
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. 46100-119/2020-2, Ljubljana 12. 11. 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 3. 11. 2020 sprejela

SPREMEMBE PRAVIL IGRE NA SREČO LOTO
Številka: 333-20-90
Ljubljana, 30. 10. 2020

1. člen
V drugem odstavku 5. člena se briše beseda »Loterija« pred spletnim naslovom, tako da se odstavek glasi:
(2)  Pravila  so  objavljena  na  spletnem  naslovu  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 spletnem naslovu.

2. člen
V  14.  členu  se  doda  nov  tretji  odstavek,  dopolni  se  sedmi  odstavek,  spremeni  se  številčenje  tretjega,
četrtega, petega, šestega in sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka, tako, da se odstavki glasijo:
(3) Loterija znesek za rezervni sklad iz prejšnjega odstavka tega člena sistemsko prenese v sklad za Sedmico,
če  je  po  žrebanju  tekočega  kroga  prenos  za  Sedmico  manjši  od  1.000.000  EUR.  V  tem  primeru  se  v
naslednjem krogu sklad za Sedmico poveča za vrednost rezervnega sklada lota iz prejšnjega kroga.
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(4)Pri igri Loto vrednost posameznega dobitka nižje vrste ne more biti večja od vrednosti dobitka višje vrste.
V primeru, da je vrednost posameznega dobitka nižje vrste večja od vrednosti posameznega dobitka višje
vrste, se vrednosti obeh skladov seštejeta in delita s številom dobitkov obeh vrst. To pravilo se uporablja,
dokler so vrednosti dobitkov nižje vrste večje od vrednosti dobitkov višje vrste.
(5)  Sklad loto  plus  znaša  55% od  vrednosti vplačil  določenega  kroga  loto  plus  in  se  poveča  za  znesek
izravnave dobitkov loto plus predhodnega kroga in je namenjen izplačilu dobitkov ter polnjenju rezervnega
sklada. Del sklada določenega kroga loto plus se lahko oblikuje tudi iz neizplačanih dobitkov, rezervnega
sklada ali rezervacij za sklade.
(6) 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 €,
• 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 €.
(7) 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. Maksimalna vrednost rezervnega sklada je 3.000.000 EUR. V primeru, da vrednost rezervnega sklada
preseže maksimalno vrednost, se presežek sredstev prenese v sklad za Sedmico prihodnjega kroga lota. 
(8) Sklad za dobitke lotka znaša 55% od vrednosti vplačil določenega kroga lotka in se poveča za znesek
izravnave dobitkov lotka predhodnega kroga in je  namenjen izplačilu  dobitkov ter polnjenju rezervnega
sklada. Del sklada določenega kroga lotka se lahko oblikuje tudi iz neizplačanih dobitkov, rezervnega sklada
ali rezervacij za sklade.
(9) 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 €,
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• 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 €.
(10) Loterija lahko s poprejšnjo najavo poveča sklad za dobitke igre Loto ali  ga s soglasjem nadzornega
organa  zmanjša  do  40%  zneska  vplačil  za  določen  krog.  Loterija  lahko  s  poprejšnjo  najavo  poveča  ali
garantira sklad za posamezno vrsto dobitka igre Loto z denarnimi ali  blagovnimi dobitki.  Loterija objavi
vrednost garantiranega sklada za posamezno vrsto dobitka prihodnjega kroga na žrebanju tekočega kroga.
(11) Največja vrednost sklada za dobitek Sedmica, 7 plus in Lotko 6 je 5 milijonov €. V primeru, da sklad za
dobitek  Sedmica,  7 plus in  Lotko 6 tekočega kroga preseže 5 milijonov €,  se  razlika  nad 5 milijonov €
sorazmerno doda dobitkom nižje vrste tega kroga.

3.člen
V trinajstem odstavku 16. člena se izraz »spletna stran« spremeni v »spletni naslov«, tako da se odstavek
glasi:
(13)   Če  zaradi  višje  sile  ni  možno  izvesti  žrebanja  za  posamezen  krog  Lota,  Loterija  udeležencu  vrne
vplačana sredstva za sodelovanje na podlagi potrdila o vplačilu oz. vrne vplačana sredstva na igralni račun
na podlagi zapisa vplačila na igralnem računu udeleženca. Loterija seznani udeležence v igri o nesodelovanju
v tem krogu Lota in o začetku vračanja vplačil najmanj z objavo na prodajnih mestih igre Loto in na spletnem
naslovu www.loterija.si. Udeleženci imajo možnost na podlagi veljavnega potrdila o vplačilu zahtevati vračilo
zneska  v  višini  vplačila  v  krog  za  katerega  ni  bilo  možno  izvesti  žrebanja,  v  roku  šestdeset  dni  od
predvidenega dneva žrebanja. Ob vračilu zneska v višini vplačila, morajo udeleženci izročiti veljavno potrdilo
o vplačilu. Če izročeno potrdilo velja za več zaporednih krogov in udeleženec z njim sodeluje še v nadaljnjih
krogih  igre,  Loterija  ob  vračilu  vplačanih  sredstev  za  posamezen  krog  izda  nadomestno  potrdilo.
Nadomestno potrdilo vsebuje vse elemente potrdila. Loterija je dolžna udeležencem, ki so vplačilo za krog,
za katerega ni bilo možno izvesti žrebanja, opravili preko interneta, znesek v višini vplačila v ta krog, vrniti na
njihov igralni račun. Nadzornemu organu Loterija posreduje poročilo o vzrokih neizvedenega žrebanja v roku
7 delovnih dni od dogodka.

4. člen
Dopolni se prvi odstavek 17. člena, tako da se glasi:
(1) Loterija ugotavlja število in vrednost dobitkov s pomočjo programske opreme, ki je izdelana v ta namen.

5. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.

6. 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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