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

Pravila igre na srečo TikiTaka
(prečiščeno besedilo)
Prečiščeno besedilo vsebuje pravila igre na srečo TikiTaka številka 333-16-22 z dne 23. 8. 2016 in spremembe
pravil igre na srečo TikiTaka številka 333-18-31 z dne 4. 7. 2018.
Številka: 333-18-47
Ljubljana, 9. 10. 2018

1. člen
(1) Po teh pravilih prireja Loterija Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: Loterija) igro na srečo TikiTaka ( v nadaljnjem besedilu: igra TikiTaka).
2. člen
TikiTaka je igra na srečo, v kateri Loterija izžreba 20 od 70-ih številk. Udeleženec lahko napove do
10 številk: izbere število napovedanih številk, številke in vplačani znesek iz razpona med 0,50 EUR
in 10,00 EUR. Izbrane številke udeleženec označi v mreži številk od 1 do 70.
3. člen
(1) Loterija prireja igro TikiTaka v zaporednih časovnih enotah, najmanj 1x dnevno.
(2) Loterija lahko prireja tudi izredna žrebanja igre TikiTaka.
4. člen
(1) Za sodelovanje v igri udeleženec plača ceno, ki 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 %.
- Cena za posamezno kombinacijo je: 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 4,00 EUR, 5,00 EUR,
10,00 EUR.
(2) Loterija lahko omeji znesek maksimalnega vplačila v igro ter maksimalnega dobitka za
posamezno kombinacijo.
(3) Maksimalni dobitek za posamezno kombinacijo je 200.000 EUR. Vrednost vplačila posamezne
kombinacije je omejena z morebitnim maksimalnim dobitkom 200.000 EUR
(4) Loterija sprejema vplačila za udeležbo v igri TikiTaka tudi za več zaporednih žrebanj. Za
sodelovanje v več zaporednih žrebanjih igre TikiTaka se znesek vplačila ustrezno poveča.
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5. člen
(1) Loterija sprejema vplačila za udeležbo v igri TikiTaka na območju Republike Slovenije.
(2) Loterija lahko sprejema vplačila za udeležbo v igri TikiTaka preko lastne maloprodajne mreže,
pooblaščenih prodajalcev in samopostrežnih terminalov ter preko interneta oz. drugih
telekomunikacijskih sredstev. Vplačila pri prirejanju igre TikiTaka preko interneta oziroma drugih
telekomunikacijskih sredstev so dovoljena samo osebam, starim najmanj 18 let.
6. člen
(1) Pravila so obvezujoča za Loterijo, osebe pooblaščene za sprejem vplačil in za izplačila oz. izdajo
dobitkov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) ter za udeležence, ki s sprejemom potrdila o vplačilu
oz. zapisa o vplačani napovedi sprejemajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. V
primeru spora iz naslova udeležbe v igri TikaTaka se šteje, da je bil udeleženec s pravili seznanjen.
(2) Pravila so objavljena na spletnem naslovu www.loterija.si in www.eloterija.si (v nadaljnjem
besedilu: spletni naslov) in so na vpogled na vseh prodajnih mestih igre TikiTaka.
(3) Udeleženec, ki sodeluje v igri TikiTaka preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev,
mora izpolnjevati poleg teh pravil tudi pogoje, določene v Pravilih o poslovanju z igralnim računom,
ki so objavljena na spletnem naslovu.
7. člen
(1) Udeleženec lahko napove izid igre TikiTaka na listku, na katerem je eno polje. V polju je rubrika
Tip igre (s števili od 1 do 10), mreža števil od 1 do 70 in rubrika Cena kombinacije (z vrednostmi
0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 4,00 EUR, 5,00 EUR in 10,00 EUR).
(2) Udeleženec izpolni listek tako, da v rubriki Tip igre z znakom x določi tip igre oziroma število
napovedanih številk (od 1 do 10), v mreži števil od 1 do 70 z znakom x označi ustrezno število števil
in v rubriki Cena kombinacije z znakom x označi katero ceno kombinacije želi vplačati.
(3) Na listku je polje HITRI IZBOR. Udeleženec z znakom x označi ‘’DA’’, če želi v igri TikiTaka
napovedati naključno izbrane številke. Udeleženec v rubriki Tip igre z znakom x določi število
naključno izbranih števil in v rubriki Cena kombinacije z znakom x označi katero ceno kombinacije
želi vplačati.
(4) Na listku je 6 polj za sodelovanje v več zaporednih žrebanjih. Udeleženec z znakom x označi, v
koliko žrebanjih želi sodelovati:
 1, če želi sodelovati v tekočem žrebanju,
 2, če želi sodelovati v prvih dveh žrebanjih, to je v tekočem in naslednjem,
 3, če želi sodelovati v prvih treh žrebanjih, to je v tekočem in naslednjih dveh,
 4, če želi sodelovati v prvih štirih žrebanjih, to je v tekočem in naslednjih treh,
 8, če želi sodelovati v prvih osmih žrebanjih, to je v tekočem in naslednjih sedmih,
 12, če želi sodelovati v prvih dvanajstih žrebanjih, to je v tekočem in naslednjih enajstih.
8. člen
(1) Udeleženec sodeluje v igri TikiTaka tako, da izpolni listek ter ga vplača pri prodajalcu. Listek
mora biti izpolnjen s črno ali temno modro barvo, brez popravljanja ali prečrtavanja in na način, ki
omogoča optično čitanje.
(2) Udeleženec lahko sodeluje v igri TikiTaka tudi brez listka, tako, da prodajalcu posreduje vse
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potrebne elemente (podatke) za vplačilo skladno s temi Pravili.
(3) Loterija lahko daje udeležencu možnost vplačila že izpolnjenih kombinacij.
(4) Prodajalec po vplačilu najmanj ene kombinacije igre TikiTaka izroči udeležencu potrdilo o
vplačilu (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki je dokazilo za sodelovanje v igri.
(5) Udeleženec sodeluje v igri TikiTaka z vsebino, izpisano na potrdilu in zapisano v centralni bazi
Loterije.
(6) Če udeleženec izvede vplačilo po internetu oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, je dokazilo
za sodelovanje v igri TikiTaka zapis napovedi v centralno bazo Loterije in zmanjšanje sredstev na
igralnem računu udeleženca za pripadajoči znesek. Udeleženec sodeluje v igri TikiTaka s
kombinacijami, ki so zapisane na njegovem igralnem računu in v centralni bazi Loterije.
9. člen
(1) Potrdilo je veljavno, če je njegova vsebina zapisana v centralni bazi Loterije in vsebuje najmanj
naslednje elemente:
• ime Loterije,
• ime in znak igre TikiTaka,
• tip igre TikiTaka (od 1 do 10)
• vplačane kombinacije igre TikiTaka,
• ceno vplačane kombinacije,
• datum in uro žrebanja,
• skupni znesek vplačila,
• identifikacijsko številko potrdila,
• datum in čas izdaje potrdila,
• tekst za udeleženca v igri TikiTaka.
•

