Loterija Slovenije, d. d.
Ljubljana, Gerbičeva ulica 99

PRAVILA IGRE NA SREČO HIP IGRA
(prečiščeno besedilo)
Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo hip igra vsebuje pravila igre na srečo hip igra številka 145/4 z dne 1.
2. 2011, spremembe pravil igre na srečo hip igra številka 134/73 z dne 5. 12. 2012, spremembe pravil igre na
srečo Hip igra številka 134/86 z dne 12. 11. 2013 in spremembe pravil igre na srečo Hip igra številka 333-1836 z dne 1. 8. 2018.
Številka: 333 - 18 - 46
Ljubljana, 9. 10. 2018

1. člen
(1) Po teh pravilih prireja Loterija Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Loterija)
igro na srečo z imenom HIP igra.
2. člen
(1) HIP igra je loterija s trenutno znanim dobitkom. Igralec kupi HIP igro kot elektronsko srečko (v nadaljnjem
besedilu: srečka) prek interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev.
3. člen
(1) Pravila in posamezni Dodatki k pravilom so obvezujoča za Loterijo, osebe pooblaščene za prodajo HIP
igre in za izplačila oz. izdajo dobitkov (v nadaljevanju: prodajalec) ter za igralce, ki s samim nakupom igre
sprejemajo ta Pravila in Dodatek k pravilom in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
(2) Pravila, posamezni Dodatki k pravilom in Pravila o poslovanju z igralnim računom so objavljena na
spletnem naslovu www.loterija.si in www.eloterija.si.
(3) Igralec mora pri udeležbi v HIP igri upoštevati tudi določbe Pravil o poslovanju z igralnim računom.
4. člen
(1) Loterija prireja HIP igro v serijah.
(2) Vplačilo v igro (vrednost) posamezne srečke je najmanj 0,01 € in največ 25,00 €. Udeležencu se na
vplačilo v igro (vrednost) srečke priračuna 10% davek od srečk
(3) Sklad za dobitke v posamezni seriji znaša najmanj 40% vrednosti v seriji izdanih srečk.
(4) Število srečk v seriji, ceno posamezne srečke v seriji ter vrste in vrednost dobitkov v posamezni seriji
Loterija objavi v Dodatku k pravilom.
(5) Dobitki so lahko v denarju in blagu oz. v kombinaciji teh vrst. Sklad za dobitke v blagu je določen glede na
tržno vrednost teh dobitkov v času odločanja o skladu za dobitke v posamezni seriji.
(6) Loterija lahko v sklad za dobitke nameni tudi sredstva iz naslova neizplačanih dobitkov iger, ki jih prireja
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ali iz rezervacij za sklade.
(7) Veljavna je tista srečka, ki vsebuje vse elemente, navedene v Pravilih oz. v Dodatku k pravilom.
5. člen
(1) Loterija za vsako serijo HIP igre v Dodatku k pravilom določi:
 ime in oznako serije,
 čas prodaje serije,
 vrsto in vrednosti dobitkov,
 elemente za ugotavljanje dobitne kombinacije,
 način ugotavljanja rezultata v igri,
 ceno posamezne srečke,
 omejitve pri igranju.
(2) V navodilih za igranje se določi:
 ime serije,
 oznako serije,
 prvi in zadnji dan prodaje serije,
 zadnji dan za izplačilo dobitkov v seriji,
 druga pomembna obvestila v zvezi z igranjem.
6. člen
(1) HIP igro prodaja Loterija preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev.
(2) Posamezne serije HIP igre so v prodaji toliko časa, kot je določeno v Dodatku k pravilom.
(3) Loterija lahko čas prodaje posamezne serije HIP igre, določen v prejšnjem odstavku, ustrezno podaljša ali
skrajša le na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa, razen v primeru, ko je določena serija v
celoti prodana pred iztekom roka za prodajo. V tem primeru se šteje zadnji dan prodaje tisti dan, ko je bila
prodana zadnja srečka v seriji. Zadnji dan prodaje serije in zadnji dan za izplačilo dobitkov Loterija javno
objavi.
7. člen
(1) »HIP igra« je loterija s trenutno znanim dobitkom, pri kateri lahko igralec takoj po vplačilu za udeležbo v
igri z odkrivanjem ali napovedjo polj na srečki sam ugotovi rezultat v igri. Navedena načina ugotavljanja
