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

PRAVILA IGRE NA SREČO 3x3 plus 6
(prečiščeno besedilo)
Prečiščeno besedilo vsebuje pravila igre na srečo 3x3 plus 6 številka 134/109 z dne 3. 12. 2013, spremembe
pravil igre na srečo 3x3 plus 6 številka 334-14-32 z dne 11. 8. 2014, spremembe pravil igre na srečo 3x3 plus 6
številka 333-15-10 z dne 21. 5. 2015 in spremembe pravil igre na srečo 3x3 plus 6 številka 333-16-15 z dne
23. 5. 2016.
Številka: 333-16-18
Ljubljana, 10. 6. 2016

1. člen
(1) Po teh pravilih prireja Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
Loterija) igro na srečo z imenom 3x3 plus 6 (v nadaljnjem besedilu: 3x3).
2. člen
(1) Pravila so obvezujoča za Loterijo, osebe pooblaščene za sprejem vplačil in izplačil oz. izdajo dobitkov (v
nadaljnjem besedilu: prodajalec) ter za udeležence, ki s sprejemom potrdila o vplačilu sprejemajo ta pravila
in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
(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 3x3.
(3) Udeleženec, ki sodeluje v 3x3 preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, mora izpolnjevati
tudi pogoje, določene v Pravilih o poslovanju z igralnim računom, ki so objavljena na spletnem naslovu.
3. člen
(1) 3x3 je klasična igra na srečo, ki je kombinacija tombole in številčne loterije. 3x3 vsebuje eno naključno
programsko izbrano kartico.
(2) Na kartici je v treh vrsticah in treh stolpcih natisnjenih devet številk. V prvi vrstici (v nadaljnjem besedilu:
A) so natisnjene tri številke iz nabora številk od 1 do 8, v drugi vrstici (v nadaljnjem besedilu: B) so
natisnjene tri številke iz nabora številk od 9 do 16 in v tretji vrstici (v nadaljnjem besedilu: C) so natisnjene
tri številke iz nabora številk od 17 do 24. Žreba se po tri številke za vsako vrstico. Za vrstico A se žreba iz
nabora številk od 1 do 8, za vrstico B iz nabora številk od 9 do 16 in za vrstico C iz nabora številk od 17 do
24.
(3) Na kartici je šestmestna serijska številka, izbrana izmed množice števil med 000001 in 175616.
4. člen
(1) Loterija prireja 3x3 v zaporednih časovnih enotah (v nadaljnjem besedilu: krog), najmanj enkrat dnevno.
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5. člen
(1) Loterija izdaja kartice (v nadaljnjem besedilu: sprejem vplačil) na območju Republike Slovenije.
(2) Loterija lahko sprejema vplačila za udeležbo v 3x3 preko posredniške maloprodajne mreže,
pooblaščenih prodajalcev in preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev. Vplačila pri prirejanju
3x3 preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev so dovoljena samo osebam, starim
najmanj 18 let.
(3) Loterija sprejema vplačila tudi za več zaporednih krogov, največ deset.
(4) Loterija objavi začetek in zaključek vplačil 3x3 na vseh prodajnih mestih 3x3 in na spletnem naslovu.
6. člen
(1) Za sodelovanje v 3x3 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 kartice znaša 1,50 EUR.
(2) Vplačilo v 3x3 je cena, zmanjšana za davek od srečk po preračunani davčni stopnji.
(3) Za sodelovanje v več zaporednih krogih igre se znesek plačila za posamezen krog pomnoži s številom
krogov, v katerih udeleženec sodeluje.
7. člen
(1) Za sodelovanje v 3x3 udeleženec vplača najmanj eno kartico.
(2) Loterija po vplačilu 3x3 izroči udeležencu potrdilo o vplačilu (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki je
osnova za sodelovanje v 3x3. Udeleženec sodeluje v 3x3 s številkami, ki so izpisane na potrdilu in zapisane
v centralni bazi Loterije.
(3) Če udeleženec 3x3 vplača preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, je osnova za
sodelovanje v 3x3 zapis kartice v centralno bazo Loterije in za pripadajoči znesek zmanjšanje sredstev na
igralnem računu udeleženca. Udeleženec sodeluje v 3x3 s številkami, ki so zapisane v igralnem računu.
(4) Loterija pri ugotavljanju dobitkov upošteva kartice, vplačane skladno s temi pravili.
