
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, ki jo nazadnje podaljšala z odločbo številka 46101-1/2020/4
z dne 28. 5. 2020, do 30. 6. 2025 in sklenila čistopis koncesijske pogodbe št. 461-113/2014 z dne 23. 6. 2015
z vsemi dodatki.

RS,  MF,  FURS,  Posebni  finančni  urad  je  izdal  Odločbo št.  46100-110/2020-2,  Ljubljana  21.  10.  2020,  o
potrditvi Sprememb pravil igre na srečo Loto.

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS št. 14/11 - UPB3, 108/12, 41/14), Uredbe o podrobnejših
pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS št.
70/00, 38/09, 109/12), Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih
sredstev (Uradni list RS št. 42/08, 103/08, 109/2012), Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju
terorizma  (Uradni  list  RS  št.  68/16)Statuta  Loterije  Slovenije,  Koncesijske  pogodbe  za  trajno  prirejanje
klasične igre na srečo »Loto« številka 461-113/2014 z dne 23. 6. 2015 in aneksa št. 46100-13/2019, z dne
19. 6. 2020 in Pravil igre na srečo Loto je Uprava Loterije Slovenije na seji dne 13. 10. 2020 sprejela

SPREMEMBE PRAVIL IGRE NA SREČO LOTO
Številka: 333-20-82
Ljubljana, 12. 10. 2020

1. člen
V drugem odstavku 3. člena se briše »/«, da se le ta glasi: 
(2) Loterija lahko prireja tudi izredne kroge igre Loto.

2. člen
V 3.a členu se spremeni poimenovanje Super Lota in Super Lotka, tako da se odstavek glasi:
(1) Ime izrednega kroga igre Loto je Super Loto (v nadaljnjem besedilu: Super Loto). 
(2) Ime dobitka izrednega kroga številčne loterije je Super Lotko. 
(3)  Sprejem  vplačil  posameznega  kroga  Super  Lota  se  lahko  začne  deset  tednov  pred  žrebanjem
posameznega kroga Super Lota. Loterija objavi začetek vplačil in število zaporednih izrednih krogov Super
Lota najmanj tri  dni pred začetkom sprejemanja vplačil  na vseh prodajnih mestih igre Loto in spletnem
naslovu www.loterija.si. Loterija ne sprejema vplačil za udeležbo v Super Lotu za več zaporednih krogov.

3.člen
V prvem, petem in šestem odstavku 4. člena se spremeni poimenovanje super lota, super lota plus in super
lotka, tako da se odstavki glasijo:
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(1) Za sodelovanje v igri udeleženec plača ceno, ki 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 %. Cena znaša: 

• cena ene kombinacije loto je 0,60 EUR,
• cena ene kombinacije super loto je 1,00 EUR,
• cena ene kombinacije loto plus je 0,40 EUR,
• cena ene kombinacije super loto plus je 0,60 EUR,
• cena v lotku je 1,50 EUR,
• cena v super lotku je 2,00 EUR.

(5) V super lotu plus udeleženec sodeluje, ko plača super loto in super loto plus.
(6) V super lotku udeleženec sodeluje, ko plača super loto in super lotko.

4. člen
V drugem odstavku 5. člena se izbriše spletni naslov www.eloterija.si, tako da se odstavek glasi:
(2) Pravila so objavljena na spletnem naslovu Loterija www.loterija.si (v nadaljevanju: spletni naslov) in so
na vpogled na vseh prodajnih mestih igre Loto.  Udeleženec, ki  sodeluje v igro Loto preko interneta oz.
drugih telekomunikacijskih sredstev, mora izpolnjevati poleg teh pravil tudi pogoje, določene v Pravilih o
poslovanju z igralnim računom, ki so objavljena na spletenem naslovu.

5. člen
V osmem odstavku 6. člena se spremeni poimenovanje Super Lota, tako da se odstavek glasi:
(8) Listek Super Lota ne vsebuje polj za sodelovanje v zaporednih krogih.

