NA PODLAGI KONCESIJSKE POGODBE ŠT.: 4617-34/2010/31, LJUBLJANA 24.12.2010 VLADE RS IN POTRDILA URADA
ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO ŠT.: 46100-18/2011/5/0210-05, LJUBLJANA 19.05.2011 O POTRDITVI
DODATKA PRAVIL IGRE, LOTERIJA SLOVENIJE OBJAVLJA:

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 Predsednik Uprave sprejel

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 ZMAGOVALNI MET.
2. člen
Emisija: 200.000 srečk.
Cena srečke: 0,25,€, 0,50 €, €1,00€, 2,00€ in 3,00 €.
Začetek prodaje: 4. 2. 2013
Zaključek prodaje: 30. 6. 2014
Zadnji dan za izplačilo oz. izdajo dobitkov: 29. 8. 2014
3. člen
Na mizi je 11 polj s številkami od 2 do 12, ki določajo seštevek meta dveh kock.
Cilj igralca je pravilno napovedati seštevek meta dveh kock. V primeru, da je seštevek številk na obeh
kockah enak seštevku meta, ki ga je igralec napovedal, je v igri dobitek.
Vrednost dobitka določa vrednost srečke in koeficient dobitka napovedanega seštevka metov.
Na voljo je le en met, razen v primeru če igralec izbere števili 2 ali 12 in pravilno napove seštevek kock. V
tem primeru sta na voljo dva meta. Če igralec tudi v drugem poskusu pravilno napove seštevek, mu pripada
dobitek, v nasprotnem primeru dobitka ni.
Igralec prične igro z izbiro vrednosti igre in klikom na gumb IGRAJ.
4. člen
Sklad za dobitke znaša najmanj 40% od vrednosti izdanih srečk in je povečan za znesek iz neizplačanih
dobitkov.
Vrednost dobitka = vrednost srečke x koeficient dobitka

5. člen
Če je igralec v igri ZMAGOVALNI MET odkril glavni dobitek, to je pravilno napovedal seštevek metov v
dveh zaporednih metih, mu sistem onemogoči nakup nove srečke za 24 ur.
6. člen
Dodatek pravil velja z dnem, ko ga potrdi Ministrstvo za finance, uporablja pa se po javni objavi tega
Dodatka z začetkom prodaje 52. serije srečk z imenom ZMAGOVALNI MET.
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