(5) Udeleženec je dolžan varovati potrdilo o vplačilu pred poškodbami ali odtujitvijo tretje osebe. V primeru
suma poneverbe potrdila o vplačilu, ima Loterija pravico zadržati izplačilo dobitka do konca postopka
pristojnih organov.
8. člen
(1) Udeleženec v 3x3 je imetnik potrdila, katerega vsebina je enaka vsebini, zapisani v centralni bazi Loterije
in vsebuje najmanj naslednje elemente:
• ime Loterije,
• ime in znak 3x3,
• vplačano kartico z izpisom devetih številk v treh vrsticah in serijsko številko,
• datum in uro žrebanja,
• datum in znesek vplačila,
• identifikacijsko številko potrdila,
• datum in čas izdaje potrdila,
• tekst za udeleženca v 3x3.
(2) Pri vplačilih sprejetih preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev je udeleženec v 3x3
imetnik zapisa o vplačani kartici na igralnem računu, ki vsebuje najmanj naslednje elemente:
• opis vplačila 3x3,
• čas transakcije,
• vrednost vplačila,
• vplačano kartico,
• krog, datum in uro žrebanja.
9. člen
(1) Udeleženec je dolžan takoj ob prejemu potrdila preveriti ali sta na potrdilu zapisana ustrezen datum in
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ura žrebanja. Loterija kasnejših reklamacij ne upošteva.
10. člen
(1) Loterija lahko prireja nagradno akcijo z imenom Podarimo kartico 3x3 plus 6 (v nadaljnjem besedilu:
nagradna akcija).
(2) Namen nagradne akcije je nagrajevanje kupcev kartic 3x3 za sedem zaporednih krogov 3x3, vplačanih na
prodajnih mestih s celotno ponudbo iger Loterije in na internetu oz. drugih komunikacijskih sredstvih.
(3) Ob nakupu kartic 3x3 za sedem zaporednih krogov, Loterija udeležencu nagradne akcije kartico za
naslednji, osmi krog podari.
(4) Datum začetka in zaključka nagradne akcije Loterija objavi najkasneje 30 dni pred začetkom oziroma
zaključkom akcije.
11. člen
(1) Loterija ugotavlja dobitke s pomočjo programske opreme, ki je izdelana v ta namen.
(2) V 3x3 so naslednji dobitki:
• dobitek 3x3 ima kartica, na kateri je natisnjenih vseh devet izžrebanih številk za vrstice A, B in C,
• dobitek 2x3 ima kartica, na kateri je natisnjenih šest izžrebanih številk v dveh vrsticah AB, AC ali BC,
• dobitek 1x3 ima kartica, na kateri so natisnjene tri izžrebane številke v eni vrstici A, B ali C,
• dobitek 0x9 ima kartica, na kateri ni natisnjena nobena od devetih izžrebanih številk za vrstice A,B
in C,
• dobitek Plus 6 ima kartica, na kateri je serijska številka kartice enaka izžrebani številki.
(3) Udeleženec ima lahko na eni kartici samo en dobitek 3x3 ali 2x3 ali 1x3.
12. člen
(1) Sklad za dobitke znaša 65 % zneska sprejetih vplačil za določen krog 3x3.
(2) Loterija deli znesek iz prvega odstavka tega člena:
• dobitek 3x3 je vreden 100.000,00 EUR,
• dobitek 2x3 je vreden 100,00 EUR,
• dobitek 1x3 je vreden 3,00 EUR,
• dobitek 0x9 je vreden 10,00 EUR
• dobitek Plus 6 je vreden 300,00 EUR.
(3) Loterija pri 3x3 oblikuje rezervni sklad. Sredstva rezervnega sklada se lahko uporabijo za vse dobitke 3x3.
Del sklada določenega kroga 3x3 se lahko oblikuje tudi iz neizplačanih dobitkov in rezervacij za sklade.
(4) V primeru, da je skupna vrednost dobitkov 3x3 manjša od 65 % vplačil tekočega kroga, se razliko
prenese v rezervni sklad 3x3. V primeru, da je skupna vrednost dobitkov 3x3 večja od 65 % vplačil tekočega
kroga, se razliko do vrednosti dobitkov črpa iz sredstev rezervnega sklada 3x3.
(5) Loterija lahko s poprejšnjo najavo poveča sklad za dobitke ali vrednost posamezne vrste dobitkov z
denarnimi ali blagovnimi dobitki.
