
  
      

 

Prečiščeno besedilo vsebuje: 

- Pravila igre na srečo »Skupne napovedi«, št. 163/2019-1 z dne 11. 7. 2019; 
- Dopolnitev Pravil igre na srečo »Skupne napovedi«, št. 163/2019-3 z dne 16. 9. 2019,  
- Spremembe in dopolnitev Pravil igre na srečo »Skupne napovedi«, št. 249/2020-1 z dne 22. 12. 

2020 in 
- Spremembo in dopolnitev Pravil igre na srečo »Skupne napovedi«, št. 95/2021-1 z dne 8. 6. 

2021 
 

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 

11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), Zakona o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) in Poslovnika o delu 

uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d. d., Dunajska cesta 22, Ljubljana, sprejela 

naslednja 

PRAVILA IGRE NA SREČO »SKUPNE NAPOVEDI« 

(prečiščeno besedilo) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina in prireditelj) 

 

(1) Ta pravila določajo vsebino in način prirejanja igre na srečo z imenom »Skupne napovedi« (v 

nadaljnjem besedilu: Igra), ki jo prireja Športna loterija in igre na srečo d. d., Dunajska cesta 22, 

Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).  

 

(2) Prireditelj Igro prireja v sodelovanju z enim ali več prireditelji (v nadaljnjem besedilu: partnerji), ki 

imajo ustrezno dovoljenje pristojnega organa za prirejanje posamezne skupne igre. 

 

(3) Podrobnejši opis prirejanja posamezne skupne igre, način igranja, višino vplačila v igro in druge 

elemente, pomembne za igro in udeležence prireditelj določi v dodatkih k pravilom Igre. 

 

2. člen 

(pomen izrazov) 

 

V teh pravilih uporabljeni posamezni izrazi imajo naslednji pomen: 

− »igralni račun« je  račun, ki ga ima udeleženec odprtega pri prireditelju, 

− »napoved« je napoved izida ali tipa dogodka ali več dogodkov, 

− »napovedna lista« je ponudba dogodkov, 

− »listek« je potrdilo o vplačilu v Igro, 

− »stavnica« je vsako prodajno mesto, ki je on-line povezano s prirediteljem in ima nameščeno 

aplikacijo za vplačila in izplačila, 

− »udeleženec« je fizična oseba, ki sodeluje v Igri, 



 

 

− »vplačilno mesto« je vsaka stavnica ali samopostrežni terminal, 

− »vplačilo« je znesek s katerim udeleženec sodeluje v Igri. 

 

3. člen 

(personalna veljavnost pravil in dodatka) 

 

(1) Ta pravila in dodatki k pravilom Igre so obvezujoči za prireditelja in druge osebe, ki jih prireditelj 

pooblasti za posamezna dejanja pri prirejanju Igre, za osebe, pooblaščene za sprejem vplačil ter 

izplačilo dobitkov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), ter za udeležence, ki že s samim vplačilom v 

Igro priznavajo ta pravila in dodatek k pravilom Igre, ki velja za vplačano skupno igro, in se 

obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 

 

(2) Za razjasnitev posameznega spornega primera se lahko uporabljajo tudi pravila partnerja oziroma 

partnerjev.  

 

4. člen 

(način igranja Igre) 

 

Pri Igri lahko udeleženec vplača napoved na izid enega ali več športnih dogodkov iz napovedne liste, ki 

jo prireditelj ponudi za posamezno skupno igro, na način in pod pogoji, določenimi v dodatku k 

pravilom Igre za to skupno igro.  

 

5. člen 

(udeleženci Igre) 

 

(1) v Igri sodeluje udeleženec, ki je imetnik vplačanega listka z vsebino, ki je enaka vsebini, zabeleženi 

na podatkovnem mediju prireditelja. 

 

(2) S prejemom listka udeleženec sprejema ponudbo prireditelja in s tem ta pravila in dodatek k 

pravilom Igre, ki velja za vplačano skupno igro.  