7 mestno številko potrdila.

(2) Pri vplačilih sprejetih preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev je udeleženec v
igri TikiTaka imetnik zapisa o vplačani napovedi na igralnem računu, ki vsebuje najmanj naslednje
elemente:
• opis vplačila igre TikiTaka,
• čas transakcije,
• vrednost vplačila,
• stanje skupaj,
• Tip igre TikiTaka
• vplačane številke,
• datum in uro žrebanja.
•

7 mestno številko zapisa na igralnem računu.

10. člen
(1) Udeleženec pri igri TikaTaka je dolžan takoj ob prejemu potrdila preveriti ali zapis na potrdilu
ustreza številkam napovedanim na listku ter ali sta na potrdilu zapisana ustrezen datum in ura
žrebanja. Loterija kasnejših reklamacij glede zapisa na potrdilu ne upošteva.
11. člen
(1) Loterija objavi začetek in zaključek sprejemanja vplačil za žrebanja posameznega dne igre
TikiTaka na vsakem prodajnem mestu igre TikiTaka in na spletnem naslovu Loterije.

Stran 3 od 8

12. člen
(1) V igri TikiTaka so naslednji dobitki:

za Tip igre 10: deset, devet, osem, sedem, šest, pet ali nobena pravilno napovedana
številka,

za Tip igre 9: devet, osem, sedem, šest, pet, štiri ali nobena pravilno napovedana številka,

za Tip igre 8: osem, sedem, šest, pet, štiri ali nobena pravilno napovedana številka,

