VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 27. 7. 2017 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-4/2017/4, S KATERO JE
GOSPODARSKI DRUŽBI LOTERIJI SLOVENIJE, D.D., GERBIČEVA ULICA 99, 1000 LJUBLJANA, DODELILA
KONCESIJO ZA TRAJNO PRIREJANJE KLASIČNE IGRE NA SREČO VIKINGLOTTO, DO 31. 7. 2022. FURS, PFU JE
IZDAL ODLOČBO ŠT.: 46100-94/2021-2, LJUBLJANA 1. 12. 2021 O POTRDITVI SPREMEMB PRAVIL IGRE NA
SREČO VIKINGLOTTO.
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 26.
10. 2021 sprejela

SPREMEMBE PRAVIL IGRE NA SREČO
VIKINGLOTTO
Številka: 333-21-71
Ljubljana, 26. 10. 2021

1. člen
V prvem (1) členu Opredelitev pojmov se spremeni opredelitev naslednjih pojmov tako, da se glasijo:
Prodajalec: oseba pooblaščena za sprejem vplačil in izplačil dobitkov Vikinglotto.
Prodajno mesto: specializirano prodajno mesto Loterije in partnersko prodajno mesto Loterije (npr. pošta,
bencinski servis, trafika).
2. člen
V 7. členu se spremeni drugi (2) odstavek tako, da se glasi:
(2) Loterija lahko sprejema vplačila za udeležbo v Vikinglottu tudi za več zaporednih krogov, in sicer največ 5
zaporednih krogov. Za sodelovanje v več zaporednih krogih se znesek vplačila ustrezno poveča.
3. člen
V 10. členu se spremenita prvi (1) in drugi (2) odstavek tako, da se glasita:

(1) Potrdilo je veljavno, če je njegova vsebina zapisana v centralni bazi Loterije in vsebuje najmanj naslednje
elemente:
• ime Loterije;
• ime igre Vikinglotto;
• vplačano oz. vplačane kombinacije Vikinglotta;
• datum žrebanja Vikinglotta;
• datum in znesek vplačila;
• identifikacijsko številko potrdila;
• datum in čas izdaje potrdila;
• 7 mestno številko potrdila.
(2) Pri vplačilih, sprejetih po internetu oz. drugih telekomunikacijskih sredstvih, je udeleženec v Vikinglottu
imetnik zapisa o vplačani napovedi na njegovem igralnem računu, katerega vsebina je enaka vsebini,
zapisani v centralni bazi Loterije, ki vsebuje najmanj naslednje elemente:
• opis vplačila igre;
• čas transakcije;
• vrednost vplačila;
• vplačano oz. vplačane kombinacije Vikinglotta,;
• datum žrebanja;
• 7 mestno številko zapisa na igralnem računu.
4. člen
V 12. členu se spremeni prvi (1) odstavek tako, da se glasi:
(1) Podatek o zaključku vplačil tekočega kroga Vikinglotta je na voljo na vsakem prodajnem mestu igre
Vikinglotto in spletnem naslovu Loterije www.loterija.si.
5. člen
V 22. členu se spremeni tretji (3) odstavek tako, da se glasi:
(3) Reklamacija mora vsebovati:
• ime igre na srečo;
• datum žrebanja;
• razlog reklamacije;
• ime, priimek in točen naslov udeleženca;
• datum in podpis udeleženca;
• veljavno potrdilo ali kopijo potrdila.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
Spremenita se dosedanji peti (5) odstavek, ki postane četrti (4) odstavek, in dosedanji šesti (6) odstavek, ki
postane peti (5) odstavek, tako, da se glasita:
(4) Udeleženec, ki sodeluje v Vikinglottu prek interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, lahko
posreduje reklamacijo prek elektronskega zahtevka, ki je dostopen na spletnem naslovu www.loterija.si.
(5) Reklamacija iz petega odstavka tega člena mora vsebovati:
• ime in priimek udeleženca;
• številko igralnega računa;
• razlog reklamacije;
• vplačilo Vikinglotta – čas transakcije;
• vrednost vplačila;
• zapis o vplačani napovedi na igralnem računu.
Dosedanji sedmi (7) in osmi (8) odstavek postaneta šesti (6) in sedmi (7) odstavek.
6. člen
V 24. členu se dopolni prvi (1) odstavek tako, da se glasi:

(1) Pravica do izplačila zastara v roku devetdeset (90) dni od datuma žrebanja, navedenega na potrdilu oz.
zapisu o vplačani napovedi na igralnem računu, razen v primerih, ko je sprožen reklamacijski postopek ali
sodni spor za dosego pravice iz udeležbe v igri Vikinglotto.
7. člen
V 29. členu se spremeni prvi (1) odstavek in dopolni drugi (2) odstavek tako, da se glasita:
(1) Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se po javni objavi.
(2) Ta pravila so na vpogled na spletni strani Loterije na spletnem naslovu www.loterija.si ter na vseh
prodajnih mestih Vikinglotta.
8. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
9. člen
Spremembe pravil veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljati pa se začnejo po javni objavi.
Romana Dernovšek
Predsednica uprave, l. r.

