
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. 

Te pravila je potrdil FURS – PFU z odločbo, št. 46100-62/2017-2 
z dne 17. 7. 2017, št. 46100-102/2020-2 z dne 24. 9. 2020 in 
46100-50/2021-2 z dne 10. 6. 2021.  

 
 
  

 

Prečiščeno besedilo vsebuje: 
- Pravila igre na srečo »Cifra plus«, ki jih je uprava sprejela 4. 7. 2017,  
- Spremembe in dopolnitve Pravil igre na srečo »Cifra plus«, št. 178/2020-2 z dne 22. 9. 2020 in 
- Spremembo in dopolnitev Pravil igre na srečo »Cifra plus«, št. 94/2021-1 z dne 8. 6. 2021 

 

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
108/12,11/14-popr.), Zakona o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) in drugega odstavka 7. člena 
Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne 09.09.2008, je uprava družbe Športna 
loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na svoji seji dne 04.07.2017 sprejela 

PRAVILA IGRE NA SREČO »CIFRA PLUS« 
(prečiščeno besedilo) 

1. člen 
prireditelj 

S temi pravili se ureja sistem prirejanja klasične igre na srečo, imenovane »CIFRA PLUS« (v nadaljnjem 
besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna loterija in igre na srečo d. d. (v nadaljnjem besedilu: 
prireditelj). 

2. člen 
personalna veljavnost pravil 

Pravila in dodatki k pravilom so obvezujoči za prireditelja in druge osebe, ki jih prireditelj pooblasti za 
posamezna dejanja pri prirejanju igre, ter za udeležence, ki z vplačilom v igro priznavajo ta pravila in 
se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 

3. člen 
javna objava 

Pravila in dodatke k pravilom ter navodila za igranje prireditelj objavi najmanj na svoji spletni strani.  

4. člen 
pravna narava sodelovanja v Igri 

Pravila so izključna zakonita in pravna podlaga za sklenitev pogodbe o sodelovanju v Igri. 

Pogodba med prirediteljem in udeležencem je sklenjena, ko udeleženec vplača v Igro in ko sta izbira 
vplačane serije Igre, napoved in vrednost vplačila zabeleženi na podatkovnem mediju prireditelja ter 
je udeleženec za to prejel potrdilo o vplačilu oziroma mu je bil izpis le tega dan na razpolago na 
igralnem računu ali na vpogled na samopostrežnem terminalu. 

Vplačilo v Igro velja tudi v primeru udeleženčevega nepoznavanja ali subjektivnega razlaganja pravil. 
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V primeru spora se šteje, da je bil udeleženec s pravili seznanjen in se ne more sklicevati na 
nepoznavanje. Pravila se interpretirajo v skladu z navodili, primeri in obvestili, ki jih prireditelj javno 
objavlja na svoji spletni strani.  

Za pojasnila v zvezi z interpretacijo pravil je pristojen prireditelj. 

5. člen 
udeleženec v Igri 

Udeleženec v Igri je oseba, ki je vplačala napoved, skladno s temi pravili ter dodatki k tem pravilom in 
pod pogojem, da so podatki zabeleženi in shranjeni na podatkovnem mediju prireditelja.  

6. člen 
vplačilna mesta 

Prireditelj lahko vplačila v igro sprejema preko lastne maloprodajne mreže, pooblaščenih prodajalcev 
in samopostrežnih terminalov (v nadaljnjem besedilu: vplačilna mesta) ter preko interneta ali drugih 
telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: internet).  

Udeleženec mora pri igranju igre preko interneta upoštevati tudi določbe akta, s katerim prireditelj 
ureja poslovanje z igralnim računom,, pri igranju igre preko samopostrežnega terminala pa določbe 
akta, s katerim prireditelj ureja uporabo samopostrežnega terminala, in sicer v vsakokrat veljavnem 
besedilu, ki je objavljeno na spletni strani prireditelja. 

7. člen 
vplačilo v igro 

Vplačilo v Igro se šteje za vplačano takrat, ko je zabeleženo in shranjeno na podatkovnem mediju 
prireditelja.  

Vplačila v Igro udeleženec ne more spreminjati ali razveljaviti, razen v primerih, ko je takoj ob prevzemu 
vplačanega listka opazil napako na listku, pri čemer lahko prireditelj omeji čas, do katerega udeleženec 
lahko uveljavlja zahtevo po spremembi. Za vplačila preko interneta in samopostrežnega terminala po 
dokončni potrditvi vplačila spremembe niso več možne.  