6. člen
V osmem odstavku 7. člena se spremeni poimenovanje Super Lota, tako da se glasi:
(8) Listek Super Lota ne vsebuje polj za sodelovanje v zaporednih krogih.

7. člen
V tretjem odstavku 10. člena se spremeni poimenovanje Super Lota, v četrtem odstavku 10. člena pa se
doda ločilo »,« za besedilo »datum žrebanja«, tako da se odstavka glasita:
(3) Udeleženec Super Lota je imetnik potrdila, ki vsebuje najmanj elemente iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
(4) Pri vplačilih sprejetih preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev je udeleženec v igri imetnik
zapisa o vplačani napovedi na igralnem računu, ki vsebuje najmanj naslednje elemente:

• opis vplačila igre,
• čas transakcije,
• vrednost vplačila,
• stanje skupaj,
• vplačane številke,
• sodelovanje (DA) ali nesodelovanje (NE) v lotku,
• sodelovanje (DA) ali nesodelovanje (NE) v lotu plus,
• datum žrebanja,
• 7 mestno številko zapisa na igralnem računu. 

8. člen
V petem, šestem in osmem odstavku 14. člena se spremenijo poimenovanja super lota plus, super lotka in
dobitkov teh dveh žrebanj, tako da se odstavki glasijo:
(5) Loterija deli znesek iz prejšnjega odstavka tega člena:

• dobitek 3+1 plus je vreden 2,50 €,
• dobitek 4 plus je vreden 2,50 €,
• dobitek 4+1 plus je vreden 7,00 €,
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• dobitek 5 plus je vreden 30,00 €,
• dobitek 5+1 plus je vreden 100,00 €,
• dobitek 6 plus je vreden 1.000,00 €,
• dobitek 6+1 plus je vreden 7.000,00 €,
• sklad za dobitek 7 plus je 75% zneska sklada za določen krog loto plus, ko odštejemo vrednost

fiksnih dobitkov, z garantirano vrednostjo 50.000,00 €,
• dobitek super lota plus, Super 3+1 plus je vreden 5,00 €,
• dobitek super lota plus, Super 4 plus je vreden 5,00 €,
• dobitek super lota plus, Super 4+1 plus je vreden 15,00 €,
• dobitek super lota plus, Super 5 plus je vreden 60,00 €,
• dobitek super lota plus, Super 5+1 plus je vreden 200,00 €,
• dobitek super lota plus, Super 6 plus je vreden 2.000,00 €,
• dobitek super lota plus, Super 6+1 plus je vreden 12.000,00 €,
• sklad za dobitek  super  loto plus, 7  plus je 75% zneska sklada za določen krog  super loto plus, ko

odštejemo vrednost fiksnih dobitkov, z garantirano vrednostjo 50.000,00 €.
(6) Loterija pri igri Loto oblikuje rezervni sklad. Rezervni sklad je del sklada za dobitke rednih in izrednih
krogov igre Loto. Sredstva rezervnega sklada so namenjena zagotavljanju garantiranih skladov za dobitke
rednih in izrednih krogov Lota, uporabijo pa se lahko za vse dobitke rednih in izrednih krogov igre Loto. V
primeru, da je skupna vrednost dobitkov loto plus,  super loto plus, lotko ali super lotko manjša od 55%
vplačil tekočega kroga lota plus, super lota plus, lotka ali super lotka, se razliko prenese v rezervni sklad igre
Loto. V primeru, da skupna vrednost dobitkov loto plus, super loto plus, lotko ali  super lotko preseže 55%
vplačil tekočega kroga lota plus, super lota plus, lotka ali super lotka, se razliko črpa iz rezervnega sklada igre
Loto.
(8) Loterija deli znesek iz prejšnjega odstavka tega člena:

