
Na podlagi 14. člena Pravil igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe 
Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 10.11.2006, je uprava družbe Športna loterija in igre 
na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na svoji seji dne 15.05.2019 sprejela 

 
 

DODATEK  
K PRAVILOM IGRE NA SREČO »HITRA SREČKA« 

ZA SERIJO 01/19 Z IMENOM  
»PLANINSKA SREČKA« 

 
 

1. člen 
 

S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje 01/19 serije srečk igre »Hitra srečka« z 
imenom »Planinska srečka«. 01/19 serija igre »Hitra srečka« vsebuje 500.000 srečk.  
 

2. člen 
 

Začetek prodaje srečk 01/19 serije igre »Hitra srečka« je 03.06.2019. 
Zadnji dan prodaje srečk 01/19 serije igre »Hitra srečka« je 31.05.2020. 
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 01/19 serije srečk igre »Hitra srečka« je 29.08.2020. 
 

3. člen  
 
Cena srečke je 1,00 €. 
Vplačilo v igro je cena srečke, zmanjšana za davek od srečk po preračunani davčni stopnji. 
 
  

4. člen 
 
Sklad za dobitke znaša 61,60% od vplačil v igro izdanih srečk v seriji. 
 
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v številu in po vrednosti in sicer: 
 

število dobitkov vrednost dobitka vrednost skupaj 

10 1.000,00 € 10.000,00 € 

120 100,00 € 12.000,00 € 

250 50,00 € 12.500,00 € 

650 20,00 € 13.000,00 € 

1.000 10,00 € 10.000,00 € 

3.000 5,00 € 15.000,00 € 

5.000 3,00 € 15.000,00 € 

35.000 2,00 € 70.000,00 € 

122.500 1,00 € 122.500,00 € 

  skupaj 280.000,00 € 

 
 
 
 
 

     
 
 



     
 

5. člen 
 

Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente: 
- ime igre »Hitra srečka«, 
- ime serije »Planinska srečka«  
- ceno srečke, 
- znak in naslov prireditelja, 
- številko serije in tekočo številko srečke, 
- kodne oznake, 
- plan dobitkov, 
- prostor v katerem so natisnjene »vaše številke«, »dobitna številka« in kontrolna številka -   
      prostor je prekrit s premazom,  
- navodila za igralce. 
       
 

6.  člen 
 
Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani premaz.  
 
Srečka ima dobitek, če je pod premazom ena izmed »vaših številk« enaka »dobitni številki«. 
V tem primeru je vrednost dobitka na srečki enaka znesku, ki je izpisan pod »dobitno številko« 
pod pogojem, da je kontrolna številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. 
 
Srečka nima dobitka, če nobena od »vaših številk« ni enaka »dobitni številki«. 
 

7. člen 
 
Dobitke do vključno 100 € izplačujejo prodajalci. Dobitke do vrednosti 1.000 € izplačujejo 
prodajalci na stavnicah. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija d.d., 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure. 

 
8. člen 

 
Ta dodatek k pravilom igre »Hitra srečka« velja z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ, 
uporabljajo pa se za 01/19 serijo srečk igre »Hitra srečka«.  
 

 
 

Tomo Šeme        dr. Edvard Kolar 
član uprave        predsednik uprave 
 
  
Športna loterija in igre na srečo d. d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila 
Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24.07.1997 in jo podaljšala s sklepom številka 473-
01/98-5 (N) z dne 17.12.1998, z odločbo številka 473-01/2001-67 z dne 11.12.2003, z odločbo številka 46101-10/2008/4 z dne 
01.10.2008, z odločbo številka 46101-11/2013/4 z dne 21.11.2013 in odločbo številka 46101-7/2018/4 z dne 6.12.2018.  
 
Ministrstvo za finance – Finančna uprava Republike Slovenije je ta dodatek potrdila pod številko 46100-30/2019-2 dne 23. 05. 
2019. 
 
Številka: 129/19 
Ljubljana, dne 24.05.2019       dr. Edvard Kolar l. r. 
         predsednik uprave    

          


