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Loterija Slovenije, d. d. 
Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 

  
 
 
 
 
 
 
 

Vlada Republike Slovenije je za prirejanje igre na srečo Loto, Loteriji Slovenije, d.d., dodelila koncesijo s 
sklepom št. 473-01/98-4 (N) z dne 17. 12. 1998 in jo nazadnje podaljšala z odločbo številka 46101-1/2020/4 
z dne 28. 5. 2020, do 30. 6. 2025. FURS, Posebni finančni urad je izdal Odločbo št. 46100-25/2022-2, Ljubljana 
26. 4. 2022, o potrditvi Dodatka pravil igre na srečo Loto. 

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS št. 14/11 - UPB3, 108/12, 41/14), Koncesijske pogodbe za 
trajno prirejanje klasične igre na srečo »Loto« številka 461-113/2014 z dne 23. 6. 2015, aneksa št. 46100-
13/2019, z dne 19. 6. 2020 in Pravil igre na srečo Loto je Uprava Loterije Slovenije na seji dne 19. 4. 2022 
sprejela 
 
 
DODATEK PRAVIL igre na srečo LOTO 

 
Štev.: 333-22-23 
 
Ljubljana,  18. 4. 2022 
 
 
 

 
 
1. člen 
 
Skladno s Pravili igre na srečo Loto in tem dodatkom prireja Loterija Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Loterija) žrebanje dodatnih denarnih dobitkov. 
 
2. člen 
 
(1) Loterija poveča sklad za dobitke igre Loto za 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. in 51. krog Lota v letu 2022 z 
dodatnimi denarnimi dobitki »Loto počitnice« in »Loto super počitnice« na sledeči način: 
- v 44. krogu Lota, z žrebanjem 1. 6. 2022, se sklad za dobitke Lota poveča za 15.000 EUR, kar predstavlja  
10 denarnih dobitkov »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR,  
- v 45. krogu Lota, z žrebanjem 5. 6. 2022, se sklad za dobitke Lota poveča za 15.000 EUR, kar predstavlja  
10 denarnih dobitkov »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- v 46. krogu Lota, z žrebanjem 8. 6. 2022, se sklad za dobitke Lota poveča za 15.000 EUR, kar predstavlja  
10 denarnih dobitkov »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- v 47. krogu Lota, z žrebanjem 12. 6. 2022, se sklad za dobitke Lota poveča za 15.000 EUR, kar predstavlja  
10 denarnih dobitkov »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- v 48. krogu Lota, z žrebanjem 15. 6. 2022, se sklad za dobitke Lota poveča za 15.000 EUR, kar predstavlja 
10 denarnih dobitkov »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
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- v 49. krogu Lota, z žrebanjem 19. 6. 2022, se sklad za dobitke Lota poveča za 15.000 EUR, kar predstavlja 
10 denarnih dobitkov »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- v 50. krogu Lota, z žrebanjem 22. 6. 2022, se sklad za dobitke Lota poveča za 15.000 EUR, kar predstavlja 
10 denarnih dobitkov »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- v 51. krogu Lota, z žrebanjem 26. 6. 2022, se sklad za dobitke Lota poveča za 15.000 EUR, kar predstavlja  
1 denarni dobitek »Loto super počitnice« v vrednosti 15.000 EUR. 
 
(2) Sklad za dodatne denarne dobitke »Loto počitnice« in »Loto super počitnice« se oblikuje iz neizplačanih 
dobitkov ali rezervnega sklada.  
 
3. člen 
 
(1) Dodatni denarni dobitki »Loto počitnice« in »Loto super počitnice« iz 2. člena se podelijo z žrebom 
številke potrdila o vplačilu oz. številke zapisa o vplačani napovedi na igralnem računu. Žreb poteka med 
vsemi potrdili oz. zapisi tekočega kroga, na katerih je vplačilo za žrebanje igre Loto ali iger Loto in Joker v 
skupni vrednosti 5 EUR ali več za tekoči krog na sledeči način: 
- 44. krog Lota, žrebanje 1. 6. 2022: 10 x denarni dobitek »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- 45. krog Lota, žrebanje 5. 6. 2022: 10 x denarni dobitek »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- 46. krog Lota, žrebanje 8. 6. 2022: 10 x denarni dobitek »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- 47. krog Lota, žrebanje 12. 6. 2022: 10 x denarni dobitek »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- 48. krog Lota, žrebanje 15. 6. 2022: 10 x denarni dobitek »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- 49. krog Lota, žrebanje 19. 6. 2022: 10 x denarni dobitek »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- 50. krog Lota, žrebanje 22. 6. 2022: 10 x denarni dobitek »Loto počitnice« v vrednosti 1.500 EUR, 
- 51. krog Lota, žrebanje 26. 6. 2022: 1 x denarni dobitek »Loto super počitnice« v vrednosti 15.000 EUR. 
 
 
 
(2) V 44., 45., 46., 47., 48., 49. in 50. krogu Loterija izžreba 10 številk potrdil o vplačilu oz. številk zapisa o 
vplačani napovedi na igralnem računu. V 51. krogu pa Loterija izžreba 1 številko potrdila oz. številko zapisa 
o vplačani napovedi na igralnem računu. 
 
(3) Potrdilo o vplačilu oz. vplačana napoved na igralnem računu sodeluje v žrebu za dodatne dobitke enkrat 
za vsakih 5 EUR vplačila igre Loto ali iger Loto in Joker za tekoči krog. To pomeni, da potrdilo, na katerem je 
skupna vrednost vplačila za tekoči krog med 10,00 in 14,99 EUR, v žrebu sodeluje 2x, potrdilo, na katerem 
je skupna vrednost vplačila za tekoči krog med 15,00 in 19,99 EUR, v žrebu sodeluje 3x, itd. Pri izpolnjevanju 
pogojev za sodelovanje v žrebanju za dodatne denarne dobitke se upošteva vplačilo za igri Loto in Joker za 
tekoči krog.  
 
4.člen 
 
(1) Žrebanje številk potrdila o vplačilu oz. številk zapisa o vplačani napovedi na igralnem računu poteka s 
pomočjo programske opreme (računalniško žrebanje) v sklopu žrebanj igre Loto za posamezen krog. 
Žrebanje poteka na sedežu Loterije, po zaključku žrebanj lota, lota plus in Jokerja. 
 
5. člen 
 
(1) Loterija javno objavi rezultate žrebanja številk potrdila o vplačilu oz. številk zapisov o vplačani napovedi 
na igralnem računu skupaj z rezultati tekočega kroga igre Loto, v sklopu katerega je bilo žrebanje izvedeno. 
Loterija izžrebane številke vključi v poročilo za določen krog igre Loto, ki je na voljo na vseh prodajnih 
mestih igre Loto in spletnem naslovu.  
 
6. člen 
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(1) Loterija izplačuje dodatne denarne dobitke »Loto počitnice« in »Loto super počitnice« skladno s Pravili 
igre na srečo Loto.  

(2) Loterija začne izplačevati dodatne denarne dobitke »Loto super počitnice« tretji delovni dan po objavi 
poročila. 

7. člen  

(1) Loterija jamči za izplačilo dobitkov z vsem svojim premoženjem.  

8. člen 

(1) Dodatek pravil velja z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ pri Ministrstvu za finance, uporablja pa se po 
javni objavi.   
 
 
 
 
           
          Predsednica uprave 

Romana Dernovšek, l.r. 