Vplačila v Igro za posamezno žrebanje prireditelj sprejema do roka, ki je določen za sprejem vplačil.  

Vplačil v nobenem primeru ni mogoče spreminjati ali razveljaviti, če se je iztekel rok za sprejem vplačil. 

8. člen 
prirejanje igre 

Igra se prireja po serijah v zaporednih časovnih intervalih (žrebanjih) z vnaprej znanim rokom začetka 
in zaključka sprejemanja vplačil za udeležbo v igri. Za vsako serijo prireditelj pred pričetkom prirejanja 
z dodatkom k tem pravilom določi najmanj: 

- ime serije,  
- časovni interval žrebanja, 
- množico števil, izmed katerih se žrebajo števila, 
- število izžrebanih števil, 
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- število števil, ki jih  udeleženec lahko napove, 
- pripadajoče kvote, 
- ceno napovedi za posamezno žrebanje,  
- način ugotavljanja vrednosti dobitkov oziroma vrste dobitkov, 
- druga pomembna obvestila v zvezi z serijo. 

9. člen 
način igranja 

Udeleženec v Igri napove števila, ki bodo izžrebana iz določene množice števil. Pri tem je število 
napovedanih števil v kombinaciji ovrednoteno s pripadajočo kvoto, oziroma je s kvoto ovrednoteno, 
na katerem koraku žrebanja so bila izžrebana vsa napovedana števila v kombinaciji. Število števil in 
način igranja se določi z dodatkom k pravilom. 

V primeru, ko udeleženec v posamezni napovedi izbere več  števil, kot jih vsebuje najmanjša 
napovedana kombinacija, ima možnost vplačati sistemsko napoved, ki je sestavljena iz več napovednih 
kombinacij. 

Napoved lahko udeleženec vplača za eno ali več zaporednih žrebanj. Vplačana napoved sodeluje v 
prvem žrebanju, ki sledi vplačilu. V primeru vplačila za več žrebanj, sodeluje v ustreznem številu 
žrebanj, ki zaporedoma sledijo prvemu. 

10. člen 
vplačila 

Cena vplačila za posamezno napoved za eno žrebanje je določena v dodatku k tem pravilom. 

V primeru vplačila sistemske napovedi, je vplačilo pogojeno s tem, da je na vsaki napovedni kombinaciji 
možen minimalni dobitek v vrednosti vsaj 0,01 EUR. 

V primeru vplačila sistemske napovedi v žrebanju, kjer je s kvoto ovrednoteno, na katerem koraku 
žrebanja so bila izžrebana vsa napovedana števila v kombinaciji, je vplačilo enako zmnožku cene 
vplačila za eno kombinacijo in števila napovednih kombinacij. 

V primeru, ko je udeleženec vplačal igro za več zaporednih žrebanj, se znesek vplačila poveča glede na 
število žrebanj. 

Udeležencu se na ceno vplačila v igro priračuna 10 % davek od srečk. 

11. člen 
omejitev vplačil in dobitkov 

Najvišje vplačilo za napoved, za eno žrebanje, je 250 EUR, sicer pa je vrednost vplačila omejena z 
morebitnim maksimalnim dobitkom 300.000 EUR. 

V primeru, ko je v napovedi morebitni dobitek za eno žrebanje višji od maksimalnega dobitka, se 
vplačila napovedi ne sprejme.  
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Prireditelj lahko omeji znesek in število enakih vplačil na posamezno napovedno kombinacijo za vsa 
vplačilna mesta, posamezno vplačilno mesto ali za posameznega udeleženca. 

Prireditelj izvaja omejitve na osnovi zavezanosti k odgovornemu prirejanju iger na srečo ter si pridržuje 
pravico, da lahko na tej osnovi udeležencu prepove vplačilo na vplačilnem mestu oziroma izvaja 
ukrepe, določene v aktu, s katerim prireditelj ureja poslovanje z igralnim računom. 

12. člen 
zaključek sprejemanja vplačil v Igro 

Vplačila napovedi za posamezno žrebanje se sprejema do roka, ki je določen v dodatku k pravilom. 

