
Vlada Republike Slovenije je za prirejanje igre na srečo Eurojackpot z odločbo št. 46101-11/2011/4 z dne 17.

11. 2011, Loteriji Slovenije, d.d.,  dodelila koncesijo in jo z odločbo št. 46101-3/2016/4 z dne 2. 6. 2016, 

podaljšala do 30. 6. 2021 in sklenila čistopis koncesijske pogodbe št. 4617-10/2015/12 z dne 22. 6. 2016.

RS, MF, FURS, Posebni finančni urad je izdal Odločbo št. 46100-112/2020-2, Ljubljana 21. 10. 2020, o 
potrditvi Sprememb pravil igre na srečo Eurojackpot.

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS št. 14/11 - UPB3, 108/12, 401/14), 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) in Statuta Loterije Slovenije je Uprava Loterije Slovenije na seji dne 20. 
10. 2020 sprejela 

SPREMEMBE PRAVIL IGRE NA SREČO 
EUROJACKPOT 

Številka: 333-20-83

Ljubljana, 20. 10. 2020

1. člen

V 4. členu se spremenita drugi (2) in tretji (3) odstavek tako, da se glasita:

(2) Pravila so objavljena na spletnem naslovu Loterije www.loterija.si in so na vpogled na vseh prodajnih 

mestih Eurojackpota.

(3) Za udeleženca, ki sodeluje v Eurojackpotu po internetu oz. drugih komunikacijskih sredstvih, poleg teh 

pravil veljajo tudi Pravila o poslovanju z igralnim računom, ki so objavljena na spletnem naslovu Loterije 

www.loterija.si.

2. člen

V 7. členu se spremeni prvi (1) odstavek tako, da se glasi:
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(1) Vplačilo v igro je 2,00 EUR. Udeležencu se na vplačilo v igro priračuna 10% davek od srečk, ki znaša 0,20 
EUR. Cena kombinacije za sodelovanje v igri znaša 2,20 EUR.

3. člen

V 8. členu se spremenita tretji (3) in četrti (4) odstavek tako, da se glasita:

(3) Loterija sprejema vplačila za udeležbo v igri tudi za več zaporednih krogov. Za sodelovanje v več 

zaporednih krogih udeleženec z znakom x označi v koliko krogih želi sodelovati. 

(4) Na listku so polja za HITRI IZBOR, ki udeležencu omogočajo sodelovanje v žrebanju z naključno izbranimi 

številkami. Udeleženec z znakom x označi „DA“, če želi v Eurojackpotu sodelovati z naključno izbranimi 

številkami in hkrati z znakom x označi število naključno izbranih kombinacij. Udeleženec v Eurojackpotu ima 

možnost poljubno kombinirati kombinacije lastne izbire in kombinacije naključno izbranih številk. Največje 

možno število kombinacij na enem listku je 15.

4. člen

V 12. členu se spremeni prvi (1) odstavek tako, da se glasi:

(1) Loterija objavi zaključek vplačil tekočega kroga Eurojackpota na vsakem prodajnem mestu in na spletnem

naslovu Loterije www.loterija.si.

5. člen

V 16. členu se spremeni drugi (2) odstavek tako, da se glasi: 

(3) Loterija predvaja posnetek žrebanja skupnih dobitkov in najkasneje naslednji dan po žrebanju objavi 

rezultate žrebanja vseh dobitkov na spletnem naslovu www.loterija.si.

6. člen 

V 19. členu se spremeni prvi (1) odstavek tako, da se glasi: 

(1) Na podlagi zapisnika o žrebanju  dobitkov in rezultatov žrebanja, Loterija najkasneje v roku sedmih dni 

od žrebanja sestavi poročilo za določen krog Eurojackpota in ga objavi na vseh prodajnih mestih 

Eurojackpota in na spletnem naslovu www.loterija.si.

7.  člen

V 22. členu se spremeni prvi (5) odstavek tako, da se glasi: 

(5) Udeleženec, ki sodeluje v Eurojackpotu prek interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, lahko 

posreduje reklamacijo prek elektronskega zahtevka, ki je dostopen na spletnem naslovu www.loterija.si.

8. člen

V 29. členu se spremeni drugi (2) odstavek tako, da se glasi:
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(2) Ta pravila so na vpogled na spletni strani Loterije na naslovu www.loterija.si in na vseh prodajnih mestih 

Eurojackpota.

9. člen

Ostala določila ostanejo nespremenjena. 

10. člen 

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

Romana Dernovšek , l.r.

Predsednica uprave


