
     
 

 

Prečiščeno besedilo vsebuje: 
- Dodatek k Pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na konjske dirke, št. 

194/2019-1 z dne 30. 8. 2019 in 
- Spremembo Dodatka k Pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na konjske 

dirke, št. 194/2019-4 z dne 9. 12. 2019 
- Spremembo Dodatka k Pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na konjske 

dirke, št. 132/2020-1 z dne 24. 7. 2020  
- Spremembo in dopolnitev Dodatka k Pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi 

na konjske dirke, št. 84/2022-1 z dne 15. 4. 2022 in 
- Spremembo Dodatka k Pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na konjske 

dirke, št. 119/2022-1 z dne 20. 6. 2022 
 
 
Na podlagi 3. člena Pravil igre na srečo »SKUPNE NAPOVEDI«, št. 163/2019-1 z dne 11. 7. 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 »SKUPNE NAPOVEDI« ZA 

NAPOVEDI NA KONJSKE DIRKE 

(prečiščeno besedilo) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina in prireditelj) 

 

(1) Ta dodatek določa podrobnejši opis prirejanja skupne igre Napovedi na konjske dirke, način 

igranja, višino vplačila v igro in druge elemente, pomembne za igro in udeležence.  

 

(2) Športna loterija in igre na srečo d. d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 

prireditelj) Napovedi na konjske dirke prireja v sodelovanju s tujim prirediteljem, in sicer 

francoskim prirediteljem Pari Mutuel Urbain, 2 Rue du Professoeur Florian Delbarre, 75734 Paris 

Cedex 15 (v nadaljnjem besedilu: PMU), ki ima ustrezno dovoljenje pristojnega organa za prirejanje 

igre. 

 

2. člen 

(pomen izrazov) 

 

V tem dodatku uporabljeni posamezni izrazi imajo naslednji pomen: 

− »konj, ki ne dirka« je konj, ki je objavljen na napovedni listi in je kasneje odjavljen; 



 

− »igralni račun« je račun, ki ga ima udeleženec odprtega pri prireditelju za namene igranja iger 

na srečo in za plačevanje drugih storitev prireditelja; 

− »listek« je potrdilo o vplačilu v igro Napovedi na konjske dirke; 

− »napoved« je napoved konj, ki bodo dirko končali na določenih mestih oziroma vrstnega reda 

konj; 

− »napovedna lista« je ponudba dogodkov oziroma dirk za posamezno napoved; 

− »povezani konji« so konji, ki so med seboj povezani in so na napovedni listi označeni z enako 

črko (npr. konji lastnika XY s črko A, konji lastnika YZ s črko B itd.); 

− »rezervni konj« je konj, ki dopolni napoved, če ta vsebuje konja, ki ne dirka; 

− »udeleženec« je fizična oseba, ki sodeluje v igri Napovedi na konjske dirke; 

− »vplačilo« je znesek s katerim udeleženec sodeluje v igri Napovedi na konjske dirke. 

 

3. člen 

(prirejanje igre) 

 

(1) Igro Napovedi na konjske dirke prireditelj prireja na območju Republike Slovenije po Pravilih igre 

na srečo »Skupne napovedi« (v nadaljnjem besedilu: Pravila) in tem dodatku. 

 

(2) Za razjasnitev posameznega spornega primera se lahko uporabljajo tudi pravila PMU, ki so v 

slovenskem jeziku objavljena na spletni strani www.e-stave.com z naslovom Generalna pravila 

PMU. 

 

4. člen 

(splošno o napovedih) 

 

(1) Za posamezno napoved udeleženec napove konje, ki bodo dirko končali na določenih mestih 

oziroma njihov vrstni red v končani dirki.  Če v napovedi napove več konj, kot je najmanj potrebno, 

vplača več kombinacij in s tem sistemsko napoved. 

 

(2) Pri posameznih vrstah napovedi se lahko izbere rezervnega konja, ki dopolni napoved v primeru če 

ta vsebuje konja, ki ne dirka, pri čemer se doda rezervni konj na zadnje mesto v napovedi. 

 

(3) V primeru sistemske napovedi z osnovnim izborom rezervni konj v posamezni kombinaciji 

nadomesti konja, ki ni štartal, pri čemer rezervni konj v vseh napovedih nastopa na zadnjem mestu 

v kombinaciji. Če sta v dirki dva ali več konjev, ki ne dirkajo, rezervni konj v napovedi vedno 

nadomesti samo enega.  

