
 
 

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Pravil igre na srečo »Derbi«, št. 29/2021-1 z dne 25. 2. 2021 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 »DERBI« 

ZA SERIJO Z IMENOM »KOLESARJENJE« 

1. člen 

(vsebina) 

S tem dodatkom k Pravilom igre na srečo »Derbi« se določijo elementi, ki so potrebni za serijo z 

imenom »Kolesarjenje«.  

2. člen 

(pomen izrazov) 

V tem dodatku uporabljeni posamezni izrazi imajo naslednji pomen: 

− »dirka« je vrsta simuliranega tekmovanja kolesarjev; 

− »izid dirke« je rezultat, ki je vezan na razplet dirke; 

− »kvota« je vrednost posameznega tipa izida dirke, ki jo določi prireditelj; 

− »stava« je napoved tipa izida dirke, ki je ovrednoten s kvoto; 

− »stavna lista« je ponudba dirk, na katere je možno staviti; 

− »stavni listek« je potrdilo o vplačilu stave; 

− »tekmovalec« je oseba, ki v dirki tekmuje; 

− »tip« je napoved izida dirke; 

− »udeleženec« je fizična oseba, ki sodeluje v seriji »Kolesarjenje«; 

− »vplačilo« je znesek, s katerim udeleženec sodeluje v seriji »Kolesarjenje«. 

3. člen 

(cena vplačila) 

Minimalna cena vplačila kombinacije znaša 0,09 evra, maksimalna pa 50,00 evrov, pri čemer je 

maksimalno vplačilo na stavni listek lahko največ 200,00 evrov. Udeležencu se na posamezno vplačilo 

priračuna 10 % davek od srečk. 

4. člen 

(prirejanje serije) 

(1) Serija se prireja po dirkah. V posamezni dirki sodeluje osem tekmovalcev. 

(2) Udeleženec lahko v posamezni dirki stavi: 

− na zmagovalca dirke (Z); 

− na točni vrstni red tekmovalcev, ki bosta osvojila 1. in 2. mesto (Dvojček); 

− na točni vrstni red tekmovalcev, ki bodo osvojili 1., 2. in 3. mesto (Trojček); 

− ali bo posamezen tekmovalec osvojil 1. ali 2. ali 3. mesto (1-3). 

(3) Vsaka od razpisanih stavnih možnosti je ovrednotena s kvoto. 



 

5. člen 

(stavna lista) 

Prireditelj vsako dirko pred začetkom sprejemanja stav objavi na stavni listi, in sicer: 

− ime serije, 

− številko dirke, 

− čas začetka dirke, 

− številke tekmovalcev, 

− imena tekmovalcev, 

− vrste stav in kvote. 

6. člen 

(izid dirke) 

(1) Prireditelj po vsaki končani dirki objavi izid dirke.  

(2) Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka, če ima na stavnem listku pravilno vsaj eno 

kombinacijo. 

7. člen 

(prenehanje uporabe) 

Z dnem začetka uporabe tega dodatka se preneha uporabljati Dodatek k pravilom igre na srečo 

»DERBI« za serijo »DIRKE KOLESARJEV«, ki ga je sprejela uprave prireditelja dne 18. 12. 2018. 

8. člen 

(objava dodatka) 

Ta dodatek je objavljen na spletni strani prireditelja na naslovu: www.e-stave.com. 

9. člen 

(veljavnost in začetek uporabe dodatka) 

Ta dodatek začne veljati z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ, uporablja pa se od dneva objave dalje.  

 

Številka: 37/2021-1 

Ljubljana, 9. 3. 2021 

 
 
 Tomo Šeme l. r. dr. Edvard Kolar l. r. 
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