13. člen 
potrdilo o vplačilu 

Pri vplačilu napovedi na vplačilnem mestu udeleženec prejme potrdilo o sprejemu napovedi (v 
nadaljnjem besedilu: listek). Pri vplačilu preko interneta oziroma negotovinskega samopostrežnega 
terminala je listek udeležencu dostopen na vpogled na igralnem računu oziroma samopostrežnem 
terminalu. 

Vsak listek mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
- naziv in naslov prireditelja, 
- identifikacijo vplačilnega mesta,  
- identifikacijsko številko listka, 
- datum in čas vplačila, 
- ime igre, 
- ime serije, 
- število žrebanj, 
- datum in čas prvega žrebanja (v primeru več izbranih žrebanj pa tudi datum in čas zadnjega 

žrebanja), 
- napovedana števila, 
- morebitne igrane sistemske napovedi, 
- znesek vplačila,  
- vrednosti možnih dobitkov, če so ti znani vnaprej, 
- rok za izplačilo dobitka. 

Udeleženec je dolžan ob prevzemu listka preveriti vsebino. Morebitne reklamacije so možne izključno 
v skladu z določili 21. člena teh pravil.  

Vsi podatki, ki so povezani s prirejanjem Igre, so zapisani na podatkovnem mediju prireditelja. 

V primeru kakršnegakoli dvoma ali spora glede vsebine zapisa na potrdilu o vplačilu v igro iz 2. odstavka 
4. člena teh pravil, je veljaven samo zapis na podatkovnem mediju prireditelja. 
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14. člen 
žrebanje 

Žrebanja potekajo avtomatsko s pomočjo računalnika, v času, določenem z dodatkom k pravilom. V 
primeru da žrebanje, zaradi višje sile, ni bilo izvedeno ob predvidenem času, prireditelj žrebanje izvede 
takoj, ko je to mogoče. Če je v takšnem primeru potrebno žrebanje za več kot en krog, se žrebanje 
izvede po vrstnem redu krogov, kot če bi bila žrebanja izvedena v predvidenem času. 

15. člen 
dobitek 

Napoved je dobitna, če je vsaj ena njena napovedna kombinacija dobitna. 

Kombinacija je dobitna, če so bila izžrebana vsa števila, ki jih je udeleženec napovedal v kombinaciji, 
vrednost dobitka pa je enaka zmnožku kvote za število napovedanih števil v kombinaciji  oziroma kvote, 
ki ovrednoti na katerem koraku žrebanja so bila izžrebana vsa napovedana števila v kombinaciji ter 
zneska vplačila na kombinacijo. Vrednost dobitka je določena z dodatkom k pravilom. 

Pri sistemski napovedi je skupna vrednost dobitka enaka vsoti dobitkov vseh dobitnih kombinacij. 

Sklad za dobitke znaša najmanj 40 % od vrednosti prejetih vplačil. Skladu za dobitke prireditelj lahko 
doda sredstva iz neizplačanih dobitkov oziroma lastna sredstva. 

16. člen 
objava rezultatov 

Po vsakem žrebanju prireditelj na svoji spletni strani www.e-stave.com objavi ime serije, datum in čas 
žrebanja ter izžrebana števila.  

Če prireditelj objavi nepravilen zapis rezultata, ga mora popraviti takoj, ko je nepravilnost odkril, 
popravljen zapis rezultata pa objaviti na svoji spletni strani. 

Pri izplačilu dobitka se upošteva rezultat, ki je v trenutku izplačila zapisan na podatkovnem mediju 
prireditelja. 

Podatki o rezultatih žrebanja so na vpogled tudi na vplačilnih mestih. 

17. člen 
izplačilo dobitkov 

Prireditelj izplačuje dobitke za dobitne napovedi na podlagi objave rezultatov žrebanj. Pri izplačilu 
gotovine mora udeleženec osebi, ki izplačuje dobitke, izročiti listek v fizični obliki, na katerem morajo 
biti izpisane dobitne napovedi in elementi, ki so navedeni v drugem odstavku 13. člena teh pravil. 
Ročno izpisani elementi listka, kopije ali fotografije listka niso osnova za izplačilo dobitka. Dobitni listek 
lahko udeleženec uporabi tudi za nakazilo dobroimetja na igralni račun ali na samopostrežnem 
terminalu. 