 

(4) Vse napovedi, v katerih je napovedan eden ali več konj, ki ne dirkajo, se obravnavajo v skladu s 

pravili za posamezno vrsto napovedi. 

 

5. člen 

(napovedna lista) 

 

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


 

Prireditelj v skladu s 4. členom Pravil pred začetkom sprejemanja vplačil za Napovedi na konjske dirke 

za posamezen tekmovalni dan objavi po PMU povzeto napovedno listo, na kateri so najmanj naslednji 

podatki: 

− datum in čas začetka posamezne dirke, 

− seznam hipodromov,  

− seznam dirk na posameznem hipodromu, 

− seznam konj s štartnimi številkami za posamezno dirko, 

− vrste napovedi za posamezno dirko. 

 

6. člen 

(vplačila napovedi) 

 

(1) Prireditelj sprejema vplačila za napovedi, objavljene na napovedni listi iz prejšnjega člena tega 

dodatka do datuma in časa (ura, minuta) začetka posamezne dirke, ki je določen v napovedni listi. 

 

(2) S sprejemanjem vplačil posamezne napovedi lahko skladno s Pravili kadarkoli prekine ali jih omeji. 

 

7. člen 

(listek) 

 

(1) Po vplačilu napovedi udeleženec prejme listek. Udeležencu, ki napovedi vplača po internetu, se 

listek zapiše na igralnem računu in si ga lahko izpiše sam. 

 

(2) Listek mora poleg elementov, določenih v 6. členu Pravil, vsebovati še naslednje elemente: 

− oznako hipodroma in dirke, 

− štartne številke izbranih konj, 

− skupno število vplačanih kombinacij v napovedi. 

 

8. člen 

(cena vplačila napovedi) 

 

(1) Najnižja cena za vplačilo v igro Napovedi na konjske dirke za posamezno kombinacijo je odvisna od 

vrste napovedi in znaša najmanj: 

− 1,00 EUR (Petorček), 

− 1,30 EUR (Štiri Plus), 

− 1,50 EUR (Solo, Dvojček, Trojček), 

− 2,00 EUR (Super Plus). 

 

(2) Najvišja cena vplačila v igro Napovedi na konjske dirke za posamezno kombinacijo pri vseh vrstah 

napovedi znaša 250,00 EUR.  

 

(3) Pri sistemski napovedi je vplačilo enako zmnožku števila kombinacij in izbranega zneska vplačila za 

eno kombinacijo. 

 



 

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko cena za posamezno kombinacijo, ki jo 

prireditelj objavi v ponudbi, znaša tudi najmanj 0,50 EUR.  

II. VRSTE NAPOVEDI IN DOBITNE NAPOVEDI 

9. člen 

(vrste napovedi) 

 

(1) Pri konjskih dirkah so udeležencu na voljo naslednje vrste napovedi: 

− Solo – napoved enega konja, 

− Dvojček – napoved dveh konj v isti dirki, 

− Trojček – napoved treh konj v isti dirki, 

− Štiri Plus – napoved štirih konj v isti dirki, 

− Super Plus – napoved petih konj v isti dirki, 

− Petorček – napoved petih konj v isti dirki. 

 

(2) Konje za napovedi iz prejšnjega odstavka lahko udeleženec izbere sam ali pa za celotni oziroma 

delni izbor konj v napovedi uporabi funkcionalnost Spot, ki udeležencu omogoči avtomatski izbor 

konj, vključno z izborom rezervnega konja.  

 

(3) Prireditelj lahko posamezne vrste napovedi iz prvega odstavka tega člena omeji ali jih ne uvrsti na 

napovedno listo. 

  

10. člen 

(napoved Solo) 

 

Pri napovedi Solo, kjer udeleženec napove enega konja v dirki, sta možni naslednji napovedi: 

− Solo zmaga je napoved konja, ki bo v dirki zmagal in 

− Solo mesto je napoved na uvrstitev konja, pri čemer velja: 

• če je na napovedni listi med 4 in 7 konj – napoved na konja, ki bo dirko končal na enem izmed 

prvih dveh mest, 

• če je na napovedni listi vsaj 8 konj – napoved na konja, ki bo dirko končal na enem izmed prvih 

treh mest. 

 

11. člen 

(Solo zmaga) 

 

(1) Napoved je dobitna, če je izbrani konj v dirki zmagal.  

