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

Za prirejanje klasične igre na srečo Eurojackpot je Loteriji Slovenije Vlada Republike Slovenije z odločbo št.
46101-11/2011/4 z dne 17. 11. 2011 dodelila koncesijo in jo z odločbo št. 46101-3/2016/4, z dne 2. 6. 2016,
podaljšala do 30. 6. 2021.
RS, MF, FURS, Posebni finančni urad je izdal Odločbo št. 46100-13/2019-5 z dne 7. 2. 2019 o potrditvi
Sprememb pravil igre na srečo Eurojackpot, št. 333-19-6 z dne 10. 1. 2019.
Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS št. 14/11 - UPB3, 108/12, 401/14), Uredbe o podrobnejših
pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS št.
70/00, 38/09, 109/12), Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih
sredstev (Uradni list RS št. 42/08, 103/08, 109/2012), Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju
terorizma (Uradni list RS št. 68/16) in Statuta Loterije Slovenije je Uprava Loterije Slovenije na seji dne 16. 1.
2019 sprejela

SPREMEMBE PRAVIL IGRE NA SREČO
EUROJACKPOT
Številka: 333 - 19- 6
Ljubljana, 10. 1. 2019

1. člen
V 17. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
(2) V primeru, da se žrebalna naprava pokvari med procesom žrebanja žogic in pred žrebanjem prve žogice,
se te odstrani in prenese v rezervno žrebalno napravo, s katero se nadaljuje žrebanje. V primeru, da pride do
okvare tudi pri rezervni žrebalni napravi, se žrebanje prekine za toliko časa, da se okvaro odpravi. V kolikor
okvare ni mogoče odpraviti v razumnem času, se žrebanje izvede ročno. V primeru, da se žrebalna naprava
pokvari potem, ko je prva žogica 5 od 50 že izžrebana, komisija prizna izžrebane številke, preostale pa
izžreba ročno.
2. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
3. člen
Spremembe pravil veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljati pa se začnejo po javni objavi.
Romana Dernovšek
Predsednica uprave,l.r.