(6) Če v zadnjem krogu igre, ki jo Loterija prireja skladno s prečiščenim besedilom pravil igre na srečo 3x3
plus 6 številka 134/76 z dne 3. 10. 2013, ni izžreban dobitek 3x3, 2x3, Plus5 ali Plus 6, Loterija vrednost
sklada posamezne vrste dobitka prenese v prvi krog igre v skladu s temi pravili, v rezervni sklad.
13. člen
(1) Žrebanje številk poteka s pomočjo programske opreme, vsak dan v roku petih minut od zaključka vplačil,
ki je ob 13. uri. Žrebanje številk poteka v prostorih Loterije.
(2) Loterija lahko spremeni uro žrebanja. Loterija mora v tem primeru objaviti odpoved ure žrebanja na
vseh prodajnih mestih 3x3 in spletnem naslovu Loterije in istočasno objaviti tudi nov čas žrebanja. Loterija
mora istočasno o tem obvestiti nadzorni organ.
(3) Loterija lahko poveča število žrebanj na dan. Loterija mora v tem primeru pravočasno objaviti ure
žrebanj na vseh prodajnih mestih 3x3 in spletnem naslovu.
(4) Loterija mora v primeru spremembe ure žrebanja oz. povečanja števila žrebanj na dan objaviti na vseh
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prodajnih mestih 3x3 in spletnem naslovu tudi spremenjeni čas začetka in zaključka vplačil.
(5) Če zaradi višje sile ni možno izvesti žrebanja za posamezen krog 3x3, Loterija udeležencu vrne vplačana
sredstva za sodelovanje v 3x3 na podlagi potrdila o vplačilu oz. vrne vplačana sredstva na igralni račun na
podlagi zapisa vplačila na igralnem računu udeleženca. Loterija seznani udeležence v igri o nesodelovanju v
tem krogu 3x3 najmanj z objavo na prodajnih mestih 3x3 in na spletnih straneh. Udeleženci imajo možnost
na podlagi veljavnega potrdila o vplačilu zahtevati vračilo zneska v višini vplačila v krog za katerega ni bilo
možno izvesti žrebanja, v roku šestdeset dni od predvidenega dneva žrebanja. Ob vračilu zneska v višini
vplačila, morajo udeleženci izročiti veljavno potrdilo o vplačilu. Če izročeno potrdilo velja za več zaporednih
krogov in udeleženec z njim sodeluje še v nadaljnjih krogih igre, Loterija ob vračilu vplačanih sredstev za
posamezen krog izda nadomestno potrdilo. Nadomestno potrdilo vsebuje vse elemente potrdila. Loterija je
dolžna udeležencem, ki so vplačilo za krog, za katerega ni bilo možno izvesti žrebanja, opravili preko
interneta, znesek v višini vplačila v ta krog, vrniti na njihov igralni račun. Nadzornemu organu Loterija
posreduje poročilo o vzrokih neizvedenega žrebanja v roku 7 delovnih dni od dogodka.
14. člen
(1) Loterija objavi rezultate o izžrebanih številkah v roku 30 minut po vsakem žrebanju, na vseh prodajnih
mestih in spletnem naslovu. Loterija objavi poročilo o izidu žrebanja najkasneje v roku 7 dni po žrebanju na
vseh prodajnih mestih 3x3 in spletnem naslovu .
15. člen
(1) Loterija izplačuje dobitke na podlagi objave rezultatov o izžrebanih številkah. Loterija začne izplačevati
vse dobitke, razen dobitka 3x3, takoj po objavi rezultatov žrebanja.
(2) Dobitek 3x3 začne Loterija izplačevati v roku treh dni po objavi poročila.
16. člen
(1) Pri izplačilu oz. izdaji dobitka mora udeleženec izročiti potrdilo.
(2) Če izročeno potrdilo velja za več zaporednih krogov in udeleženec z njim sodeluje še v nadaljnjih krogih
igre, Loterija ob izplačilu oz. izdaji dobitka za posamezen krog izda nadomestno potrdilo. Nadomestno
potrdilo vsebuje vse elemente potrdila.
(3) Vsak dobitek se izplača le enkrat. Ob izplačilu dobitka Loterija v centralni bazi označi dobitek kot
izplačan.
(4) Na zahtevo osebe, ki izplačuje oz. izdaja dobitke, se mora udeleženec identificirati z osebnim
dokumentom in prodajalcu posredovati davčno številko.
(5) Loterija obračuna davek na dobitke od vrednosti dobitka pri njegovem izplačilu oz. izdaji skladno z
zakonom, ki določa plačilo davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.