 

(2) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− izbrani konj v dirki ni dirkal, 

− sta dirko začela manj kot dva konja, 

− ni nobenega dobitka za to vrsto napovedi, 



 

− ni noben konj končal dirke. 

 

12. člen 

(Solo mesto) 

 

(1) Napoved je dobitna, če je izbrani konj v dirki, v kateri so na napovedni listi od 4 do 7 konj, zasedel 

eno od prvih dveh mest oziroma eno od prvih treh mest, če je na napovedni listi 8 ali več konj.  

 

(2) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− izbrani konj v dirki ni dirkal, 

− ni nobenega dobitka za to vrsto napovedi, 

− so dirko, na kateri je na napovedni listi od 4 do 7 konj, začeli manj kot trije konji, 

− so dirko, na kateri je na napovedni listi vsaj 8 konj, začeli manj kot štirje konji, 

− ni noben konj končal dirke. 

 

13. člen 

(napoved Dvojček) 

 

Pri napovedi Dvojček, kjer udeleženec napove dva konja v isti dirki, so možne naslednje napovedi: 

− Dvojček točno je napoved dveh konj, ki bosta dirko končala na prvih dveh mestih, v pravilnem 

vrstnem redu, 

− Dvojček mešano je napoved dveh konj, ki bosta dirko končala na prvih dveh mestih, pri čemer 

vrstni red ni pomemben in 

− Dvojček med tri je napoved dveh konj, ki bosta dirko končala na prvih treh mestih, pri čemer vrstni 

red ni pomemben. 

 

14. člen 

(Dvojček točno) 

 

(1) Napoved je dobitna, če:  

− sta izbrana konja končala dirko na prvih dveh mestih, v pravilnem vrstnem redu (1-2); 

− ni dobitne napovedi iz prejšnje alineje, se dobitne napovedi išče v naslednjem vrstnem redu: 

(2-1), (1-3), (3-1), (2-3), (3-2); 

− je en izmed izbranih konj dirko končal na prvem mestu, drugi konj pa ni dirkal, razen napovedi, 

ki vsebujejo povezana konja, in napovedi na sistemskem listku, če ni dirkal konj iz osnovnega 

izbora. 

 
(2) Za dobitno napoved iz tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena se izplača poseben dobitek na 

podlagi posebne, preračunane dobitne kvote.  
 

(3) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− izbrana konja v dirki nista dirkala, 

− ni nobenega dobitka za to vrsto napovedi (poseben dobitek se ne upošteva), 

− sta dirko končala manj kot dva konja, 



 

− sta dirko začela manj kot dva konja, 

− napoved na sistemskem listku ni dobitna, ker ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora. 
 

15. člen 

(Dvojček mešano) 

 

(1) Napoved je dobitna, če:  

− sta izbrana konja končala dirko na prvih dveh mestih, pri čemer vrstni red ni pomemben; 

− ni nobene dobitne napovedi iz prejšnje alineje, se dobitne napovedi išče v naslednjem vrstnem 
redu: (1-3), (2-3); 

− je en izmed izbranih konj dirko končal na prvem mestu, drugi konj pa ni dirkal, razen napovedi, 

ki vsebujejo povezana konja, in napovedi na sistemskem listku, če ni dirkal konj iz osnovnega 

izbora. 

 
(2) Za dobitno napoved iz tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena se izplača poseben dobitek na 

podlagi posebne, preračunane dobitne kvote.  
 
(3) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− izbrana konja v dirki nista dirkala, 

− ni nobenega dobitka za to vrsto napovedi (poseben dobitek se ne upošteva), 

− sta dirko končala manj kot dva konja, 

− so dirko začeli manj kot trije konji, 

− napoved na sistemskem listku ni dobitna, ker ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora. 
 

16. člen 

(Dvojček med tri) 

 

(1) Napoved je dobitna, če: 

− sta izbrana konja končala dirko na prvih treh mestih; 

− en izmed izbranih konj ni dirkal, drugi pa je osvojil eno izmed prvi treh mest oziroma je v dirki 

z manj kot osmimi konji osvojil eno izmed prvih dveh mest, razen napovedi na sistemskem 

listku, če ni dirkal konj iz osnovnega izbora. 

 

(2) Za dobitno napoved iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena se izplača poseben dobitek na 

podlagi posebne, preračunane dobitne kvote. 

