne 03.02.2004,157/17 z dne 10.05.2005, 156/20 z dne 
17.10.2006, 134/28 z dne 13.06.2013, 134/54 z dne 14.08.2013 , 134/68 z dne 24.09.2013, 334-15-3 z 
dne 23.01.2015 in 333-15-07 z dne 21.05.2015.

1. člen

(1)  Po  teh  pravilih  prireja  Loterija  Slovenije,  d.d.,  Gerbičeva ulica  99,  Ljubljana  (v  nadaljnjem 
besedilu: Loterija) igro na srečo z imenom Izredna srečka (v nadaljnjem besedilu: igra). 

2. člen

(1) Pravila  so obvezujoča za Loterijo,  osebe pooblaščene za prodajo srečk in  izplačila  oz.  izdajo  
dobitkov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) ter za  udeležence, ki že z nakupom srečke priznavajo  ta 
pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
(2)  Pravila  so objavljena  na spletnem naslovu Loterije  www.loterija.si in  so na vpogled  na  vseh 
prodajnih mestih igre.

3. člen

(1) Izredna srečka je klasična igra na srečo. Je loterija s trenutno znanim dobitkom, pri kateri imetnik 
srečke takoj po vplačilu za udeležbo v igri z odstranitvijo premaza na srečki sam ugotovi rezultat v 
igri  ali  kombinacija  igre  s  trenutno  znanim dobitkom in  igre  pri  kateri  se  med srečkami izžreba 
določeno število dobitkov. 
(2) Vsaka serija ima lahko priložnostno ime, katerega Loterija določi v dodatku pravil. 

4. člen

(1)  Cena  posamezne  srečke  je  od  1,50  EUR do  10,00  EUR in  je  določena  v dodatku  pravil  za  
posamezno serijo.
(2) Cena vključuje davek od srečk.  V skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena Zakona o davku 
od srečk (Ur.l.  RS št.  63/2013)  Loterija  pri  izračunu zneska davka uporablja  preračunano davčno 
stopnjo v višini 9,09 %. 
(3) Vplačilo v igro je cena, zmanjšana za davek od srečk po preračunani davčni stopnji.

5. člen

(1) Loterija prireja igro po serijah. 
(2) V eni  seriji  je  2.000.000 srečk.  Loterija  lahko število  srečk zmanjša  ali  poveča,  kar objavi  v 
dodatku pravil.
(3) Loterija prodaja srečke na območju Republike Slovenije.

6. člen

(1) Rok za prodajo srečk je največ osemnajst mesecev od datuma začetka prodaje in je določen v 
dodatku pravil za posamezno serijo.
(2) Če srečke niso prodane do datuma zaključka prodaje, lahko Loterija, z dovoljenjem nadzornega 
organa pri Ministrstvu za finance RS (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ), podaljša rok prodaje.
(3)  Če  srečke  niso  prodane  v  roku  iz  prvega  oz.  drugega  odstavka  tega  člena,  Loterija  shrani  
neprodane srečke v trezor in o svojem delu sestavi zapisnik. 
(4) Loterija neprodane srečke hrani  sedemdeset dni,  razen v primeru, ko je sprožen sodni  spor za  
dosego pravice iz udeležbe v igri. 
(5) Loterija po preteku roka za hrambo srečke komisijsko uniči.

7. člen

(1) Sprednja stran srečke vsebuje elemente:
- morebitno priložnostno ime igre,
- ceno srečke,

http://www.loterija.si/


- zaporedno številko srečke,
- variabilno črtno kodo odtisnjeno v polju pod premazom,
- vrsto dobitka odtisnjeno v polju pod premazom,
- morebiten tekst za udeleženca v igri,
- serijsko številko, v primeru iz drugega odstavka 10. člena,
- morebitno tabelo dobitkov.
(2) Zadnja stran srečke vsebuje elemente:
- sklad dobitkov z navedbo denarnih ali blagovnih dobitkov,
- črtno kodo EAN 13,
- ime igre in oznako serije,
- prostor, kamor udeleženec v igri lahko vpiše svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov), v primeru  
iz 11. člena teh pravil,
- morebiten tekst za udeleženca v igri,
- ime in naslov Loterije,
- morebitna tabela dobitkov.

8. člen

(1) Veljavna srečka je tista, ki vsebuje vse elemente iz 7. člena teh pravil. 
(2) Udeleženec mora pri nakupu srečke preveriti, če so na njej vsi elementi iz 7. člena teh pravil. V  
kolikor manjka kateri od elementov, ima udeleženec pravico do povračila denarja v vrednosti srečke.

9. člen

(1) Sklad za dobitke znaša najmanj 40% od emisijske vrednosti srečk in se lahko poveča za znesek iz 
neizplačanih dobitkov ali rezervacij za sklade.
(2) Sklad za dobitke posamezne serije je objavljen v dodatku pravil. 
(3) Sklad za blagovne dobitke je določen glede na maloprodajne cene blagovnih dobitkov.

