
Odločba Vlade RS o dodelitvi koncesije, 46101-8/2015/4 
z dne 21. 5. 2015, ki jo je Vlada RS podaljšala z odločbo, 
št. 46101-2/2023/4 z dne 20. 4. 2023. 

Ta dodatek je potrdil FURS – PFU z odločbo, št. 46100-
80/2020-3 z dne 3. 8. 2020 

 
 
 

 

Na podlagi 8. člena Pravil igre na srečo »Cifra plus« z dne 4. 7. 2017 in Poslovnika o delu uprave, je 
uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d. d., Dunajska cesta 22, Ljubljana, sprejela naslednji 

DODATEK K PRAVILOM IGRE NA SREČO »CIFRA PLUS« 
ZA SERIJO Z IMENOM »CP 10/20« 

1. člen 
(vsebina in ime serije) 

S tem dodatkom se določijo elementi, ki so potrebni za prirejanje igre »Cifra plus« za serijo z imenom 
»CP 10/20«, v nadaljevanju serija »CP 10/20«.  

2. člen 
(časovni interval) 

(1) Serija »CP 10/20« se prireja po krogih, ki si sledijo z žrebanjem dobitne kombinacije v intervalu od 
minute do pet minut. Interval, ki velja za posamezen krog oz. kroge serije »CP 10/20«, prireditelj 
objavi na svoji spletni strani. 

(2) Vplačila za posamezen krog se sprejemajo do časa začetka žrebanja dobitne kombinacije tekočega 
kroga oz. se zaključijo s časom začetka žrebanja dobitne kombinacije tekočega kroga. 

3. člen 
(napoved) 

(1) Udeleženec za sodelovanje v posameznem krogu serije »CP 10/20« (v nadaljevanju: žrebanju) 
napove najmanj eno in največ deset števil iz množice 20-ih števil (1 – 20). Ena kombinacija vsebuje 
najmanj eno in največ osem napovedanih števil. 

(2) Za sodelovanje v žrebanju mora udeleženec vplačati najmanj eno kombinacijo. V primeru, ko hkrati 
napove več kot osem števil, lahko vplača le sistemsko napoved.  

(3) Udeleženec napove izid v žrebanju na napovednem listku. Na enem napovednem listku lahko 
hkrati vplača eno kombinacijo in eno ali več sistemskih napovedi. 

4. člen 
(cena) 

(1) Minimalno vplačilo na posameznem napovednem listku za posamezno žrebanje je 0,10 evra. 
Vplačilo se enakomerno porazdeli med vse na napovednem listku napovedane kombinacije.  

(2) Udeležencu se na vplačilo posamezne kombinacije priračuna 10 % davek od srečk. 

(3) Najnižje vplačilo za posamezni napovedni listek prireditelj lahko prilagodi glede na način vplačila. 
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5. člen 
(žrebanje) 

V žrebanju se iz možice 20-ih števil od 1 do 20 zaporedoma žreba 10 števil. Žrebanje poteka avtomatsko 
s pomočjo računalnika v intervalu iz prvega odstavka 2. člena tega dodatka.  

6. člen 
(dobitki) 

(1) V seriji »CP 10/20« je vrednost dobitka v napovedi odvisna od števila pravilno napovedanih števil, 
vrste vplačanih sistemov ter zneska vplačila. 

(2) Tabela pripadajočih kvot za izračun vrednosti dobitkov: 

Število napovedanih števil v 
kombinaciji 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kvota 1,80 3,50 7,20 15,00 40,00 120,00 400,00 1.500,00 
 

7. člen 
(objava izida žrebanja in izplačilo) 

(1) Po vsakem žrebanju prireditelj na svoji spletni strani www.e-stave.com javno objavi rezultate 
žrebanja.  

(2) Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka, če ima na vplačanem napovednem listku vsaj eno 
dobitno kombinacijo. 

8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem začetka veljavnosti tega dodatka preneha veljati Dodatek k pravilom igre »Cifra plus« za 
žrebanje »CP 10/20«, ki ga je uprava prireditelja sprejela dne 18. 12. 2018.  

9. člen 
(prehodna določba) 

Dodatek iz prejšnjega člena se uporablja za vse kroge serije »CP 10/20« do začetka uporabe tega 
dodatka in za vse tiste kroge, katerih rok za izplačilo dobitkov na dan začetka uporabe tega dodatka še 
ni potekel, do poteka roka za izplačilo dobitkov. 

10. člen 
(veljavnost dodatka) 

Ta dodatek začne veljati z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ, uporablja pa se za kroge serije »CP 
10/20«, po objavi na spletni strani prireditelja.  

  

http://www.e-stave.com/
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Prireditelj v objavi iz prejšnjega odstavka navede datum, uro in minuto začetka uporabe. 

 

Številka: 134/2020-3 
Ljubljana, dne 31. 7. 2020 

 

 Luka Steiner l. r. Tomo Šeme l. r. 
 član uprave član uprave 
 

žig 
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