 

(3) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− izbrana konja v dirki nista dirkala, 

− ni nobenega dobitka za to vrsto napovedi (poseben dobitek se ne upošteva), 

− sta dirko končala manj kot dva konja, 

− so dirko začeli manj kot štirje konji, 

− napoved na sistemskem listku ni dobitna, ker ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora. 

 



 

17. člen 

(napoved Trojček) 

 

Pri napovedi Trojček, kjer udeleženec napove tri konje v isti dirki, sta možni naslednji napovedi: 

− Trojček točno je napoved treh konj, ki bodo dirko končali na prvih treh mestih, v pravilnem vrstnem 

redu, 

− Trojček mešano je napoved treh konj, ki bodo dirko končali na prvih treh mestih, pri čemer vrstni 

red ni pomemben. 

 

18. člen 

(Trojček točno) 

 

(1) Napoved je dobitna, če: 

− so vsi trije izbrani konji končali dirko na prvih treh mestih, v pravilnem vrstnem redu (1-2-3); 

− ni dobitne napovedi iz prejšnje alineje, se dobitne kombinacije išče v naslednjem vrstnem redu: 

(1-2-X), (1-X-X), kjer X pomeni katerega koli konja na napovedni listi; 

− je pravilno napovedan zmagovalec in druga dva konja nista dirkala, razen v primeru: 

• ko je katerikoli od konj, ki ne dirkajo povezan s konjem, ki je zmagal,  

• sistemske napovedi, če ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora; 

− eden od izbranih konj ni dirkal, preostala dva konja pa sta dirko končala na prvih dveh mestih 

v pravilnem vrstnem redu, razen napovedi na sistemskem listku, če ni dirkal noben konj iz 

osnovnega izbora. 

 

(2) Za dobitno napoved iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka tega člena se izplača poseben 

dobitek na podlagi posebne, preračunane dobitne kvote. 

 

(3) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− trije izbrani konji v dirki niso dirkali, 

− ni nobenega dobitka za to vrsto napovedi (posebni dobitki se ne upoštevajo), 

− dirke niso končali vsaj trije konji, 

− so dirko začeli manj kot trije konji, 

− napoved na sistemskem listku ni dobitna, ker ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora. 

 

19. člen 

(Trojček mešano) 

 

(1) Napoved je dobitna, če: 

− so vsi trije izbrani konji končali dirko na prvih treh mestih, pri čemer vrstni red ni pomemben;  

− ni nobene dobitne napovedi iz prejšnje alineje, se dobitne napovedi išče v naslednjem vrstnem 

redu: (1-2-X), (1-X-X), kjer X pomeni katerega koli konja na napovedni listi; 

− je pravilno napovedan zmagovalec in druga dva konja nista dirkala, razen v primeru: 

• ko je katerikoli od konj, ki ne dirkajo povezan s konjem, ki je zmagal,  

• sistemske napovedi, če ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora; 



 

− sta dva od izbranih konj zasedla prvi dve mesti, tretji konj pa ni dirkal, razen napovedi na 

sistemskem listku, če ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora. 

 

(2) Za dobitno napoved iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka tega člena se izplača poseben 

dobitek na podlagi posebne, preračunane dobitne kvote. 

 

(3) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− trije izbrani konji v dirki niso dirkali, 

− ni nobenega dobitka za to vrsto napovedi (posebni dobitki se ne upoštevajo), 

− dirke niso končali vsaj trije konji, 

− so dirko začeli manj kot štirje konji, 

− napoved na sistemskem listku ni dobitna, ker ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora. 

 

20. člen 

(napoved Štiri Plus) 

 

(1) Pri napovedi Štiri Plus udeleženec napove štiri konje v isti dirki, ki bodo dirko končali na prvih štirih 

mestih v pravilnem vrstnem redu. 

 

(2) Napoved je dobitna, če: 

− so pravilno napovedani prvi štirje konji v pravilnem vrstnem redu – dobitek »Točno«; 

− so pravilno napovedani prvi štirje konji v poljubnem vrstnem redu – dobitek »Mešano«; 

− so trije konji izmed izbranih štirih konj končali na prvih treh mestih, en konj pa je dirko končal 

slabše od četrtega mesta, pri čemer vrstni red ni pomemben – dobitek »Bonus«; 

− ni nobenega dobitka za »Točno«, »Mešano« in »Bonus«, se išče dobitne napovedi, ki 

vključujejo tri konje v naslednjem vrstnem redu (1-2-4), (1-3-4), (2-3-4); 

− ni nobene dobitne napovedi tudi s tremi konji, se išče dobitne napovedi, ki vključujejo dva 

konja, v naslednjem vrstnem redu (1-2), (1-3), (2-3);  

− eden od izbranih konj ni dirkal, ostali pa so bili uvrščeni na prva tri mesta v poljubnem vrstnem 

redu, razen napovedi na sistemskem listku, če ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora, – 

posebni dobitek v višini dvakratnega zneska dobitka »Bonus«. 