 

6. člen 

(listek) 

 

(1) Listek mora imeti najmanj naslednje elemente: 

− naziv in naslov prireditelja, 

− ime Igre v povezavi z imenom skupne igre, 

− identifikacijsko oznako vplačilnega mesta,  

− identifikacijsko številko listka, 

− datum in čas vplačila, 

− vrsto napovedi, 

− napovedane izide (tipe), 

− znesek vplačila,  

− rok za izplačilo dobitka in 



 

 

− elemente, določene v dodatku k pravilom Igre za vplačano skupno igro. 

 

(2) Udeleženec je dolžan ob prevzemu listka preveriti vsebino. Morebitne spremembe so možne 

izključno v skladu z 10. členom teh pravil. 

 

(3) Vsi podatki, ki so povezani s prirejanjem Igre, so zapisani na podatkovnem mediju prireditelja. 

 

(4) V primeru kakršnegakoli dvoma ali spora glede vsebine zapisa na listku, je veljaven samo zapis na 

podatkovnem mediju prireditelja. 

 

7. člen 

(pravna narava sodelovanja v Igri) 

 

(1) Pravila in dodatki k pravilom Igre so izključna zakonita in pravna podlaga za sklenitev pogodbe 

(dogovora) o sodelovanju v Igri. 

 

(2) Pogodba med prirediteljem in udeležencem je sklenjena, ko udeleženec vplača v Igro in ko sta 

izbira vplačane napovedi za izbrano skupno igro in vrednost vplačila zabeleženi na podatkovnem 

mediju prireditelja ter je udeleženec za to prejel listek ali mu je bil izpis le tega dan na razpolago 

na igralnem računu ali na vpogled na samopostrežnem terminalu.  

 

(3) Udeleženec na osnovi svobodno izražene volje vplača napoved za izbrano skupno igro, ki jo 

sprejema na podlagi razpisane ponudbe in vseh pogojev, vsebovanih v teh pravilih, dodatku k 

pravilom Igre za to skupno igro in drugih aktih prireditelja. 

 

(4) Vplačilo velja tudi v primeru udeleženčevega nepoznavanja ali subjektivnega razlaganja teh pravil 

in dodatka k pravilom Igre za vplačano skupno igro. 

 

(5) V primeru spora šteje, da je udeleženec s temi pravili in dodatkom k pravilom Igre za igro, ki je 

predmet spora, bil seznanjen in se na nepoznavanje ne more sklicevati. Ta pravila in dodatki k 

pravilom Igre se interpretirajo v skladu z navodili, primeri in obvestili, ki jih prireditelj javno objavlja 

na svoji spletni strani.  

 

(6) Za pojasnila v zvezi z interpretacijo teh pravil in dodatkov k pravilom Igre je pristojen prireditelj.  

 

(7) Določbe petega in šestega odstavka tega člena veljajo tudi pri interpretaciji pravil partnerjev, kadar 

se ta uporabijo za razjasnitev spornega primera. 

 

8. člen 

(seznanitev s pravili) 

 

(1) Ta pravila in dodatke k pravilom Igre za vsako posamezno skupno igro prireditelj javno objavi na 

svoji spletni strani, udeležencem pa so na vpogled na vplačilnih mestih. 

 



 

 

(2) Prireditelj lahko udeležence obvešča o dejstvih, ki izhajajo iz teh pravil, tudi po drugih poteh, ki so 

običajna za posredovanje informacij. 

 

9. člen 

(način vplačila) 

 

(1) Vplačila za Igro prireditelj lahko sprejema na stavnicah (lastna maloprodajna mreža, pooblaščeni 

prodajalci) in samopostrežnih terminalih ter po internetu ali drugih telekomunikacijskih sredstvih 

(v nadaljnjem besedilu: internet). 

 

(2) Prireditelj lahko določi, po katerih vplačilnih poteh in na kakšen način bo sprejemal vplačila za 

posamezne napovedi oziroma skupne igre. 

 

(3) Udeleženec, ki v Igri sodeluje z uporabo samopostrežnega terminala, mora izpolnjevati pogoje, 

določene v aktu, ki ureja poslovanje s samopostrežnimi terminali. 

 

(4) Udeleženec, ki v Igri sodeluje po internetu, mora izpolnjevati pogoje, določene v aktu, s katerim 

prireditelj ureja poslovanje z igralnim računom. 