za Tip igre 7: sedem, šest, pet, štiri ali nobena pravilno napovedana številka,

za Tip igre 6: šest, pet, štiri ali nobena pravilno napovedana številka,

za Tip igre 5: pet, štiri ali tri pravilno napovedane številke,

za Tip igre 4: štiri ali tri pravilno napovedane številki,

za Tip igre 3: tri ali dve pravilno napovedani številki,

za Tip igre 2: dve pravilno napovedani številki,

za Tip igre 1: ena pravilno napovedana številka,
(2) Udeleženec ima lahko v eni kombinaciji igre TikiTaka samo en dobitek, to je dobitek najvišje
vrste.
13. člen
(1) Sklad za dobitke določenega žrebanja igre TikiTaka znaša 70% od vrednosti vplačil določenega
žrebanja. Del sklada določenega žrebanja igre TikiTaka se lahko oblikuje tudi iz neizplačanih
dobitkov, rezervnega sklada ali rezervacij za sklade.
(2) Vrednosti dobitkov so fiksne in so enake zmnožku faktorja dobitka in cene oziroma vrednosti
vplačane kombinacije. Vrednost dobitka se izračuna s pomočjo tabele dobitkov, v kateri so izpisani
faktorji dobitkov.
Tabela dobitkov:
Dobitek
10
9
8
7
6
5

