
 
Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12), 
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 05. 08. 2013 sprejela 
 
  
 

PRAVILA IGRE NA SREČO »PETICA«  
 
 

1. člen 
 
S temi pravili se ureja način prirejanja klasične igre na srečo – s takoj znanim dobitkom z imenom 
»PETICA« (v nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna loterija in igre na srečo d. d., 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).  
 
 

2. člen 
 
Ta pravila in posamezni dodatki k tem pravilom so obvezujoči za vse osebe, ki vstopajo v medsebojni 
odnos v igri: prireditelja, prodajalce, kupce oziroma igralce (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) in 
druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prirejanjem  igre. 
 
Pravila in dodatke k pravilom ter navodila za igranje prireditelj objavi najmanj na svoji spletni strani. 
 
 

3. člen 
 
Udeleženec v igri je lahko oseba, ki preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev ali 
samopostrežnih terminalov kupi srečko v nematerializirani obliki (v nadaljnjem besedilu: srečka), pod 
pogojem, da so izpolnjene vse določbe teh pravil, dodatka k pravilom igre ter navodil za igranje.   
 
Veljavna je tista srečka, ki vsebuje vse elemente, navedene v teh pravilih oziroma v dodatku k 
pravilom igre. 
 
Udeleženec mora pri igranju igre preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev 
upoštevati tudi določbe Pravil o poslovanju s kontom in pri igranju igre preko samopostrežnega 
terminala določbe Pravil za uporabo samopostrežnih terminalov, in sicer v vsakokrat veljavnem 
besedilu, ki je objavljeno na spletni strani prireditelja. 

 
 

4. člen 
 

Srečke se izdajajo v serijah.  
 
Cena posamezne srečke je najmanj 0,01 € in največ 20,00 €. Udeležencu se na ceno srečke priračuna 
10 % davek od srečk. 
 
Sklad za dobitke v posamezni seriji znaša najmanj 40 % vrednosti izdanih srečk v seriji.  
 



Število srečk v seriji, ceno posamezne srečke v seriji ter vrste in vrednost dobitkov v posamezni seriji 
prireditelj objavi v dodatku k pravilom.  
 
Dobitki so lahko v denarju in blagu oziroma v kombinaciji teh vrst. Sklad za dobitke v blagu je določen 
glede na tržno vrednost teh dobitkov v času odločanja o skladu za dobitke v posamezni seriji. 
Prireditelj lahko v sklad za dobitke nameni tudi sredstva iz naslova neizplačanih dobitkov iger, ki jih 
prireja. 
 

 
5. člen 

  
Prireditelj za vsako serijo srečk z dodatkom k tem pravilom določi: 
- številko oziroma ime serije,  
- čas prodaje serije,  
- vrsto in vrednost dobitkov, 
- elemente za ugotavljanje dobitne kombinacije, 
- način ugotavljanja rezultata v igri, 
- ceno posamezne srečke, 
- omejitve pri igranju.  
 
V navodilih za igranje se določi: 
- ime serije, 
- številko serije, 
- prvi in zadnji dan prodaje serije, 
- zadnji dan za izplačilo dobitkov v seriji, 
- druga pomembna obvestila v zvezi z igranjem igre. 

 
 

6. člen 
 
Srečke prodaja prireditelj preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev in 
samopostrežnih terminalov. 
 
Srečke posamezne serije so v prodaji toliko mesecev, kot je določeno z dodatkom k pravilom.  
 
Prireditelj lahko čas prodaje posamezne serije srečk, določen v prejšnjem odstavku, ustrezno podaljša 
ali skrajša le na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa, razen v primeru, ko je določena 
serija v celoti prodana pred iztekom roka za prodajo. V tem primeru se šteje zadnji dan prodaje tisti 
dan, ko je bila prodana zadnja srečka v seriji. 