 

(3) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− dva ali več izbranih konj v dirki ni dirkalo, 

− je dirko začelo manj kot pet konj, 

− so dirko končali manj kot trije konji 

− napoved na sistemskem listku ni dobitna, ker ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora. 

 

21. člen 

(napoved Super Plus) 

 

(1) Pri napovedi Super Plus udeleženec napove pet konj v isti dirki, ki bodo dirko končali na prvih petih 

mestih v pravilnem vrstnem redu. 

 



 

(2) Napoved je dobitna, če: 

− je pravilno napovedanih prvih pet konj v pravilnem vrstnem redu – dobitek »Točno«; 

− je pravilno napovedanih prvih pet konj v poljubnem vrstnem redu – dobitek »Mešano«; 

− so štirje konji izmed izbranih petih konj končali na prvih štirih mestih, pri čemer vrstni red ni 

pomemben – dobitek »Bonus 4«; 

− so trije od izbranih konj dirko končali na prvih treh mestih, dva konja pa sta dirko končala slabše 

od petega mesta, pri čemer vrstni red ni pomemben – dobitek »Bonus 3«; 

 

(3) V primeru, da natanko eden od v napovedi izbranih konj ni dirkal in PMU za to dirko sprejema 

napoved »Štiri Plus«, se taka vplačana napoved obravnava kot vplačilo napovedi »Štiri Plus«, razen 

napovedi na sistemskem listku, če ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora.  

 

(4) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− dva ali več izbranih konj v dirki ni dirkalo, 

− eden od izbranih konj ni dirkal in če napoved ne zadošča pogoju iz tretjega odstavka tega člena, 

− ni nobenega dobitka za to vrsto napovedi in če napoved ne zadošča pogoju iz tretjega odstavka 

tega člena, 

− so dirko končali trije konji in če nobena od vplačanih napovedi ne vsebuje treh uvrščenih konj 

v poljubnem vrstnem redu, 

− je dirko začelo manj kot sedem konj, 

− so dirko končali manj kot trije konji, 

− napoved na sistemskem listku ni dobitna, ker ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora. 

 

22. člen 

(napoved Petorček) 

 

(1) Pri napovedi Petorček udeleženec napove pet konj v isti dirki, ki bodo dirko končali na prvih petih 

mestih, pri čemer vrstni red ni pomemben.  

 

(2) Napoved je dobitna, če: 

− je pravilno napovedanih prvih pet konj v dirki, pri čemer vrstni red ni pomemben; 

− so pravilno napovedani prvi štirje konji v dirki, pri čemer vrstni red ni pomemben, peti konj pa 

ni nastopil v dirki, razen napovedi na sistemskem listku, če ni dirkal noben konj iz osnovnega 

izbora. 

 

(3) Za dobitno napoved iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena se izplača poseben dobitek na 

podlagi posebne, preračunane dobitne kvote. 

 

(4) Udeleženec je upravičen do vračila vplačila, če: 

− dva ali več izbranih konj nista dirkala, 

− dirke ni končalo vsaj pet konj, 

− je dirko začelo manj kot šest konj, 

− napoved na sistemskem listku ni dobitna, ker ni dirkal noben konj iz osnovnega izbora. 

 



 

23. člen 

(prestavljene ali odpovedane dirke) 

 

(1) Če je določena dirka dokončno odpovedana, se vse napovedi, ki se nanašajo na to dirko, štejejo 

kot nične, vplačila pa se vrne udeležencem. 

 

(2) Če je bila dirka preložena in je bila izvedena istega dne, se napovedi na to dirko upoštevajo. V 

kolikor se dirka prestavi na drug dan, so udeleženci upravičeni do vračila vplačil za to dirko. 

24. člen 

(rezultati tekem) 

 

(1) Če ni drugače določeno pri posamezni napovedi, se za rezultat dirke upošteva uradni rezultat dirke, 

kot je potrjen na hipodromu in ga objavi PMU. 