rezultata v igri se lahko med seboj kombinirata, ponavljata ali dopolnjujeta. Polja v igri so lahko oznake, črke,
številke, barve, znaki ali simboli.
(2) Igralec ugotavlja rezultat v igri takoj po vplačilu za udeležbo.
(3) Način ugotavljanja rezultata igre je določen v Dodatku k pravilom.
8. člen
(1) Če igralec v času odkrivanja, napovedovanja ali sestavljanja polj ne zaključi z igro oziroma nima možnosti
odkriti, napovedati ali sestaviti vsa polja v igri, lahko nadaljuje z odkrivanjem, napovedovanjem ali
sestavljanjem preostalih polj na igri takoj, ko razmere to dopuščajo, vendar najkasneje v 60-ih dneh od
dneva nakupa igre. Če igralec ne zaključi igre po določilu iz prejšnjega stavka oziroma skladno z Dodatkom k
Pravilom, nima pravice do morebitnega dobitka. Loterija mu z nakazilom na igralni račun vrne denar v
vrednosti kupljene igre najkasneje v 60-ih dneh od zadnjega dneva prodaje serije.
(2) Če igralec v nobenem primeru ne more zaključiti igre, mu Loterija z nakazilom na igralni račun vrne
denar v vrednosti kupljene igre najkasneje v 60-ih dneh od zadnjega dneva prodaje serije.
9. člen
(1) Loterija obračuna davek na dobitke od vrednosti dobitka pri njegovem izplačilu oz. izdaji skladno z
zakonom, ki določa plačilo davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.
(2) Loterija dobitke iz iger, za katere ni potrebno odvesti davka na dobitke, avtomatično pripiše na igralčev
igralni račun.
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(3) Če je dobitek v vrednosti, od katere je potrebno plačati davek na dobitke, mora igralec pred izplačilom
dobitka na igralni račun, preko spletnega mesta potrditi občino, v kateri ima stalno prebivališče. Na igralni
račun Loterija pripiše dobitek, zmanjšan za znesek davka na dobitke od iger na srečo ter odvede davek na
dobitke.
10. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko Loterija za posamezno serijo igre v Dodatku k pravilom omeji
skupno vsoto dobitkov, ki se lahko zadene v določenem obdobju.
11. člen
(1) Za potek HIP igre v skladu s Pravili in Dodatkom k pravilom ter Navodili za igranje jamči Loterija. Loterija
jamči za izplačilo dobitkov s celotnim svojim premoženjem.
(2) Loterija jamči za izplačilo dobitka igralcu, ki je HIP igro kupil in odkril kombinacijo polj, ki je v skladu s
Pravili in Dodatkom k pravilom določena za dobitek, pod pogojem, da je dobitna kombinacija polj v igri
zapisana na podatkovnem mediju Loterije.
(3) V primeru, da dobitek ni bil odkrit v skladu s Pravili in Dodatkom k pravilom, ima Loterija pravico zavrniti
izplačilo dobitka.
12. člen
(1) Igralec lahko posreduje reklamacijo preko elektronskega zahtevka, ki je dostopen na spletnem naslovu
www.eloterija.si. Reklamacija mora vsebovati:
- ime in priimek,
- številko igralnega računa,
- vplačilo igre-čas transakcije,
- vrednost vplačila,
- razlog reklamacije,
- številko srečke.
(2) Igralec ima pravico do reklamacije v roku šestdeset dni od dneva nakupa igre.
(3) Reklamacija, prejeta po preteku roka iz drugega odstavka tega člena, se šteje za nepravočasno in se
zavrže.
(4) Reklamacija, ki ne vsebuje navedenih elementov ali so v njej navedeni netočni oz. nepopolni podatki, se
šteje za nepopolno in se zavrne.
(5) Loterija presoja reklamacije na podlagi zapisov na podatkovnem mediju Loterije.
13. člen
(1) Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen
(1) Pravila veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ pri Ministrstvu za finance, uporabljati pa se začnejo
po javni objavi. Davek od srečk se začne priračunavati pri srečkah tistih serij, ki so izdane od vključno
1.9.2013 dalje.

Romana Dernovšek, l.r.
Predsednica uprave
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