
 
 

Na podlagi 1.2. točke Pravil igre na srečo »Prve stave« z dne 14. 5. 2018, z dne 12. 2. 2019, št. 260/2019-

1 z dne 4. 12. 2019, št. 194/2020-1 z dne 14. 10. 2020, št. 76/2021-1 z dne 11. 5. 2021 in št. 82/2021-1 

z dne 27. 5. 2021 in Poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d. d., 

Dunajska cesta 22, Ljubljana, sprejela naslednji 

DODATEK ŠTEVILKA B02/22 

K PRAVILOM IGRE NA SREČO »PRVE STAVE« 

1. člen 

(vsebina) 

S tem dodatkom se določijo elementi za udeležence, ki bodo v igri na srečo »Prve stave« sodelovali v 

žrebanju za dobitke »BONI«.  

2. člen 

(udeleženec) 

(1) V žrebanju za »BONI« dobitek sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja žrebanja za dobitke 

»BONI« vplačajo stavni listek (stavo).  

(2) V žrebanju za »BONI« dobitek udeleženec sodeluje s številko stavnega listka. Številka stavnega 

listka je enolično določena za vse vplačane stave, ne glede na kraj in način vplačila (stavnica, 

internet, samopostrežni terminal itd.).  

3. člen 

(trajanje) 

Žrebanje za »BONI« dobitek poteka od 5. 4. 2022 do vključno 31. 5. 2022 oz. razdelitve sklada za 

dobitke, določenega v 4. členu tega dodatka. Za datum in čas začetka in zaključka velja sistemski čas 

prireditelja. 

4. člen 

(sklad in dobitki) 

(1) Sklad za dobitke »BONI« znaša 150.000 EUR in se oblikuje iz sredstev neizplačanih dobitkov.  

(2) Vrednost posameznega »BONI« dobitka je enaka polovici (1/2) vrednosti vplačila izžrebanega 

stavnega listka (vključno z davkom od srečk), pri čemer je minimalna vrednost »BONI« dobitka 

omejena na 1 evro ter maksimalna vrednost »BONI« dobitka omejena na 5 evrov. 

5. člen 

(način žrebanja) 

(1) Žrebanje stavnih listkov prireditelj izvede s pomočjo žrebalne naprave, ki je sestavni del SIS.  

(2) Verjetnost »BONI« dobitka za posamezni stavni listek je 3,7 %. 



 

(3) Na vsakem izžrebanem stavnem listku se izpiše besedilo: »Boni dobitek« in vrednost dobitka. 

6. člen 

(izplačilo) 

(1) Izplačilo »BONI« dobitkov poteka skladno s Pravili igre na srečo »Prve stave«.  

(2) Udeležencu, ki je stavni listek z »BONI« dobitkom vplačal z igralnega računa, se vrednost dobitka 

pripiše na udeleženčev igralni račun takoj po opravljenem žrebanju.  

(3) Če je vplačan stavni listek naknadno storniran, udeleženec s tem stavnim listkom ni upravičen do 
izplačila »BONI« dobitka.  

7. člen 

(objava in veljavnost dodatka) 

Ta dodatek je objavljen na spletni strani prireditelja www.e-stave.com in začne veljati z dnem, ko ga 

potrdi nadzorni organ, uporablja pa se v času trajanja tega kroga žrebanja dobitkov »BONI«.  

 

Številka: 77/2022-1 

Ljubljana, dne 1. 4. 2022 

 

 Tomo Šeme l. r. Luka Steiner l. r. 

 član uprave predsednik uprave 

 

žig 

http://www.e-stave.com/