 

10. člen 

(vplačila v Igro) 

 

(1) Ceno vplačila, znesek najnižjega in najvišjega možnega vplačila za posamezno napoved za 

posamezno skupno igro prireditelj določi v dodatku k pravilom Igre iz tretjega odstavka 1. člena 

teh pravil. Udeležencu se na ceno vplačane kombinacije priračuna 10 % davek od srečk. 

 

(2) Vplačilo v Igro, sprejeto na vplačilnem mestu ali po internetu, se šteje kot vplačana napoved takrat, 

ko je kot potrjena zapisana na podatkovnem mediju prireditelja. 

 

(3) Vplačila v Igro udeleženec ne more spreminjati ali razveljaviti, razen v primerih, ko je udeleženec 

takoj ob prevzemu listka na stavnici opazil napako pri vnosu napovedi, tipov ali zneska vplačila v 

Igro, pri čemer lahko prireditelj omeji čas, do katerega udeleženec lahko uveljavlja zahtevo po 

spremembi. V primeru vplačila napovedi po internetu in na samopostrežnih terminalih, po 

dokončni potrditvi vplačila, spremembe v nobenem primeru niso več možne. 

 

(4) Vplačila v Igro za posamezno skupno igro prireditelj sprejema do roka, ki je določen v dodatku k 

pravilom Igre za to skupno igro. Vplačil v nobenem primeru ni mogoče spreminjati ali razveljaviti, 

če se je iztekel rok za sprejem vplačil. 

 

11. člen 

(omejitve vplačil) 

 

(1) Prireditelj lahko vplačilo v posamezno skupno igro omeji ali zavrne. 

 



 

 

(2) Prireditelj lahko omeji znesek in število enakih vplačil na posamezno napovedno kombinacijo za 

vsa vplačilna mesta, posamezno vplačilno mesto ali za posameznega udeleženca.  

 

(3) Prireditelj izvaja omejitve v skladu s Kodeksom odgovornega prirejanja iger na srečo ter ukrepe, 

določene v aktu, s katerim prireditelj ureja poslovanje z igralnim računom, ki ju je potrdil nadzorni 

organ. 

 

12. člen 

(dobitki) 

 

(1) Prireditelj sklad za dobitke in vrste dobitkov v posamezni skupni igri določi v dodatku k pravilom 

Igre iz tretjega odstavka 1. člena teh pravil. 

 

(2) V posamezni dobitni kombinaciji dobitek višjega ranga vedno izključuje dobitek nižjega ranga. 

 

(3) Vrednosti posameznih dobitkov se zaokrožijo navzdol na 0,01 EUR natančno. 

 

13. člen 

(izplačilo dobitkov) 

 

(1) Na podlagi objavljenih rezultatov, prireditelj izplačuje dobitke za dobitne napovedi.  

 

(2) Pri izplačilu na stavnici mora udeleženec osebi, ki izplačuje dobitke, izročiti listek v fizični obliki, na 

katerem morajo biti izpisane dobitne napovedi in elementi, ki so navedeni v 6. členu teh pravil. 

Ročno izpisani elementi listka, kopije ali fotografije listka niso osnova za izplačilo dobitka. 

 

(3) Dobitni listek lahko udeleženec uporabi tudi za nakazilo dobroimetja na igralni račun ali na 

samopostrežnem terminalu. 

 

(4) Ob izplačilu se vsebina izplačanega listka zapiše na podatkovni medij prireditelja, s čimer se tak 

listek šteje kot izplačan in hkrati neveljaven za morebitno ponovno unovčitev. 

(5) Prireditelj lahko določi rok začetka izplačil posameznih vrst dobitkov in najvišji znesek dobitka, ki 

ga je moč izplačati na vplačilnem mestu. Če prodajalec ne razpolaga z zadostno količino denarja, 

lahko udeležencu izplača dobitne listke v roku, o katerem se dogovori z udeležencem, vendar ne 

kasneje, kot je določen rok za izplačilo dobitka oziroma udeleženca napoti na drugo vplačilno 

mesto ali k prireditelju. 