• dobitek Lotko 1 je vreden 1,50 €,
• dobitek Lotko 2 je vreden 7,50 €,
• dobitek Lotko 3 je vreden 15,00 €,
• dobitek Lotko 4 je vreden 150,00 €,
• dobitek Lotko 5 je vreden 1.500,00 €,
• sklad za dobitek Lotko 6 je 90% zneska sklada za določen krog lotka, ko odštejemo vrednost fiksnih

dobitkov, z garantirano vrednostjo 100.000,00 €,
• dobitek Super Lotko 1 je vreden 2,00 €,
• dobitek Super Lotko 2 je vreden 10,00 €,
• dobitek Super Lotko 3 je vreden 20,00 €,
• dobitek Super Lotko 4 je vreden 200,00 €,
• dobitek Super Lotko 5 je vreden 2.000,00 €,
• sklad za dobitek Super Lotko 6 je 90% zneska sklada za določen krog super lotka, ko odštejemo

vrednost fiksnih dobitkov, z garantirano vrednostjo 100.000,00 €.

9. člen
V  drugem,  tretjem,  četrtem,  petem,  šestem,  sedmem  in  osmem  odstavku  15.  člena  se  spremeni
poimenovanje Super Lota, super lota plus, Super Lotka 6 in 7 plus, tako da se odstavki glasijo:
(2) Če v določenem zaporednem krogu  Super Lota ni dobitka posamezne vrste, se vrednost sklada za to
vrsto dobitka prenese v sklad za isto vrsto dobitka naslednjega kroga.
(3) Če v določenem zaporednem krogu Super Lota ni fiksnega dobitka posamezne vrste, se njegova vrednost
ne prenese v naslednji krog.
(4) Če v prvem zaporednem krogu Super Lota ni dobitka posamezne vrste, se v primeru garantiranega sklada
za posamezno vrsto dobitka v sklad za isto vrsto dobitka naslednjega kroga prenese vrednost garantiranega
sklada.
(5) Če v določenem zaporednem krogu (od drugega do predzadnjega) Super Lota ni dobitka posamezne
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vrste, se v primeru garantiranega sklada za posamezno vrsto dobitka v sklad za isto vrsto dobitka določenega
zaporednega kroga prenese višina sklada iz vplačil tega kroga in višina sklada predhodnega kroga za to vrsto
dobitka.
(6) Če v zadnjem zaporednem krogu Super Lota ni dobitka posamezne vrste, se vrednost sklada za to vrsto
dobitka sorazmerno doda dobitkom nižje vrste tega kroga. Če v zadnjem zaporednem krogu Super Lota ni
fiksnega dobitka posamezne vrste, se njegova vrednost ne prenese v sklad za dobitke nižje vrste tega kroga.
(7) Če v zadnjem zaporednem krogu Super Lota ni dobitka Super Lotko 6, se vrednost sklada za to vrsto
dobitka sorazmerno doda dobitkom nižje vrste tega kroga.
(8) Če v zadnjem zaporednem krogu Super Lota ni dobitka super lota plus, 7 plus, se vrednost sklada za to
vrsto dobitka sorazmerno doda dobitkom nižje vrste tega kroga.

10. člen
V 15.a členu se spremenijo poimenovanja Super Lota, Super Lotka 6, super lota plus in 7 plus, tako da se
člen glasi:
(1) Če loterija priredi samo en krog  Super Lota in v tem krogu ni dobitka posamezne vrste, se vrednost
sklada za to vrsto dobitka sorazmerno doda dobitkom nižje vrste tega kroga. Če v tem krogu Super Lota ni
fiksnega dobitka posamezne vrste, se njegova vrednost ne prenese v sklad za dobitke nižje vrste tega kroga.
(2) Če v tem krogu Super Lota ni dobitka Super Lotko 6, se vrednost sklada za to vrsto dobitka sorazmerno
doda dobitkom nižje vrste tega kroga.
(3) Če v tem krogu Super Lota ni dobitka  super lota plus, 7  plus, se vrednost sklada za to vrsto dobitka
sorazmerno doda dobitkom nižje vrste tega kroga.

11. člen
V 16. členu so naslednje spremembe:
- spremeni se prvi odstavek, tako da se glasi: 
(1) Javno žrebanje dobitne kombinacije praviloma poteka v prostorih RTV Slovenija v Ljubljani.

