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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE KONCESIONARJU DODELILA KONCESIJO ZA TRAJNO PRIREJANJE KLASIČNE 
IGRE NA SREČO »HIP igra« Z ODLOČBO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ŠT. 46101-28/2010/4, Z DNE 11. 11. 
2010, IN JO Z ODLOČBO 46101-4/2020/5, Z DNE 24. 6. 2020, PODALJŠALA DO 30. 6. 2025. 
 
FURS JE IZDALA ODLOČBO ŠT.: 46100-56/2022-3, LJUBLJANA 29. 11. 2022, O POTRDITVI PRAVIL IGRE 
NA SREČO HIP igra. 
 

PRAVILA IGRE NA SREČO HIP IGRA 
 
Številka: 333-22-66 
Ljubljana, 18. 11. 2022 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

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) Pravila in posamezni Dodatki k pravilom (v nadaljevanju: Dodatek) so obvezujoči za Loterijo, osebe, 
pooblaščene za prodajo HIP igre in izplačila oziroma izdajo dobitkov, ter za udeležence, ki s samim 
nakupom igre sprejemajo ta Pravila in Dodatek, obenem pa se obvezujejo, da jih bodo tudi upoštevali.  

(2) Udeleženec mora pri udeležbi v HIP igri upoštevati tudi določbe Pravil o poslovanju z igralnim 
računom. 

(3) Pravila, posamezni Dodatki in Pravila o poslovanju z igralnim računom so objavljeni na spletnem 
naslovu loterija.si. 
 

SODELOVANJE V IGRI 

3. člen 
(1) HIP igra je loterija s trenutno znanim dobitkom, pri kateri lahko udeleženec 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) Udeleženec kupi HIP igro kot elektronsko srečko (v nadaljevanju: srečka) prek interneta oziroma 
drugih telekomunikacijskih sredstev. Srečka se izdaja v nematerializirani obliki in velja za izdano, ko se 
v centralni bazi Loterije zabeleži kot prodana.  
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(3) Udeleženci v HIP igri so lahko samo igralci, ki imajo pri Loteriji odprt igralni račun.  

4. člen 
(1) Loterija prireja HIP igro v serijah.  

(2) Elemente posamezne serije Loterija določi v Dodatku.  

(3) Vplačilo v igro (v nadaljevanju: vrednost) posamezne srečke je lahko najmanj 0,01 € in največ 25 €. 
Igralcu se na vrednost srečke priračuna 10 % davek od srečk. 

5. člen 
(1) HIP igro prodaja Loterija prek interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev.  

(2) Posamezne serije HIP igre so v prodaji toliko časa, kot je določeno v Dodatku. 

(3) Loterija lahko čas prodaje posamezne serije HIP igre, določen v prejšnjem odstavku, ustrezno 
podaljša ali skrajša le na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa.  

(4) V primeru, ko je določena serija v celoti prodana pred iztekom roka za prodajo, se šteje za zadnji 
dan prodaje tisti dan, ko je bila prodana zadnja srečka v seriji. Zadnji dan prodaje serije in zadnji dan 
za izplačilo dobitkov Loterija objavi na spletnem naslovu loterija.si.  

6. člen  
(1) Loterija za vsako serijo HIP igre v Dodatku 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) Loterija v navodilih za igranje določi splošne informacije z navodili za udeleženca in druga 
pomembna obvestila v zvezi z igranjem. 

(3) Veljavna je tista srečka, ki vsebuje vse elemente, navedene v Pravilih oziroma v Dodatku. 

(4) V primeru neskladnosti med Pravili oziroma Dodatkom in navodili za igranje velja vsebina, ki je 
določena v Pravilih oziroma v Dodatku.  
 

SKLAD ZA DOBITKE 

7. člen 
(1) Sklad za dobitke v posamezni seriji znaša najmanj 40 % vrednosti v seriji izdanih srečk in se lahko 
poveča za znesek iz neizplačanih dobitkov ali rezervnega sklada. 

(2) Dobitki so lahko v denarju in blagu oziroma v kombinaciji denarja in blaga.  

 
UGOTAVLJANJE DOBITKOV 

8. člen 
(1) Srečka je dobitna, če je udeleženec odkril kombinacijo polj, ki je v skladu s pravili in Dodatkom 
določena za dobitek, a le pod pogojem, da je dobitna kombinacija polj na srečki zapisana v centralni 
bazi Loterije. 
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(2) Če se na informativnem zapisu grafične podobe igre pojavi napačen zapis pri vrstah in vrednosti 
možnih dobitkov, se udeležencu izplača dobitek v vrednosti, kot je določen v Dodatku.  

(3) Če dobitek ni bil odkrit v skladu s Pravili in Dodatkom ali dobitna kombinacija polj na srečki ni 
zapisana v centralni bazi Loterije, ima Loterija pravico zavrniti izplačilo dobitka.  