 

(6) Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka na dobitek od iger na srečo, se vrednost dobitka 

ustrezno zmanjša. Udeleženec je dolžan osebi, ki izplačuje dobitke, pokazati osebno izkaznico ali 

drug ustrezen identifikacijski dokument ter predložiti svojo davčno številko. Prireditelj lahko pred 

izplačilom dobitka preveri istovetnost osebe tudi na podlagi davčne številke pri davčnem organu. 

 



 

 

(7) Zahtevek za izplačilo dobitka lahko udeleženec poda tudi na sedežu prireditelja v Ljubljani, 

Dunajska cesta 22, vsak delavnik od 8:00 do 12:00 ure. Za tovrstne zahtevke prireditelj dobitek 

nakaže na udeleženčev transakcijski račun. 

 

(8) Prireditelj lahko dobitke, katerih vrednost presega 100.000 EUR, izplača v več zaporednih mesečnih 

obrokih oziroma delih. Dobitek se šteje za izplačanega, ko je dobitniku izplačan zadnji obrok (del). 

Število obrokov in način obročnega izplačila teh dobitkov prireditelj za posamezno skupno igro 

določi v dodatku k pravilom Igre iz tretjega odstavka 1. člena teh pravil. 

 

(9) Za namene obdavčitve dobitka, v primeru izplačila dobitka v več obrokih (delih), šteje, da je dobitek 

izplačan oziroma dan na razpolago udeležencu, ko je opravljeno vsakokratno mesečno izplačilo 

dela dobitka. 

 

14. člen 

(predčasno izplačilo dobitka) 

 

Prireditelj lahko udeležencu ponudi možnost predčasnega izplačila, če je tako določeno v dodatku k 

pravilom Igre iz tretjega odstavka 1. člena teh pravil, pod pogoji in na način kot je določeno v dodatku 

k pravilom Igre za posamezno skupno igro. 

 

15. člen 

(dobitki na igralnem računu oziroma 

na samopostrežnem terminalu) 

 

(1) Ne glede na določbe prvega do sedmega odstavka 13. člena teh pravil se za izplačilo dobitkov na 

podlagi listkov, zapisanih na igralnem računu, ali na samopostrežnem terminalu, upošteva akt, s 

katerim prireditelj ureja poslovanje z igralnim računom oziroma uporabo samopostrežnega 

terminala. 

 

(2) Dobitek, ki se izplača v več obrokih, z nakazilom na igralni račun se v celoti nakaže na igralni račun 

udeleženca, udeleženec pa lahko poda zahtevek za izplačilo oziroma denarna sredstva uporabi za 

vplačila v igre le do višine že izplačanih mesečnih obrokov. 

 

16. člen 

(zavrnitev izplačila dobitka) 

 

(1) Prodajalec na vplačilnem mestu mora zavrniti izplačilo dobitka, če listek ni zapisan na 

podatkovnem mediju prireditelja oziroma je zapisan kot storno, če je predloženi listek v bazi 

podatkov že označen kot izplačan, če v fizični obliki predloženi listek nima vseh elementov, 

navedenimi v 6. členu teh pravil ali če listek ni verodostojen. V tem primeru mora udeleženec 

izplačilo morebitnega dobitka uveljaviti na sedežu prireditelja. Če prireditelj ugotovi nepravilnosti, 

udeleženec nima pravice do dobitka. 

 

(2) Prireditelj lahko za potrebe reševanja posameznega primera zadrži izplačilo dobitka iz 13. člena teh 

pravil do roka za izplačilo dobitka. 



 

 

 

17. člen 

(poškodovanje ali poneverba listka) 

 

(1) Dobitek se za posamezen listek izplača samo enkrat. Za izplačilo dobitka mora biti listek 

nepoškodovan. Nepoškodovani listek je listek, ki v celoti vsebuje vse elemente, navedene v 6. členu 

teh pravil, in so ti elementi razvidni. 

 

(2) Če na listku niso razvidni posamezni elementi, ki so bistveni za izplačilo pravilne napovedi, mora 

udeleženec listek poslati na sedež prireditelja. 

 

(3) Izjemoma, na podlagi prošnje udeleženca, prireditelj lahko odobri izplačilo poškodovanega listka, 

če je mogoče iz listka razbrati identifikacijsko številko listka. 