 

(2) Če se po objavi uradnega vrstnega reda rezultat dirke še istega dne spremeni zaradi napake ali v 

skladu s tekmovalnimi pravili pred iztekom roka vložene pritožbe in odločitve sodnikov, se od 

objave dalje upošteva uradno popravljen rezultat dirke. 

 

(3) Razveljavitev odločitve, ki so jo sodniki izvedli po dnevu dirke, se ne upoštevajo in nimajo vpliva na 

izplačila dobitkov. 

 

25. člen 

(sklad za dobitke) 

 

(1) Sklad za posamezno vrsto napovedi se oblikuje od skupne vrednosti vplačil za to vrsto napoved pri 

vseh sodelujočih prirediteljih, zmanjšane za vrednosti vplačil za te vrste napovedi, pri katerih so 

udeleženci upravičeni do vračila vplačila. 

 

(2) Sklad za dobitke za posamezno vrsto napovedi znaša: 

− Solo (zmaga, mesto)  83,65 % od osnove iz prvega odstavka tega člena, 

− Dvojček (točno, mešano, med tri) 72,60 % od osnove iz prvega odstavka tega člena, 

− Trojček, Trojček Točno  69,00 % od osnove iz prvega odstavka tega člena, 

− Štiri Plus   63,10 % od osnove iz prvega odstavka tega člena, 

− Super Plus                     65,30 % od osnove iz prvega odstavka tega člena, 

− Petorček   64,30 % od osnove iz prvega odstavka tega člena. 

 

(3) Sklad za dobitke iz prejšnjega odstavka se lahko za posamezno vrsto napovedi zviša ali zniža zaradi 

zaokroževanja vrednosti posameznega dobitka, zagotavljanja najnižje vrednosti dobitka na enoto 

vplačila ter prenosov in dodanih sredstev v sklad. 

 

(4) Pri napovedi Super Plus se del oziroma največ 10 % sklada iz drugega odstavka tega člena nameni 

za oblikovanje »Super Plus rezervnega sklada«. 

 



 

26. člen 

(vrednosti dobitkov ter obdelava vplačanih napovedi) 

 

(1) PMU po koncu vsake dirke izračuna skupno vrednost sklada za dobitke za posamezno vrsto 

napovedi, kvote ter vrednosti posameznih dobitkov. 

 

(2) Vrednost posameznega dobitka se praviloma izračuna tako, da se na podlagi sklada za dobitke za 

posamezno vrsto napovedi, števila dobitnih kombinacij in števila vplačanih dobitnih napovedi na 

posamezno kombinacijo izračuna kvota na enoto vplačila v višini 1,00 EUR. Vrednost dobitka pa se 

določi kot zmnožek vplačila in izračunane kvote. Podrobnejša navodila za izračun kvot za 

posamezno vrsto napovedi so določena v Generalnih pravilih PMU. 

 

(3) Če izračunana kvota na enoto vplačila v višini 1,00 EUR znaša manj kot 1,10, se pri izračunu 

vrednosti posameznega dobitka upošteva kvota 1,10, skupna vrednost sklada za dobitke pa se 

skladno z določbo tretjega odstavka prejšnjega člena poviša za toliko, da se zagotovi izplačilo 

dobitkov. 

 

(4) V primerih iz drugega odstavka 24. člena tega dodatka PMU po objavi popravljenega rezultata dirke 

ali če je bila pri izračunu storjena napaka, ponovno izračuna kvote in popravi vrednosti dobitkov. 

Spremembe kvot in vrednosti dobitkov ne vplivajo na že izplačane dobitke. 

 

27. člen 

(prenosi skladov) 

 

Skladi posameznih vrst dobitkov, če ni vplačane dobitne napovedi (ni dobitka) in presežki zaradi 

zaokroževanja, se prenašajo in dodajajo posameznemu skladu tako, kot je to določeno v Generalnih 

pravilih PMU. 

 

28. člen 

(izplačilo dobitka) 

 

(1) Ob izplačilu dobitka se upoštevajo rezultati, kvote in vrednosti dobitkov, ki so v trenutku izplačila 
zapisani na podatkovnem mediju prireditelja. 

 

(2) Prireditelj lahko dobitke, katerih vrednost presega 100.000 EUR, v skladu s Pravili izplača v več 

zaporednih mesečnih obrokih oziroma delih, vendar ne več kot dvanajstih.  