9. člen 
(1) Če udeleženec v času odkrivanja, napovedovanja ali sestavljanja polj ne zaključi srečke oziroma 
nima možnosti odkriti, napovedati ali sestaviti vseh polj na srečki, lahko nadaljuje odkrivanje, 
napovedovanje ali sestavljanje preostalih polj na srečki takoj, ko ima za to spet dane možnosti, vendar 
najpozneje v tridesetih (30) dneh od dneva nakupa srečke.  
 
(2) Če udeleženec ne zaključi srečke skladno s prejšnjim odstavkom oziroma skladno z Dodatkom, mu 
Loterija srečko samodejno zaključi enaintrideseti (31.) dan od dneva nakupa srečke. Če je bila srečka 
dobitna, se dobitek pripiše na igralni račun v skladu s Pravili o poslovanju z igralnim računom. V 
primeru HIP iger, ki imajo več stopenj, Loterija srečko prav tako samodejno zaključi, vendar na način, 
kot se zaključi srečka v primeru, da udeleženec ne želi nadaljevati na naslednjo stopnjo, zato mu 
pripada morebitni dobitek na stopnji, kjer je prenehal z igranjem.  
 
(3) Če udeleženec ne more sam zaključiti nedokončane srečke, lahko poda reklamacijo z zahtevkom, 
da Loterija srečko zaključi pred rokom iz prvega odstavka tega člena.  
 
(4) Loterija ima pravico, da za vse nedokončane srečke, ki jih ni bilo mogoče zaključiti, udeležencu vrne 
kupnino najpozneje v šestdesetih (60) dneh od zadnjega dneva prodaje serije. 
 
(5) Dokler udeleženec ne zaključi igranja nedokončane srečke, ne more kupiti nove srečke.  

10. člen 
(1) Loterija lahko za posamezno serijo igre v Dodatku omeji skupno vsoto dobitkov, ki jo lahko 
udeleženec zadene v določenem obdobju.  
 

IZPLAČILA DOBITKOV 

11. člen 
(1) Loterija izplačuje dobitke skladno z vsakokratno veljavnimi Pravili o poslovanju z igralnim računom.  

(2) Pravica do izplačila oziroma izdaje dobitka zastara v šestdesetih (60) dneh po zadnjem dnevu 
prodaje posamezne serije, razen v primerih, ko je sprožen reklamacijski postopek ali sodni spor za 
dosego pravice iz udeležbe v igri. 

12. člen 
(1) Po preteku roka iz prejšnjega člena Loterija ugotavlja izplačane oz. neizplačane dobitke.  

(2) Vrednost neizplačanih dobitkov Loterija prenese v prvo naslednjo serijo igre ali pa se uporabi za 
dobitke pri drugih igrah na srečo.  

13. člen  
(1) Loterija hrani arhivsko kopijo s podatki o kupljenih srečkah za posamezno serijo eno leto po 
zaključku prodaje serije, dlje pa v primerih, ko je sprožen reklamacijski postopek ali sodni spor za 
dosego pravice iz udeležbe v HIP igri. 
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REKLAMACIJE 

14. člen 
(1) Udeleženec lahko posreduje reklamacijo prek elektronskega zahtevka, ki je dostopen v profilu 
igralnega računa.  

(2) Udeleženec ima pravico do reklamacije v šestdesetih (60) dneh od dneva nakupa srečke.  

(3) Če udeleženec reklamacije iz kakršnihkoli razlogov ne more oddati prek elektronskega zahtevka, 
lahko v šestdesetih (60) dneh od dneva nakupa srečke reklamacijo odda prek elektronskega sporočila 
na info@loterija.si.  

Reklamacija mora vsebovati: 

• ime in priimek, 
• številko igralnega računa, 
• ime HIP igre, 
• številko serije, 
• številko srečke, 
• vplačilo igre – datum in čas transakcije, 
• vrednost vplačila, 
• razlog reklamacije. 

 
(4) Reklamacija, prejeta po preteku roka iz drugega odstavka tega člena, se šteje za nepravočasno in 
se zavrže.  

(5) Reklamacija, ki ne vsebuje navedenih elementov ali so v njej navedeni netočni oziroma nepopolni 
podatki, se šteje za nepopolno in se zavrne. 

(6) Loterija presoja reklamacije na podlagi zapisov v centralni bazi Loterije.  
 
KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
(1) Za potek HIP igre v skladu s Pravili in Dodatkom ter Navodili za igranje jamči Loterija. Prav tako 
Loterija za izplačilo dobitkov jamči s svojim celotnim premoženjem. 

16. člen 
(1) V primeru tehničnih težav lahko Loterija za določen čas onemogoči udeležbo v posamezni seriji.  

17. člen 
(1) Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.  

18. člen 
(1) Pravila veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ pri Ministrstvu za finance, uporabljati pa se 
začnejo dne 9. 1. 2023, s čimer prenehajo veljati Pravila igre na srečo HIP igra številka 145/4 z dne 1. 
2. 2011 z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Pravila številka 145/4).  

 
 

Romana Girandon, l. r., 
predsednica uprave 

 