 

(4) Udeleženec je odgovoren za svoj listek in ga je dolžan skrbno varovati pred poškodbami ali 

odtujitvijo tretje osebe. Udeleženec pred izplačilom dobitka, listka ne sme javno objaviti na 

družbenih omrežjih, kakor tudi ne sme pošiljati fotografije listka oziroma na kakršen koli drug način 

izpostavljati elementov listka, na osnovi katerih bi lahko prišlo do zlorabe s strani tretje osebe. 

 

(5) V primeru suma poneverbe listka ima prireditelj pravico, da zadrži izplačilo dobitka do konca 

postopka organov pregona. 

 

18. člen 

(rok za izplačilo dobitka) 

 

(1) Rok za izplačilo oziroma uveljavljanje dobitka za posamezni listek zastara v roku 67 dni glede na 

vrsto napovedi od datuma dogodka, na katerega se nanaša napoved, ali od datuma zaključka 

sprejemanja napovedi, razen če v dodatku k pravilom Igre iz tretjega odstavka 1. člena teh pravil 

ni drugače določeno. 

 

(2) Šteje, da je dobitek, ki ga prireditelj izplača v več obrokih, uveljavljen v roku iz prejšnjega odstavka 

tega člena, ko se udeležencu izplača prvi obrok (del) dobitka. 

 

19. člen 

(reklamacija) 

 

(1) V roku iz prejšnjega člena teh pravil ima udeleženec pravico do reklamacije dobitka. Reklamacijo 

udeleženec pošlje v priporočeni pošiljki, jo odda osebno na sedežu prireditelja ali jo pošlje na 

elektronski naslov prireditelja. Reklamacija mora biti pisna in obrazložena z navedbo razlogov 

ugovora in dokazili. 

 

(2) Prireditelj mora pri reševanju reklamacije postopati skladno z internim aktom, ki ga potrdi nadzorni 

organ. 

 



 

 

20. člen 

(osebni podatki) 

 

(1) Udeleženec, ki prireditelju posreduje svoje osebne podatke, se strinja, dovoljuje in pooblašča 

prireditelja, da zbira, obdeluje, uporablja, hrani in skrbi za varnost njegovih osebnih podatkov v 

svojih zbirkah, in sicer najdlje tako dolgo kot je potrebno za izvajanje določenih storitev, ki jih 

zahteva proces prirejanja Igre. 

 

(2) Udeleženec lahko posamezne storitve iz prejšnjega odstavka tega člena kadarkoli prekliče, pri 

čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim 

preklicem. Udeleženec objave osebnih podatkov v primeru, ko je bil izžreban kot dobitnik, ne more 

preklicati. Po preklicu storitev prireditelj udeleženčeve osebne podatke blokira, na njegovo 

zahtevo pa jih izbriše, in sicer po poteku roka za reklamacije oziroma rešitve spora, razen podatkov, 

ki jih je prireditelj dolžan hraniti na podlagi zakona ali podzakonskega predpisa. 

 

(3) Prireditelj zagotavlja varovanje osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/697 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba 

o varstvu podatkov oziroma GDPR), po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakonu, ki 

ureja elektronske komunikacije. Pri varovanju zasebnosti in varstvu osebnih podatkov se 

uporabljajo določbe Izjave o zasebnosti, objavljene na spletni strani prireditelja:  www.e-

stave.com. 

 

(4) Prireditelj lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnika zaupa svojim 

pogodbenim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v 

imenu in na račun prireditelja, v mejah njegovega pooblastila, določenega v pisni pogodbi oziroma 

drugem pravnem aktu, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v teh pravilih. 

 

21. člen 

(jamstvo prireditelja) 

 

Za potek Igre skladno s temi pravili in dodatki k pravilom Igre jamči prireditelj. Prireditelj jamči za 

izplačilo dobitkov s sredstvi, prejetimi od vplačil v Igro, in s celotnim svojim premoženjem. 

 

22. člen 

(hramba podatkov) 

 

Prireditelj hrani vse podatke o Igri na podatkovnem mediju najmanj eno leto od objave rezultatov 

končanih napovedi. 