(6) Prodajalci izplačujejo oz. izdajajo dobitke do vrednosti, ki jo določi Loterija.
(7) Loterija izplačuje oz. izdaja vse vrste dobitkov na blagajni sedeža Loterije, v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99.
(8) Udeležencu, ki sodeluje v 3x3 preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, Loterija pripiše
dobitke na igralni račun v skladu s Pravili o poslovanju z igralnim računom.
17. člen
(1) Udeleženec ima pravico do reklamacije, ki jo mora prejeti Loterija 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 3x3 ali na spletnem naslovu in ga pošlje po pošti
priporočeno ali odda osebno ob delavnikih med 8. in 14. uro na sedež Loterije, Gerbičeva ulica 99, 1000
Ljubljana.
(2) Reklamacija mora vsebovati:
• ime, priimek in točen naslov udeleženca,
• razlog reklamacije,
• kopijo potrdila,
• datum in podpis udeleženca.
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(3) Udeleženec, ki sodeluje v 3x3 preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, lahko posreduje
reklamacijo preko elektronskega zahtevka, ki je dostopen na spletnem naslovu.
(4) Reklamacija preko elektronskega zahtevka mora vsebovati:
• ime in priimek,
• številko igralnega računa,
• razlog reklamacije,
• vplačilo 3x3 – čas transakcije,
• vrednost vplačila,
• zapis o vplačani kartici na igralnem računu.
(5) Reklamacija, prejeta po preteku roka iz prvega odstavka tega člena, se šteje za nepravočasno in se
zavrže.
(6) Reklamacija, ki ne vsebuje zahtevanih elementov ali so v njej navedeni netočni oz. nepopolni podatki, se
šteje za nepopolno in se zavrne.
18. člen
(1) Loterija presoja sporne primere na podlagi arhivske kopije s podatki o izdanih potrdilih in zapisih o
vplačanih karticah na igralnem računu za posamezen krog 3x3 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.
19. člen
(1) Udeleženec, ki Loteriji pošlje svoje osebne podatke, se strinja, dovoljuje in pooblašča Loterijo, da zbira,
obdeluje, uporablja, hrani in skrbi za varnost njegovih osebnih podatkov v svojih zbirkah skladno z določili
Zakona o varstvu osebnih podatkov.
20. člen
(1) Loterija jamči za potek 3x3 v skladu s temi pravili.
(2) Loterija jamči za izplačilo oz. izdajo dobitka udeležencu v 3x3, ki ima veljavno potrdilo oz. zapis o
vplačani kartici na igralnem računu, ki vsebuje vse elemente 8. člena teh pravil, na katerem je dobitna
kombinacija v skladu s temi pravili ali dodatkom k pravilom, da je enaka vsebina potrdila oz. zapisa zapisana
v centralni bazi Loterije, da pripadajoči dobitek še ni bil izplačan oziroma, da je njegova reklamacija
pozitivno rešena.
(3) Loterija ni odgovorna za škodo, nastalo zaradi višje sile, zaradi česar je prišlo do izgube ali uničenja
zapisa izdanih potrdil v centralni bazi Loterije.
21. člen
(1) Pravica do izplačila oz. izdaje dobitka zastara v roku sedeminšestdesetih dni od datuma žrebanja,
navedenega na potrdilu oz. zapisu o vplačani kartici na igralnem računu.
22. člen
(1) Po preteku roka iz 21. člena Loterija ugotavlja izplačane oz. neizplačane dobitke.
(2) Vrednost neizplačanih dobitkov se prenese v naslednje kroge 3x3 ali se uporabi za dobitke pri drugih
igrah.
23. člen
(1) Loterija hrani arhivsko kopijo s podatki o izdanih potrdilih za posamezen krog 3x3 najmanj eno leto od
posameznega datuma žrebanja, navedenega na potrdilu oz. zapisu o vplačani kartici na igralnem računu,
razen v primerih, ko je sprožen reklamacijski postopek ali sodni spor za dosego pravice iz udeležbe v 3x3.
24. člen
(1) Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v 3x3, je pristojno sodišče v Ljubljani.
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25. člen
(1) Pravila veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ pri Ministrstvu za finance, uporabljajo pa se z dnem
začetka sprejemanja vplačil 3x3.
26. člen
(1) Ta pravila so na vpogled na vseh prodajnih mestih 3x3 in spletnem naslovu.

Romana Dernovšek, l.r.
Predsednica uprave
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