Loterija Slovenije, d. d.
Ljubljana, Gerbičeva ulica 99

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 6. 5. 1999 IZDALA SKLEP ŠT. 473-01/98-14 (V), S KATERIM JE
GOSPODARSKI DRUŽBI LOTERIJI SLOVENIJE, D.D., GERBIČEVA ULICA 99, 1000 LJUBLJANA, DODELILA
KONCESIJO ZA TRAJNO PRIREJANJE KLASIČNE IGRE NA SREČO IZREDNA SREČKA, KI JO JE PODALJŠALA Z
ODLOČBO ŠT. 46101-2/2016/4 Z DNE 2. 6. 2016 DO 30. 6. 2021.
FURS JE IZDALA ODLOČBO ŠT.: 46100-78/2017-2, LJUBLJANA 24. 11. 2017 O POTRDITVI DODATKA PRAVIL
IGRE NA SREČO IZREDNA SREČKA.
Na podlagi Zakona o igrah na srečo, Statuta Loterije Slovenije, Koncesijske pogodbe za prirejanje klasične
igre na srečo »Izredna srečka« številka 4617-11/2015/12 in Pravil igre na srečo Izredna srečka številka 133/6
z dne 12. 03. 2002 je predsednica uprave Loterije Slovenije sprejela

DODATEK PRAVIL IGRE NA SREČO
IZREDNA SREČKA
Številka: 333-17-30
Ljubljana, 8. 11. 2017

1. člen
Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Loterija), prireja igro na
srečo Izredna srečka z imenom »Velikonočka« skladno s Pravili igre na srečo Izredna srečka, Spremembami
pravil in tem Dodatkom.
2. člen
Emisija: 300.000 srečk.
Cena: 3,00 EUR
Cena vključuje davek od srečk. V skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena Zakona o davku od srečk
(Ur.l. RS št. 63/2013) Loterija pri izračunu zneska davka uporablja preračunano davčno stopnjo v višini 9,09
%. Vplačilo v igro je cena, zmanjšana za davek od srečk po preračunani davčni stopnji.
Začetek prodaje: 5. 2. 2018.
Zaključek prodaje: 5. 5. 2019.
Zadnji dan za izplačilo oz. izdajo dobitkov: 4. 7. 2019.
Vsi prodajalci izplačujejo oz. izdajajo dobitke do vrednosti, za katero ni potrebno obračunati davka na
dobitke.
Prodajalci na prodajnih mestih Loterije Slovenije izplačujejo oz. izdajajo dobitke do višine 4.000 EUR bruto.
Na blagajni sedeža Loterije Slovenije, d. d., v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99 se izplačujejo oz. izdajajo vse vrste
dobitkov.
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3. člen
Celostno oblikovno podobo emisije sestavljata barvno različna velikonočna motiva:
• vijoličast – 150.000 srečk,
• roza – 150.000 srečk.
Srečke so tiskane v neskončnem traku tako, da si motiva sledita eden za drugim, v skupni količini 300.000
srečk. Dobitki so v seriji razporejeni naključno, ne glede na motiv.
4. člen
Udeleženec v igri odstrani premaz.
V polju »Vaši simboli« so natisnjeni praznični simboli in dobitki, v polju »Dobitni simboli« pa dva simbola.
Eden izmed Vaših simbolov se vedno ujema z enim izmed Dobitnih simbolov. Udeležencu pripada vrednost
dobitka, ki je izpisana pod ujemajočim se Vašim simbolom.
5. člen
Sklad za dobitke znaša 85 % emisijske vrednosti izdanih srečk, zmanjšane za vrednost davka od srečk, od
tega je del vrednosti sklada povečan za znesek iz neizplačanih dobitkov drugih iger.
SKLAD DOBITKOV:

6. člen
Dodatek pravil velja z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ pri Ministrstvu za finance, uporablja pa se po javni
objavi tega Dodatka z začetkom prodaje 77. serije Izredne srečke z imenom »Velikonočka«.

Romana Dernovšek,

Predsednica uprave, l.r.
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