IGRA 10
100.000,00
2.000,00
200,00
20,00
5,00
2,50

4

IGRA 9

IGRA 8

IGRA 7

IGRA 6

50.000,00
200,00
50,00
6,00
2,00
1,00

10.000,00
100,00
20,00
5,00
1,00

2.500,00
20,00
8,00
2,50

500,00
25,00
4,00

3
2

IGRA 4

100,00
12,00
2,00

50,00
5,00

IGRA 3

IGRA 2

12,00
2,00

8,00

IGRA 1

2,50

1
0

IGRA 5

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

(3) Prazna polja v tabeli dobitkov označujejo rezultate posameznih iger, ki nimajo dobitka.
(4) Loterija pri igri TikiTaka oblikuje rezervni sklad. Sredstva rezervnega sklada se lahko uporabijo za
vse dobitke igre TikiTaka.
(5) V primeru, da je skupna vrednost dobitkov igre TikiTaka manjša od 70% vplačil tekočega
žrebanja, se razliko prenese v rezervni sklad igre TikiTaka. V primeru, da skupna vrednost dobitkov
igre TikiTaka preseže 70% vplačil tekočega žrebanja, se razliko črpa iz rezervnega sklada igre
TikiTaka.
(6) Loterija lahko s poprejšnjo najavo poveča sklad za dobitke ali faktorje posameznih vrst dobitkov.
(7) Če v določenem žrebanju igre TikiTaka ni dobitka posamezne vrste, se njegova vrednost ne
prenese v naslednje žrebanje.
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14. člen
(1) V kolikor skupna vrednost dobitkov posameznega žrebanja za vrsto dobitka 10 (10 pravilno
napovedanih številk) pri Tipu igre 10 preseže vrednost 200.000 EUR se vrednosti teh dobitkov
preračunajo sorazmerno tako, da skupna vrednost vseh navedenih dobitkov znaša 200.000 EUR.
(2) V kolikor skupna vrednost dobitkov posameznega žrebanja za vrsto dobitka 9 (9 pravilno
napovedanih številk) pri Tipu igre 9 preseže vrednost 200.000 EUR, se vrednosti teh dobitkov
preračunajo sorazmerno tako, da skupna vrednost vseh navedenih dobitkov znaša 200.000 EUR.
(3) V kolikor skupna vrednost dobitkov posameznega žrebanja znotraj iste vrste dobitkov
posameznega tipa igre, razen dobitkov navedenih v 1. in 2. odstavku tega člena, preseže vrednost
100.000 EUR, se vrednosti teh dobitkov preračunajo sorazmerno tako, da skupna vrednost vseh
navedenih dobitkov znaša 100.000 EUR.
15. člen
(1) Žrebanja številk potekajo s pomočjo programske opreme, ki je izdelana v ta namen. Žrebanja so
praviloma vsak dan v razmiku praviloma 5 minut. Praviloma je prvo žrebanje ob 7:00 uri, zadnje pa
ob 21:00 uri.
(2) Loterija lahko spremeni ure žrebanja. Loterija mora v tem primeru objaviti odpoved ure
žrebanja na spletnem naslovu Loterije in istočasno objaviti tudi novo uro žrebanja. Loterija mora o
tem obvestiti nadzorni organ pri Ministrstvu za finance v roku 7 delovnih dni.
(3) Loterija lahko poveča ali zmanjša število žrebanj na dan. Loterija mora v tem primeru
pravočasno objaviti ure žrebanj na spletnem naslovu in o tem obvestiti nadzorni organ pri
Ministrstvu za finance.
(4) Loterija mora v primeru spremembe ure žrebanja oziroma povečanja ali zmanjšanja števila
žrebanj na dan, objaviti na spletnem naslovu tudi spremenjeni čas začetka in zaključka vplačil.
16. člen
(1) Loterija lahko odpove posamezna žrebanja. Loterija mora v tem primeru objaviti odpoved ure
posameznega žrebanja na spletnem naslovu in o tem obvestiti nadzorni organ pri Ministrstvu za
finance v roku 7 delovnih dni.
(2) V primeru odpovedi posameznega žrebanja igre TikiTaka, Loterija udeležencu vrne vplačana
sredstva za sodelovanje v igri TikiTaka tega žrebanja na podlagi potrdila o vplačilu oziroma vrne
vplačana sredstva na igralni račun na podlagi zapisa vplačila na igralnem računu udeleženca.
(3) V primeru, da žrebanje zaradi višje sile, ni bilo izvedeno ob predvidenem času, Loterija žrebanje
izvede takoj, ko je to mogoče. Če je v takšnem primeru potrebno izvesti več kot eno žrebanje se ta
izvedejo po vrstnem redu, kot če bi bila izvedena v predvidenem času. V kolikor Loterija ne uspe
izvesti neizvedenih žrebanj posameznega dne do predvidoma 23. ure tega dne udeležencu vrne
vplačana sredstva.
(4) Udeleženci imajo možnost na podlagi veljavnega potrdila o vplačilu zahtevati vračilo zneska v
višini vplačila, za katerega žrebanje ni bilo izvedeno, v roku šestdeset dni od dneva neizvedenega
žrebanja.
(5) Ob vračilu zneska, v višini vplačila, morajo udeleženci izročiti veljavno potrdilo o vplačilu.
(6) Če potrdilo velja za več zaporednih žrebanj in udeleženec z njim sodeluje še v nadaljnjih
žrebanjih igre, lahko udeleženec zahteva vračilo zneska za žrebanje, ki ni bilo izvedeno, šele ko so
izvedena vsa preostala žrebanja navedena na potrdilu.
(5) Nadzornemu organu pri Ministrstvu za finance Loterija posreduje poročilo o vzrokih
neizvedenega žrebanja v roku 7 delovnih dni od dogodka.
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17. člen
(1) Loterija ugotavlja dobitke s pomočjo programske opreme, ki je izdelana v ta namen.
18. člen
(1) Loterija objavi izžrebane številke takoj po vsakem žrebanju na spletnem naslovu.
(2) Če Loterija pri igri TikiTaka objavi napačne številke kot izžrebane v določenem žrebanju igre, jih
mora popraviti takoj, ko je nepravilnost odkrila, pravilne pa objaviti povsod, kjer je objavila
napačne in o tem obvestiti nadzorni organ pri Ministrstvu za finance.
(3) Pri izplačilu dobitka se upošteva izžrebane številke posameznega žrebanja igre, ki so v trenutku
izplačila zapisane v centralni bazi Loterije.
(4) Loterija objavi Poročilo o vseh žrebanjih določenega dne najkasneje v roku 7 dni na spletnem
naslovu.
19. člen
(1) Loterija izplačuje dobitke na podlagi objave rezultatov o izžrebanih številkah. Loterija začne
izplačevati dobitke v vrednosti nad 15.000,00 EUR tretji delovni dan po objavi poročila.
20. člen
(1) Pri izplačilu oz. izdaji dobitka mora udeleženec izročiti veljavno potrdilo z dobitkom.
(2) Dobitke posameznega žrebanja na potrdilu, ki velja za več zaporednih žrebanj, je možno
izplačati šele, ko so izvedena vsa žrebanja navedena na potrdilu.
(3) Dobitki se za posamezno potrdilo izplačajo samo enkrat. Ob izplačilu Loterija v centralni bazi
označi dobitek kot izplačan, s čimer se potrdilo šteje za izplačano in je neveljavno.
(4) Na zahtevo osebe, ki izplačuje oz. izdaja dobitke, se mora dobitnik identificirati z javno listino, s
katero se dokazuje istovetnost osebe.
(5) Prodajalci izplačujejo oz. izdajajo dobitke do vrednosti, ki jo določi Loterija.
(6) Loterija izplačuje oz. izdaja vse vrste dobitkov na blagajni sedeža Loterije Slovenije, d.d., v
Ljubljani, Gerbičeva ulica 99.
(7) Udeležencu, ki sodeluje v igri TikaTaka preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev,
Loterija pripiše dobitke na igralni račun v skladu s Pravili o poslovanju z igralnim računom.
(8) Skladno z zakonom, ki določa plačilo davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo Loterija
obračuna davek na dobitke od vrednosti dobitka pri njegovem izplačilu oz. izdaji.
21. člen
(1) Udeleženec ima pravico do reklamacije, ki jo mora Loterija prejeti na svoj sedež v roku šestdeset
dni od dneva žrebanja, za katerega vlaga reklamacijo. Udeleženec lahko posreduje reklamacijo na
posebnem obrazcu, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih igre TikiTaka ali na spletnem naslovu in
ga pošlje po pošti priporočeno ali odda osebno vsak delovni dan v delovnem času glavne blagajne na
sedežu Loterije.