- spremeni se 2. odstavek, tako da se glasi:
(2) Žrebanje številk iz prvega odstavka tega člena poteka z žrebalno napravo, ki jo sestavljajo boben in žogice
s številkami in jo upravlja tehnični izvajalec ali ročno iz neprozorne vrečke (ročno žrebanje). Žrebanje številk
nadzira komisija za nadzor žrebanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki o svojem delu piše zapisnik.

- izbriše se 3. odstavek;

- spremeni se  številčenje četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka, ki
postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek. 

- spremeni se četrti odstavek (po novem številčenju), tako da se glasi:
(4)  V  primeru,  da  se  žrebalna  naprava  za  loto  ali  loto  plus  pokvari,  komisija  prizna  izžrebane  številke,
preostale  žogice  s  številkami  pa  prenese  v  rezervno  žrebalno  napravo,  s  katero  nadaljuje  žrebanje.  V
primeru, da pride do okvare tudi pri rezervni žrebalni napravi, Loterija prekine žrebanje za toliko časa, da se
okvaro odpravi. V kolikor okvare ni mogoče odpraviti ali Loterija ne razpolaga z rezervno žrebalno napravo,
komisija prizna izžrebane številke, ostale številke pa izžreba ročno.

- izbriše se enajsti odstavek;

- doda se novi deseti odstavek, ki se glasi:
(10) V primeru, da žrebanja igre Loto zaradi višje sile ni mogoče izvesti z bobni, Loterija žrebanje izvede s
pomočjo certificirane programske opreme, ki je izdelana v ta namen (računalniško žrebanje).

- doda se novi enajsti odstavek, ki se glasi:
(11) V primeru, da žrebanja zaradi višje sile ni mogoče izvesti na predviden datum, se izvede takoj, ko je
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mogoče. Loterija o spremembi datuma žrebanja obvesti igralce na svoji spletni strani.

- v dvanajstem odstavku se spremeni poimenovanje Super Lota, tako da se odstavek glasi:
(12) Informacija  o datum javnega žrebanja Super Lota je  na voljo najkasneje z dnem, ko začne Loterija
sprejemati vplačila Super Lota, na vseh prodajnih mestih Super Lota in spletnem naslovu.

12. člen
V 18. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
(1) Na podlagi zapisnika komisije, ki je nadzirala žrebanje ali na podlagi rezultatov računalniškega žrebanja,
Loterija najkasneje v roku sedmih dni od žrebanja sestavi poročilo za določen krog igre Loto in ga objavi na
vseh prodajnih mestih igre Loto in spletnem naslovu.

13. člen
V drugem odstavku 19. člena se spremeni poimenovanje Sedmice in 7 plus, tako da se odstavek glasi:
(2) Loterija začne izplačevati dobitke loto: Sedmica, dobitke loto plus: 7 plus in dobitke lotko: Lotko 6 tretji
delovni dan po objavi poročila.

14. člen
V četrtem odstavku 20. člena se besedilo www.eloterija.si nadomesti z www.loterija.si, tako da se odstavek
glasi:
(4)  Udeleženec,  ki  sodeluje  v  igri  Loto  preko  interneta  oz.  drugih  telekomunikacijskih  sredstev,  lahko
posreduje reklamacijo preko elektronskega zahtevka, ki je dostopen na spletnem naslovu www.loterija.si.

15. člen
V 21. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
(1)  Loterija  presoja  sporne primere izključno na podlagi  zapisnika  komisije,  ki  je  nadzirala žrebanje,  na
podlagi rezultatov računalniškega žrebanja, na podlagi arhivske kopije s podatki o izdanih potrdilih in zapisih
o vplačanih napovedih na igralnem računu za posamezen krog ter zapisov v podatkovni bazi Loterije.

16. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.

17. člen
Spremembe pravil veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljati pa se začnejo po javni objavi.

Romana Dernovšek, l.r.
Predsednica uprave
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