Prireditelj ob izplačilu vsebino izplačanega listka zapiše na podatkovni medij prireditelja, s čimer velja 
stavni listek za izplačanega in je hkrati neveljaven za morebitno ponovno unovčitev.  

http://www.e-stave.como/
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Prireditelj lahko določi najvišji znesek dobitka, ki se lahko izplača na vplačilnem mestu. Če prodajalec 
ne razpolaga z zadostno količino denarja, lahko udeležencu izplača dobitne listke v roku, o katerem se 
dogovori z udeležencem, vendar ne kasneje, kot je določen rok za izplačilo dobitka oziroma udeleženca 
napoti na drugo vplačilno mesto ali k prireditelju. 

Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka na dobitek od iger na srečo, se vrednost izplačanega 
dobitka ustrezno zmanjša. Udeleženec je dolžan osebi, ki izplačuje dobitke na vplačilnem mestu, 
pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument ter predložiti svojo davčno 
številko. Prireditelj lahko pred izplačilom dobitka preveri istovetnost osebe tudi na podlagi davčne 
številke pri davčnem organu. 

Zahtevek za izplačilo dobitka lahko udeleženec poda tudi na sedežu prireditelja v Ljubljani, Dunajska 
cesta 22, vsak delavnik od 8:00 do 12:00 ure. Denarni dobitki, izplačani na sedežu prireditelja, se 
nakažejo na udeleženčev transakcijski račun. 

Za izplačilo dobitkov, priigranih na igralnem računu ali na samopostrežnem terminalu, se upošteva akt, 
s katerim prireditelj ureja poslovanje z igralnim računom oziroma uporabo samopostrežnega 
terminala.  

18. člen 
zavrnitev izplačila dobitka 

Izplačilo dobitka se zavrne, če potrdilo o vplačilu v igro iz 2. odstavka 4. člena teh pravil ni zapisano na 
podatkovnem mediju prireditelja oziroma je zapisano kot storno ali če je v bazi podatkov predloženo 
potrdilo že označeno kot izplačano. V primeru, da obstaja sum o neverodostojnosti potrdila, mora 
udeleženec izplačilo morebitnega dobitka uveljaviti na sedežu prireditelja. Če prireditelj ugotovi 
nepravilnosti, udeleženec nima pravice do dobitka. 

19. člen 
poškodovanje ali poneverba listka 

Dobitek se za posamezen listek izplača samo enkrat. Za izplačilo dobitka mora biti listek nepoškodovan. 
Nepoškodovan listek je listek, na katerem so razvidni vsi elementi, navedeni v 13. členu teh pravil. 

V primeru, da na listku niso razvidni posamezni elementi, ki so bistveni za izplačilo napovedi, mora 
udeleženec listek poslati na sedež prireditelja. 

Izjemoma, na podlagi prošnje udeleženca, prireditelj lahko odobri izplačilo poškodovanega listka, če je 
mogoče iz vsebine razbrati, za katero številko listka gre. 

Udeleženec je odgovoren za svoj listek in ga je dolžan skrbno varovati pred poškodbami,  odtujitvijo ali 
razkrivanjem elementov listka, na osnovi katerih bi lahko prišlo do zlorabe s strani tretje osebe.  

Udeleženec prevzema vso odgovornost tudi v primerih, ko je listek z vsemi elementi pred izplačilom 
dobitka javno objavil.  

V primeru suma poneverbe listka, ima prireditelj pravico, da zadrži izplačilo dobitka do konca postopka 
organov pregona. 
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20. člen 
rok za izplačilo dobitka 

Pravica do izplačila dobitka zastara v roku 67 dni od datuma zadnjega žrebanja, navedenega na listku. 

21. člen 
reklamacija 

Udeleženec ima pravico do reklamacije dobitka v roku iz prejšnjega člena. Reklamacijo udeleženec 
pošlje v priporočeni pošiljki, jo odda osebno na naslovu prireditelja ali jo pošlje na elektronski naslov 
prireditelja. Reklamacija mora biti pisna in obrazložena, z navedbo razlogov ugovora in morebitnimi 
dokazili. Prireditelj mora pri reševanju reklamacije postopati skladno z internim aktom, ki ga potrdi 
nadzorni organ. 

