
VLADA REPUBLIKE  SLOVENIJE  JE  DNE 11.11.2010  IZDALA ODLOČBO  ŠT.  46101-28/2010/4,  S 
KATERO JE  GOSPODARSKI  DRUŽBI  LOTERIJI  SLOVENIJE,  D.D.,  GERBIČEVA ULICA 99,  1000 
LJUBLJANA, DODELILA KONCESIJO ZA TRAJNO PRIREJANJE KLASIČNE IGRE NA SREČO HIP 
IGRA.
DAVČNA  UPRAVA  REPUBLIKE  SLOVENIJE,  POSEBNI  DAVČNI  URAD,  JE  IZDAL  ODLOČBO 
ŠT.:46100-41/2013/4 02-3001-07, LJUBLJANA 23.7.2013, O POTRDITVI DODATKA PRAVIL IGRE NA 
SREČO HIP  igra.

Na podlagi Zakona o igrah na srečo, Statuta Loterije Slovenije, d.d., Plana Loterije Slovenije, d.d. za leto 
2013 in Pravil igre na srečo HIP igra številka 145/4 z dne 01.02.2011 je Predsednica Uprave sprejela

DODATEK PRAVIL igre na srečo HIP igra

1. člen

Skladno s Pravili igre na srečo HIP igra in tem Dodatkom, Loterija Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, 1000 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Loterija), prireja igro na srečo HIP igra z imenom ASTROLOŠKI 
TELESKOP.

2. člen

Emisija: 200.000 srečk.
Cena srečke: 0,50 €, 1,00 €, 2,00 €, 5,00 €
Začetek prodaje: 22. 7. 2013
Zaključek prodaje: 22. 7. 2016
Zadnji dan za izplačilo oz. izdajo dobitkov: 20. 9. 2016

3. člen

V igri se nahaja devet igralnih polj (tri vrstice s po tremi polji). Nekatera polja so prazna, pod 
nekaterimi pa se nahajajo astrološka znamenja.  Igralec lahko odkriva posamična polja ali s klikom 
na »Igraj samodejno« odkrije vsa polja hkrati. Igralec lahko odigra več iger zaporedoma – od 1 do 5 
iger.

Cilj igralca je odkriti tri astrološka znamenja v vodoravni, navpični ali diagonalni vrstici.

Igralec prične igro z izbiro vrednosti srečke, izbiro števila iger, ki jih želi odigrati zaporedoma in 
klikom na gumb IGRAJ. Vrednost nakupa se izpiše glede na izbrano število iger in vrednost srečke. 
Igralec  ima  tudi  možnost  izbora  SAMODEJNO  IGRANJE.  V  kolikor  igralec  klikne  na 
SAMODEJNO IGRANJE, se vsa polja odkrijejo samodejno. 

Igralec prejme dobitek izpisan v tabeli dobitkov, če odkrije tri astrološka znamenja v vodoravni, 
navpični in diagonalni vrstici. Vrednost dobitka je enaka ceni srečke pomnoženi s  koeficientom 
dobitka. 

Koeficienti dobitkov so izpisani pri vsaki vrstici in se spreminjajo glede na izbrano vrednost srečke.

4.

Sklad za dobitke znaša minimalno 40% od vrednosti izdanih srečk.



Tabela dobitkov:

Vrednost dobitka = cena srečke * koeficient dobitka

5. člen

Če je igralec v igri ASTROLOŠKI TELESKOP odkril glavni dobitek  v vrednosti s koeficientom 5.000, mu 
sistem onemogoči nakup nove srečke za 24 ur. 

6. člen

Dodatek pravil velja z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ, uporablja pa se po javni objavi tega Dodatka z 
začetkom prodaje 55. serije srečk z imenom ASTROLOŠKI TELESKOP.

Štev.:  134 / 33

Predsednica uprave:
Ljubljana, 18.6.2013 Romana Dernovšek, l.r.

Dobitek Opis dobitka

1 0,50 prvi stolpec
2 1,00 drugi stolpec
3 2,00 tretji stolpec
4 3,00 prva vrstica
5 25,00 druga vrstica
6 250,00 tretja vrstica
7 1.000,00 diagonala  od desne proti levi
8 5.000,00 diagonala  od leve proti desni

Koeficient 
dobitka