 

23. člen 

(pregled udeleženca) 

 

Pri izvajanju ukrepov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma je udeleženec 

dolžan osebi na stavnici ali na sedežu prireditelja, ki izvaja pregled stranke, pokazati osebno izkaznico 

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


 

 

ali drug ustrezen identifikacijski dokument ter predložiti svojo davčno številko in druge z zakonom 

predpisane podatke. 

II. PREHODNI IN KONČNE DOLOČBE  

24. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

 

Z dnem začetka veljavnosti teh pravil prenehajo veljati: 

− Pravila igre na srečo »Skupne napovedi«, ki jih je uprava prireditelja sprejela dne 29. 5. 2018, 

− Dodatek k pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na konjske dirke, ki ga je 

uprava prireditelja sprejela dne 5. 12. 2018 in 10. 6. 2019 ter 

− Dodatek k pravilom igre na srečo »Skupne napovedi« na Napovedi Colossus, ki ga je uprava 

prireditelja sprejela dne 20. 12. 2018. 

 

25. člen 

(prehodna določba za Napovedi na konjske dirke) 

 

Pravila iz prve alineje in dodatek k pravilom iz druge alineje prejšnjega člena teh pravil se uporabljata 

za udeležence igre Napovedi na konjske dirke, dokler nadzorni organ ne potrdi Dodatka k Pravilom igre 

na srečo »Skupne napovedi« za Napovedi na konjske dirke na podlagi teh pravil in ga prireditelj ne 

objavi na svoji spletni strani na naslovu: www.e-stave.com. 

 

26. člen 

(prehodna določba za Napovedi Colossus) 

 

Pravila iz prve alineje in dodatek k pravilom iz tretje alineje 24. člena teh pravil se uporabljata za 

udeležence igre Napovedi Colossus, dokler nadzorni organ ne potrdi Dodatka k Pravilom igre na srečo 

»Skupne napovedi« za Napovedi Colossus na podlagi teh pravil. 

 

27. člen 

(reševanje sporov) 

 

Za morebitno reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

28. člen 

(objava pravil) 

 

Ta pravila so objavljena na spletni strani prireditelja na naslovu: www.e-stave.com. 

 

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


 

 

29. člen 

(veljavnost pravil) 

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ.  

 

Vsi postopki, ki so se pričeli pred uveljavitvijo teh pravil, se nadaljujejo po pravilih in dodatku, ki sta 

veljala in se uporabljala v trenutku vplačila v posamezno skupno igro. 

 

Številka: 163/2019-1 

Ljubljana, dne 11. 7. 2019 

 

 

Tomo Šeme l. r. 

član uprave 

 dr. Edvard Kolar l. r. 

predsednik uprave 

 

 

Ž I G 

 

Dopolnitev Pravil igre na srečo »Skupne napovedi«, št. 163/2019-3 z dne 16. 9. 2019 vsebuje naslednji 

končni določbi: 

2. člen 

(objava) 

 

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

prečiščeno besedilo Pravil igre na srečo »SKUPNE NAPOVEDI«. 

 

3. člen 

(veljavnost) 

 

Ta dopolnitev pravil začne veljati z dnem, ko jo potrdi nadzorni organ. 

 

 

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

član uprave                                                                                          predsednik uprave           

 

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


 

 

Spremembe in dopolnitev Pravil igre na srečo »Skupne napovedi«, št. 249/2020-1 z dne 22. 12. 2020 

vsebujejo naslednjo končno določbo: 

 

5. člen 

(veljavnost) 

 

Te spremembe in dopolnitev pravil začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa 

se po objavi prečiščenega besedila Pravil igre na srečo »Skupne napovedi« na spletni strani prireditelja. 

 

 

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

član uprave                                                                                          predsednik uprave           

 

 

Sprememba in dopolnitev Pravil igre na srečo »Skupne napovedi«, št. 95/2021-1 z dne 8. 6. 2021 

vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

2. člen 

(veljavnost) 

 

Ta sprememba in dopolnitev pravil začneta veljati z dnem, ko ju potrdi nadzorni organ in se začneta 

uporabljati naslednji dan po objavi prečiščenega besedila Pravil igre na srečo »Skupne napovedi« na 

spletni strani prireditelja.  

 

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

 član uprave predsednik uprave 

 