10. člen

(1) Udeleženec v igri s trenutno znanim dobitkom ugotovi rezultat igre tako, da na srečki odstrani 
premaz. Pod premazom je odtisnjena vrsta dobitka v obliki zneska, znaka ali teksta, ki sta enaka znaku  
ali tekstu, navedenemu na srečki ali tekst ''BREZ DOBITKA''. Srečka je dobitna, če je pod poljem s  
premazom natisnjen znesek, znak ali tekst oz. kombinacija zneskov, znakov ali tekstov, ki določajo 
dobitek v skladu z dodatkom k pravilom in da je številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri  
Loteriji ter da je variabilna koda srečke zapisana v centralni bazi Loterije.
(2) Loterija lahko izžreba dobitke tudi med serijskimi številkami srečk, kar objavi v dodatku pravil.  
Datum javnega žrebanja, način žrebanja in število dobitkov Loterija objavi v dodatku pravil. Loterija  
najkasneje v roku sedmih dni od dneva žrebanja sestavi poročilo in ga objavi v javnem časopisu.

11. člen

(1) Loterija lahko izžreba dobitke tudi med nedobitnimi srečkami, kar objavi v dodatku pravil. 
(2) Datume javnih žrebanj, način žrebanja in število dobitkov Loterija objavi v dodatku pravil. 
(3) V žrebanju sodelujejo imetniki nedobitnih srečk igre, ki na srečko čitljivo napišejo svoje osebne 
podatke (ime,  priimek,  naslov) in  jo  pravočasno oddajo prodajalcu ali  pošljejo  na sedež Loterije.  
Loterija ne upošteva v žrebanju srečk brez navedenih podatkov. Loterija pri posameznem žrebanju  
upošteva srečke, ki so prispele na Loterijo do dneva žrebanja.
(4) Vsaka srečka sodeluje v žrebanju samo enkrat. 
(5) Loterija hrani poslane srečke do žrebanja v prostoru, ki je pod posebnim režimom varovanja. Pred 
žrebanjem  srečke  prevzame  komisija  za  nadzor  žrebanja.  Komisijo  za  nadzor  žrebanja  imenuje 
predsednik uprave med člani, ki jih je imenovala uprava in potrdil nadzorni organ. 

12. člen

(1) Loterija jamči za potek igre v skladu s pravili. 
(2) Loterija jamči s celotnim svojim premoženjem za izplačilo oz. izdajo dobitka imetniku dobitne  
srečke, ki vsebuje elemente iz 7. člena teh pravil, njena dobitna kombinacija je določena v dodatku k 
pravilom in da je številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri Loteriji ter da je variabilna  
koda srečke zapisana v centralni bazi Loterije.
(3) Loterija ne izplača dobitka v primeru, da je srečka tako poškodovana, da ni razpoznavna variabilna  
črtna koda in vrsta dobitka ali serijska številka, srečka pri Loteriji ni zabeležena v spisku dobitnih  



srečk  ali  je  srečka  v  centralni  bazi  Loterije  označena  kot  že  izplačana  ali  je  srečka  drugače  
neverodostojna. Udeleženec v tem primeru lahko vloži pisno reklamacijo, ki jo mora prejeti Loterija  
najkasneje v roku 60 dni po zaključku prodaje serije, iz katere je reklamirana srečka. Reklamacija 
mora vsebovati ime in priimek udeleženca, njegov naslov, razloge reklamacije, reklamirano srečko in 
eventualna druga dokazila.
(4) Prepozno reklamacijo Loterija zavrže.

13. člen

(1) Prodajalci izplačujejo oz. izdajajo dobitke do vrednosti, ki jo določi Loterija v dodatku pravil.
(2)  Loterija  izplačuje  oz.  izdaja  vse  vrste  dobitkov na  blagajni  sedeža Loterije  Slovenije,  d.d.,  v 
Ljubljani, Gerbičeva ulica 99. 
(3) Pri izplačilu oz. izdaji dobitka mora udeleženec izročiti dobitno srečko, ki vsebuje elemente iz 7.  
člena teh pravil.
(4)  Na  zahtevo  osebe,  ki  izplačuje  oz.  izdaja  dobitke  se  mora  udeleženec  identificirati  z 
identifikacijskim dokumentom. 
(5) Loterija obračuna davek na dobitke od vrednosti dobitka pri njegovem izplačilu oz. izdaji skladno 
z zakonom o davkih občanov.

 14. člen

(1)  Pravica  do  izplačila  oz.  izdaje  dobitka,  ki  ga  udeleženec  odkrije  na  srečki,  zastara  v  roku 
šestdesetih dni po zaključku prodaje posamezne serije. 
(2)  Pravica do izplačila  oz.  izdaje  dobitkov,  ki  jih  Loterija  izžreba med nedobitnimi srečkami ali  
serijskimi številkami srečk  zastara v roku šestdesetih dni po objavi poročila o žrebanju. 

15. člen

(1) Po preteku roka iz 14. člena Loterija ugotavlja izplačane oz. neizplačane dobitke.
(2) Vrednost neizplačanih dobitkov Loterija prenese v prvo naslednjo serijo igre ali  jo uporabi za  
dobitke pri drugih igrah.

16. člen

(1) Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.

17. člen

(1) Prečiščeno besedilo je na vpogled na vseh prodajnih mestih.

Štev: 333-15-29                                                                                        LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. 
Ljubljana, 5. 10. 2015