(2) Reklamacija mora vsebovati:
 ime, priimek in točen naslov udeleženca,
 razlog reklamacije,
 potrdilo,
 datum in podpis udeleženca.
(3) Udeleženec, ki sodeluje v igri TikiTaka preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev,
lahko posreduje reklamacijo preko elektronskega zahtevka, ki je dostopen na spletnem naslovu.
(4) Reklamacija, posredovana preko elektronskega zahtevka, mora vsebovati:
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 ime in priimek,
 številko igralnega računa,
 razlog reklamacije,
 vplačilo igre TikiTaka – čas transakcije,
 vrednost vplačila,
 zapis o vplačani napovedi na igralnem računu.
(5) Reklamacija, ki ni prejeta pravočasno ali ne vsebuje elementov iz drugega oziroma četrtega
odstavka tega člena ali so v njej navedeni netočni oz. nepopolni podatki, se šteje za nepopolno in
se zavrne.
22. člen
(1) Loterija presoja sporne primere na podlagi arhivske kopije s podatki o izdanih potrdilih in
zapisih o vplačanih napovedih na igralnem računu za posamezno žrebanje ter zapisov v centralni
bazi Loterije.
(2) Loterija pisno obvesti udeleženca o rešitvi njegove reklamacije v skladu s Postopki za reševanje
reklamacij udeležencev v igrah na srečo.
23. člen
(1) Loterija jamči za potek igre TikiTaka v skladu s temi pravili.
(2) Za izplačilo oz. izdajo dobitka Loterija jamči s celotnim svojim premoženjem pod pogojem, da
ima udeleženec v igri TikiTaka veljavno dobitno potrdilo oz. zapis o vplačani napovedi na igralnem
računu skladno s 9. členom teh pravil, da je enaka vsebina potrdila oz. zapisa zapisana v centralni
bazi Loterije, da pripadajoči dobitek še ni bil izplačan oziroma da je reklamacija ali sodni spor za
dosego pravice iz udeležbe v igri pozitivno rešen.
(3) Loterija ni odgovorna za škodo, nastalo zaradi poplav, požarov ali druge višje sile, zaradi česar je
prišlo do izgube ali uničenja zapisa vplačane kombinacije.
24. člen
(1) Pravica do izplačila oz. izdaje dobitka zastara v roku sedeminšestdeset dni od datuma žrebanja,
navedenega na potrdilu oz. zapisu o vplačani napovedi na igralnem računu, razen v primerih, ko je
sprožen reklamacijski postopek ali sodni spor za dosego pravice iz udeležbe v igri TikiTaka.
25. člen
(1) Po preteku roka iz 24. člena in dokončni odločitvi glede uveljavljanja pravice iz udeležbe v igri
Loterija ugotavlja izplačane oz. neizplačane dobitke.
(2) Vrednost neizplačanih dobitkov Loterija prenese v sklad za dobitke naslednjega žrebanja ali pa
jih uporabi za dobitke drugih iger.
26. člen
(1) Loterija hrani arhivsko kopijo s podatki z vplačanimi napovedmi za posamezno žrebanje igre
TikiTaka najmanj eno leto od datuma žrebanja, navedenega na potrdilu oz. zapisu o vplačani
napovedi na igralnem računu, razen v primerih, ko je sprožen reklamacijski postopek ali sodni spor
za dosego pravice iz udeležbe v igri TikiTaka.
27. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri TikaTaka, je pristojno sodišče v Ljubljani.
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28. člen
Pravila izrednih žrebanj igre TikiTaka so določena v Dodatku k pravilom igre.
29. člen
(1) Pravila veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ pri Ministrstvu za finance, uporabljati pa se
začnejo po javni objavi.
(2) Ta pravila Loterija javno objavi na svojem spletnem naslovu in na vseh prodajnih mestih igre
TikiTaka.
Romana Dernovšek, l.r.
Predsednica uprave
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