22. člen 
osebni podatki 

Udeleženec, ki prireditelju posreduje svoje osebne podatke, se strinja, dovoljuje in pooblašča 
prireditelja, da zbira, obdeluje, uporablja, hrani in skrbi za varnost njegovih osebnih podatkov v svojih 
zbirkah, in sicer najdlje tako dolgo kot je potrebno za izvajanje določenih storitev, ki jih zahteva proces 
prirejanja Igre. 

Udeleženec lahko posamezne storitve iz prejšnjega odstavka tega člena kadarkoli prekliče, pri čemer 
preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. 
Udeleženec objave osebnih podatkov v primeru, ko je bil izžreban kot dobitnik in če tako določa 
dodatek k pravilom Igre, ne more preklicati. Po preklicu storitev prireditelj udeleženčeve osebne 
podatke blokira, na njegovo zahtevo pa izbriše, in sicer po poteku roka za reklamacije oz. rešitve spora, 
razen podatkov, ki jih je prireditelj dolžan hraniti na podlagi zakona ali podzakonskega predpisa. 

Prireditelj zagotavlja varovanje osebnih podatkov po Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu 
podatkov oz. GDPR), po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakonu, ki ureja elektronske 
komunikacije. Pri varovanju zasebnosti in varstvu osebnih podatkov se uporabljajo določbe Izjave o 
zasebnosti, objavljene na spletni strani prireditelja: www.e-stave.com. 

Prireditelj lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnika zaupa svojim 
pogodbenim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v 
imenu in na račun prireditelja, v mejah njegovega pooblastila, določenega v pisni pogodbi oziroma 
drugem pravnem aktu, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v teh pravilih. 

23. člen 
jamstvo prireditelja 

Za potek igre v skladu s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi, 
prejetimi od vplačil v igro in s celotnim svojim premoženjem. 
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24. člen 
hramba podatkov 

Prireditelj hrani vse podatke o Igri na podatkovnem mediju najmanj eno leto od objave rezultatov 
žrebanja. 

24.a člen 
pregled udeleženca 

Pri izvajanju ukrepov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma je udeleženec 
dolžan osebi na vplačilnem mestu ali na sedežu prireditelja, ki izvaja pregled stranke, pokazati osebno 
izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument ter predložiti svojo davčno številko in druge z 
zakonom predpisane podatke. 

25. člen 
reševanje sporov 

Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

26. člen 
začetek veljavnosti pravil 

Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se po prejemu dovoljenja 
nadzornega organa, in sicer z začetkom sprejemanja vplačil za žrebanje »TOP 6«. 

Pravila prireditelj javno objavi na svoji spletni strani, na naslovu: www.e-stave.com. Prireditelj 
udeležence obvešča o dejstvih, ki izhajajo iz teh pravil, tudi po drugih poteh, ki so običajna za 
posredovanje informacij. 

Vsi postopki, ki so se pričeli pred uveljavitvijo teh pravil, se nadaljujejo po pravilih, ki so veljala v 
trenutku vplačila v igro. 

27. člen 
razveljavitev starih pravil 

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila igre na srečo »CIFRA PLUS«, sprejeta dne 
09.09.2015. 

 

Anton Černe l. r.        Janez Bukovnik l. r. 
član uprave          predsednik uprave 
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Sprememba Pravil igre na srečo »Cifra plus«, št. 178/2020-1 z dne 22. 9. 2020 vsebuje naslednjo 
prehodno določbo: 
 

7. člen 
veljavnost 

Te spremembe in dopolnitev pravil začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa 
se po objavi prečiščenega besedila Pravil igre na srečo »Cifra plus« na spletni strani prireditelja. 

 
 Tomo Šeme l. r. dr. Edvard Kolar l. r. 
 član uprave predsednik uprave 
 

Sprememba in dopolnitev Pravil igre na srečo »Cifra plus«, št. 94/2021-1 z dne 8. 6. 2021 ima naslednjo 
končno določbo: 

2. člen 
veljavnost 

 
Ta sprememba in dopolnitev pravil začneta veljati z dnem, ko ju potrdi nadzorni organ in se začneta 
uporabljati naslednji dan po objavi prečiščenega besedila Pravil igre na srečo »Cifra plus« na spletni 
strani prireditelja.  

 
 Tomo Šeme l. r. dr. Edvard Kolar l. r. 
 član uprave predsednik uprave 
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