 
 

7. člen 
 
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko na srečki odkrije znak ali kombinacijo znakov, ki je v dodatku k 
pravilom igre določena za dobitno kombinacijo.  
 
Če na srečki ni odkrit predpisan znak ali dobitna kombinacija, srečka nima dobitka. 
 
Način ugotavljanja dobitne kombinacije je predpisan v dodatku k pravilom igre. 
 
 
 



8. člen 
 
Če udeleženec v času odkrivanja polj ne konča z odkrivanjem vseh predpisanih polj oziroma nima 
možnosti odkriti vseh polj na srečki, lahko nadaljuje z odkrivanjem preostalih polj na srečki, takoj ko 
razmere to dopuščajo, vendar najkasneje v 67-ih dneh od dneva nakupa srečke. Če udeleženec ne 
ravna po določilu iz prejšnjega stavka, mu zastara pravica do morebitnega dobitka. 
 
Če udeleženec v nobenem primeru ne more nadaljevati z odkrivanjem znakov, lahko pri prireditelju 
vloži obrazložen zahtevek za vračilo denarja v vrednosti kupljene srečke, najkasneje v 67-ih dneh od 
dneva nakupa srečke.  
 

 
9. člen 

 
Vsi dobitki so izplačljivi takoj, ko je dobitek odkrit. Vsi dobitki se nakažejo udeležencu po postopku in 
na način, kot je določeno z internimi akti prireditelja. 
 
Pri izplačilu dobitka, za katerega je predpisan davek na dobitke, se vrednost dobitka zmanjša za 
znesek predpisanega davka. 
 

 
10. člen 

 
Ne glede na določbe prejšnjega člena, lahko prireditelj za posamezno serijo srečk v dodatku k tem 
pravilom omeji skupno vsoto dobitkov, ki se jih lahko zadene v določenem obdobju.  

 
 

11. člen 
  
Za potek igre v skladu s pravili igre in dodatkom k pravilom jamči prireditelj. Prireditelj jamči za 
izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih srečk in celotnim svojim premoženjem.  
 
Prireditelj jamči za izplačilo dobitka udeležencu, ki je srečko vplačal in pod polji odkril  kombinacijo 
znakov, ki je v skladu s pravili določena za dobitek, pod pogojem, da je dobitna kombinacija znakov 
na srečki  zapisana na podatkovnem mediju prireditelja. 
 
V primeru, da dobitek ni bil odkrit v skladu s pravili in dodatkom k pravilom, ima prireditelj pravico 
zavrniti izplačilo dobitka.   

 
 

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

 
 

13. člen 
 
Pravila prireditelj javno objavi na svoji spletni strani, na naslovu: www.sportna-loterija.si.  
 
Vsi postopki, ki so se pričeli pred uveljavitvijo teh pravil, se nadaljujejo po pravilih, ki so veljala v 
trenutku nakupa srečke. 
 

http://www.sportna-loterija.si/


14. člen 
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, davek od srečk pa se začne 
priračunavati pri srečkah tistih serij, ki bodo izdane od vključno 01. 09. 2013 dalje. 
 
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila igre na srečo »PETICA«, sprejeta 29. 04. 2009. 
 
 
 
 
 
 
Anton Černe l.r.                                Janez Bukovnik l.r. 
član uprave                    predsednik uprave 
 
 
 
 
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila 
Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/98-16 (V), z dne 29.07.1999, koncesijo pa podaljšala s svojim 
sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22.06.2001 in z odločbama številka 46101-18/2006/4 z dne 14.06.2006 in številka 
46101-6/2011/4 z dne 02.06.2011. 
 
Ministrstvo za finance – Davčna uprava Republike Slovenije, Posebni davčni urad, je ta pravila igre potrdilo pod številko 
46100-54/2013/2/02-3001-06  dne 13. 08. 2013.  
 
 
Številka: 157/13 
Ljubljana, dne 13. 08. 2013 
 
  
          Janez Bukovnik l.r. 
          predsednik uprave 


