
      
 

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Pravil igre na srečo »Hitra srečka«, št. 218/2019-1 z dne 7. 10. 

2019 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 »HITRA SREČKA« 

ZA SERIJO Z IMENOM »ČRNO BELA« 

1. člen 

(vsebina) 

S tem dodatkom se določa način igranja, ceno srečke, število izdanih srečk, datum začetka in zaključka 

prodaje serije, dan, ki šteje kot zadnji dan za izplačilo dobitkov, višino sklada za dobitke z navedbo 

dobitkov, način ugotavljanja dobitkov ter druge elemente, pomembne za prirejanje 02/21 serije srečk 

igre »Hitra srečka« z imenom »Črno bela«.   

2. člen 

(podatki o seriji) 

(1) V 02/21 seriji igre »Hitra srečka« z imenom »Črno bela« (v nadaljevanju: »Črno bela«) je izdanih 

500.000 srečk.  

(2) Začetek prodaje serije srečk »Črno bela« je 2. 11. 2021. 

(3) Zadnji dan prodaje serije srečk »Črno bela« je 31. 10. 2023. 

(4) Zadnji dan za izplačilo dobitkov serije srečk igre »Črno bela« je 29. 1. 2024. 

3. člen 

(cena srečke) 

Cena srečke je z vključenim davkom od srečk 1,00 evro. 

 

4. člen 

(sklad in dobitki) 

(1) Sklad za dobitke znaša 66 % od vrednosti v seriji izdanih srečk.  

(2) V seriji so naslednji denarni dobitki: 

št. dobitkov vrednost dobitka skupaj 

1 10.000,00 € 10.000,00 € 

3 5.000,00 € 15.000,00 € 

10 1.000,00 € 10.000,00 € 

10 250,00 € 2.500,00 € 

50 200,00 € 10.000,00 € 

10 150,00 € 1.500,00 € 



 

št. dobitkov vrednost dobitka skupaj 

126 100,00 € 12.600,00 € 

10 60,00 € 600,00 € 

96 50,00 € 4.800,00 € 

20 40,00 € 800,00 € 

40 30,00 € 1.200,00 € 

20 25,00 € 500,00 € 

450 20,00 € 9.000,00 € 

50 15,00 € 750,00 € 

1.100 10,00 € 11.000,00 € 

500 6,00 € 3.000,00 € 

7.750 5,00 € 38.750,00 € 

1.000 4,00 € 4.000,00 € 

2.000 3,00 € 6.000,00 € 

39.000 2,00 € 78.000,00 € 

80.000 1,00 € 80.000,00 € 
 skupaj: 300.000,00 € 

5. člen 

(elementi na srečki) 

Vsaka srečka vsebuje naslednje elemente: 

− ime igre »Hitra srečka«, 

− ime serije »Črno bela«, 

− ceno srečke, 

− znak in naslov prireditelja, 

− številko serije 2/21 in tekočo številko srečke, 

− kodne oznake, 

− plan dobitkov, 

− igralno polje, v katerem sta natisnjena naziva POLJE 1 in POLJE 2. V POLJU 1 so natisnjeni denarni 

zneski, v POLJU 2 pa faktorji – polje je prekrito s premazom, 

− navodila za igralce. 

6. člen 

(način igranja) 

(1) Udeleženec izve rezultat v igri, ko z igralnega polja odstrani premaz. 

(2) Srečka ima denarni dobitek, če udeleženec pod premazom:  

• v POLJU 1 odkrije tri enake denarne zneske, pri čemer je dobitek enak enkratni vrednosti treh 
odkritih zneskov; 

• v POLJU 2 odkrije faktor 1x, 2x, 3x ali 5x. 

(3) Vrednost dobitka na srečki je enaka zmnožku enkratne vrednosti treh odkritih denarnih zneskov iz 
POLJA 1 in faktorja iz POLJA 2.  



 

Primer: Če so odkriti trije denarni zneski po 10 evrov in faktor 1x, igralcu pripada dobitek v 
vrednosti 10 evrov, pri faktorju 2x = 20 evrov, faktorju 3x = 30 evrov in faktorju 5x = 50 evrov. 

7. člen 

(izplačilo in prevzem dobitkov) 

(1) Denarne dobitke do vključno 250 evrov izplačujejo vsi prodajalci. Denarne dobitke v vrednosti 

1.000 evrov izplačujejo samo prodajalci na stavnicah. 

(2) Vse dobitke prireditelj izplačuje na sedežu v Ljubljani, Dunajska cesta 22, tako kot je določeno v 

drugem odstavku 13. člena Pravil igre na srečo »Hitra srečka«.  

8. člen 

 (veljavnost dodatka)  

Ta dodatek začne veljati z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ, uporablja pa se za serijo srečk »Črno 

bela«. 

 

Številka: 139/2021-1 

Ljubljana, dne 21. 9. 2021 

 

 

 Tomo Šeme dr. Edvard Kolar 

 član uprave predsednik uprave 

žig 

 


