
      
 

Prečiščeno besedilo vsebuje: 

- Dodatek k Pravilom igre na srečo »Petica« za serijo z imenom »Super petka«, št. 159/2020-1 z 

dne 28. 8. 2020 in 

- Spremembe Dodatka k Pravilom igre na srečo »Petica« za serijo z imenom »Super petka«, št. 

144/2021-1 z dne 5. 10. 2021 

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Pravil igre na srečo »Petica«, št. 153/2020-1 z dne 25. 8. 2020 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 »PETICA« 

ZA SERIJO Z IMENOM »SUPER PETKA« 

(prečiščeno besedilo) 
 

1. člen 

(vsebina) 

S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za serijo srečk z imenom »Super petka«.  

2. člen 

(podatki o seriji) 

(1) V seriji igre »Petica« z imenom »Super petka« (v nadaljevanju: igra »Super petka«) je izdanih 

500.000 srečk.  

(2) Srečke serije igre »Super petka« so v prodaji 24 mesecev. 

3. člen 

(cena srečke) 

Cena srečke je 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 5,00 EUR in 10,00 EUR. Udeležencu 

se na posamezno vplačilo priračuna 10 % davek od srečk. 

4. člen 

(sklad in dobitki) 

(1) Sklad za dobitke znaša najmanj 40 % od vrednosti izdanih srečk.  

(2) Vrednost dobitka predstavlja zmnožek med faktorjem, določenim za posamezno dobitno 

kombinacijo in ceno srečke. Največja vrednost dobitka na srečki je 10.000,00 EUR. 

(3) Dobitne kombinacije: 

Kombinacija Opis 

Super Petka Pet modrih kart z zaporednimi številkami od 1 do 5 

Petka Pet kart  v isti barvi z zaporednimi številkami 



 

Štirka Štiri karte z enako številko 

Barva Pet kart v isti barvi 

Trojka + par Tri karte z enako številko + dve karti z enako številko 

Zaporedje Pet kart  z zaporednimi številkami v poljubni barvi 

Trojka Tri karte z enako številko 

Dva para Dvakrat dve karti z enakima številkama  

Par Dve karti z enakima številkama 

 

(4) Tabela faktorjev iz drugega odstavka tega člena za izračun dobitkov: 

Kombinacija Faktor 

Super Petka 1.000,00 

Petka 125,00 

Štirka 15,00 

Barva 10,00 

Trojka + par 4,00 

Zaporedje 2,50 

Trojka 1,10 

Dva para 0,70 

Par 0,20 

5. člen 

(način igranja) 

(1) Na srečki serije igre »Super petka« se nahaja deset kart. Vsaka karta je označena z eno izmed barv 

(rdeča, modra, zelena, rumena) in eno izmed številk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

(2) Po potrditvi nakupa se na srečki prikaže niz petih odkritih in niz petih zaprtih kart. Udeleženec lahko 

eno ali več odkritih kart nadomesti z eno ali več kartami iz niza zaprtih kart. Če udeleženec ne želi 

zamenjati nobene karte, mora vseh pet odkritih kart zadržati in nato potrditi. 

(3) Srečka je dobitna, če odkritih pet kart sestavlja eno od v tem dodatku določenih dobitnih 

kombinacij. 

6. člen 

(omejitve igranja) 

Če je udeleženec v seriji igre »Super petka« z dobitkom, ugotovljenim na zadnji kupljeni srečki v zadnjih 

24-ih urah, dosegel oz. presegel vrednost dobitkov v višini 10.000,00 EUR, mu sistem onemogoči nakup 

nove srečke. 

7. člen 

(prenehanje uporabe) 

Z dnem začetka uporabe tega dodatka se preneha uporabljati Dodatek št. 6016-11 k Pravilom igre na 

srečo »Petica«, ki ga je sprejela uprava prireditelja dne 7. 6. 2016.  



 

8. člen 

(veljavnost dodatka) 

Ta dodatek začne veljati z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ, in se uporablja od izdaje prve naslednje 

ponovljene serije srečk igre »Super petka« po uveljavitvi tega dodatka dalje. 

 

Številka: 159/2020-1 

Ljubljana, dne 28. 8. 2020 

 

 

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

 član uprave predsednik uprave 

žig 

 

Spremembe Dodatka k Pravilom igre na srečo »Petica« za serijo z imenom »Super petka«, št. 144/2021-

1 z dne 5. 10. 2021 vsebujejo naslednjo prehodno določbo: 

 

3. člen 

(veljavnost dodatka) 

Te spremembe dodatka začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, in se uporabljajo od izdaje 

prve naslednje ponovljene serije srečk igre »Super petka« po uveljavitvi teh sprememb dodatka. 

 
 
 Tomo Šeme l. r. Luka Steiner l. r. 

 član uprave član uprave 

 