 

29.    člen 

(objava poročila) 

 

Poročilo za posamezno napoved se praviloma objavi v najkrajšem času po potrditvi uradnih rezultatov. 

Poročilo prireditelj objavi na svoji spletni strani. 

 



 

30. člen 

(napake v sistemu) 

 

Prireditelj lahko v primeru napake ali ne objave katerega od konj na napovedni listi ali napake v 

podatkih sistema za prirejanje igre Napovedi na konjske dirke deloma ali v celoti preneha sprejemati 

vplačila, za že vplačane napovedi pa lahko udeležencem vplačila vrne. 

III. KONČNI DOLOČBI 

31. člen 

(objava dodatka) 

 

Prireditelj ta dodatek objavi na svoji spletni strani, na naslovu: www.e-stave.com. 

 

32. člen 

(veljavnost dodatka) 

 

Ta dodatek začne veljati z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ in se začnejo uporabljati z dnem objave. 

 

Številka: 194/2019-1 

Ljubljana, dne 30. 8. 2019 

 

 

Tomo Šeme l. r. 

član uprave 

 dr. Edvard Kolar l. r. 

predsednik uprave 

 
 
Sprememba Dodatka k Pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na konjske dirke, št. 
194/2019-4 z dne 9. 12. 2019 vsebuje naslednji končni določbi: 
 
 

2. člen 

(objava) 

 

Prireditelj to spremembo dodatka objavi na svoji spletni strani na naslovu: www.e-stave.com kot 

prečiščeno besedilo Dodatka k Pravilom igre na srečo »SKUPNE NAPOVEDI« za Napovedi na konjske 

dirke. 

 

3. člen 

(veljavnost) 

 

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


 

Ta  sprememba  dodatka začne veljati z dnem, ko jo potrdi  nadzorni organ, uporabljati pa se začne s 

1. 1. 2020. 

 

Tomo Šeme l. r. 

član uprave 

 dr. Edvard Kolar l. r. 

predsednik uprave 

 
Sprememba Dodatka k Pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na konjske dirke, št. 
132/2020-1 z dne 24. 7. 2020 vsebuje naslednji končni določbi: 
 

2. člen 

(objava) 

 

Prireditelj to spremembo dodatka objavi na svoji spletni strani na naslovu: www.e-stave.com kot 

prečiščeno besedilo Dodatka k Pravilom igre na srečo »SKUPNE NAPOVEDI« za Napovedi na konjske 

dirke. 

 

3. člen 

(veljavnost) 

 

Ta  sprememba  dodatka začne veljati z dnem, ko jo potrdi  nadzorni organ, uporabljati pa se začne s 

23. 9. 2020. 

 

Tomo Šeme l. r. 

član uprave 

 dr. Edvard Kolar l. r. 

predsednik uprave 

 
Sprememba in dopolnitev Dodatka k Pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na 
konjske dirke, št. 84/2022-1 z dne 15. 4. 2022 vsebuje naslednji končni določbi: 
 

3. člen 

(objava) 

 

Prireditelj to spremembo in dopolnitev dodatka objavi na svoji spletni strani na naslovu: www.e-

stave.com kot prečiščeno besedilo Dodatka k Pravilom igre na srečo »SKUPNE NAPOVEDI« za Napovedi 

na konjske dirke. 

 

4. člen 

(veljavnost) 

 

Ta  sprememba  in dopolnitev dodatka začne veljati z dnem, ko jo potrdi  nadzorni organ, uporabljati 

pa se začne s 1. 5. 2022. 

 

 Tomo Šeme l. r. Luka Steiner l. r. 

 član uprave predsednik uprave 

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


 

Sprememba in dopolnitev Dodatka k Pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na 
konjske dirke, št. 119/2022-1 z dne 20. 6. 2022 vsebuje naslednji končni določbi: 
 

2. člen 

(objava) 

 

Prireditelj to spremembo objavi na svoji spletni strani na naslovu: www.e-stave.com kot prečiščeno 

besedilo Dodatka k Pravilom igre na srečo »SKUPNE NAPOVEDI« za Napovedi na konjske dirke. 

 

3. člen 

(veljavnost) 

 

Ta  sprememba  in dopolnitev dodatka začne veljati z dnem, ko jo potrdi  nadzorni organ. 

 

 Tomo Šeme l. r. Luka Steiner l. r. 

 član uprave predsednik uprave 

 

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

