
IZRAČUN PRIBITKA NA STAVNEM LISTKU 
VIP dobitek 

 
 

VIP dobitek je odvisen od treh parametrov:   
- Faktor za število dogodkov na listku – F1; 
- Faktor skupne kvote na listku – F2; 
- Faktor stalnosti – F3. 

 
VIP faktor se izračuna kot zmnožek vseh treh faktorjev: 
 

VIP FAKTOR = F1 * F2 * F3 

 
VIP dobitek je enak vrednosti:  

(𝑽𝑰𝑷 𝑭𝑨𝑲𝑻𝑶𝑹 − 𝟏) ∗ 𝒐𝒔𝒏𝒐𝒗𝒏𝒊 𝒅𝒐𝒃𝒊𝒕𝒆𝒌 
 
kjer je osnovni dobitek kombinacije enak zmnožku izbranih kvot in vplačila. 

 
 

OPIS POSAMEZNIH FAKTORJEV: 
 

1. Faktor za število dogodkov na listku 
Pri tem faktorju se upošteva število dogodkov na listku. 
 
Tabela faktorjev: 

Št. dogodkov 
na listku 

Faktor 
F1 

1,00 1,003 

2,00 1,004 

3,00 1,005 

4,00 1,006 

5,00 1,007 

6,00 1,008 

7,00 1,009 

8,00 1,010 

9,00 1,011 

10,00 1,012 

11,00 1,013 

12,00 1,015 

13,00 1,017 

14,00 1,020 

15,00 1,050 

16,00 1,100 

 
 
 
 



2. Faktor skupne kvote na listku 
Pri tem faktorju se upošteva skupna kvota kombinacije na listku, ki je ovrednotena s 
faktorjem po tabeli. 
 
Posebnost: 
Pri sistemskih listkih se za skupno kvoto vzame povprečna kvota dogodkov, ki se potencira na 
število vseh dogodkov. 
 
Tabela faktorjev: 

Skupna kvota 
na listku 

Faktor 
F2 

1,00 1,003 

2,00 1,004 

3,00 1,005 

4,00 1,006 

5,00 1,007 

7,00 1,008 

10,00 1,009 

15,00 1,010 

20,00 1,011 

30,00 1,012 

50,00 1,013 

100,00 1,015 

250,00 1,030 

750,00 1,100 

2.000,00 1,165 

 
 

3. Faktor stalnosti 
Pri tem faktorju se upošteva, koliko dni zaporedoma je igralec vplačal vsaj en stavni listek. 
 
Tabela faktorjev: 

Število zaporednih 
dni vplačila stave 

Faktor 
F3 

0 1,004 

1,00 1,005 

2,00 1,006 

3,00 1,007 

4,00 1,008 

6,00 1,009 

8,00 1,010 

10,00 1,011 

12,00 1,012 

15,00 1,013 

20,00 1,015 

  

 
 
 



IZRAČUN SKUPNEGA DOBITKA NA LISTKU 
Skupni dobitek na listku je enak vsoti osnovnega dobitka in VIP dobitka 

- Osnovni dobitek je zmnožek kvot kombinacije in izbranega vplačila, 
- VIP dobitek je enak zmnožku  vrednosti (VIP faktorja - 1 ) in osnovnega dobitka.  

 
Iz tega sledi, da je skupni dobitek enak 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒅𝒐𝒃𝒊𝒕𝒆𝒌 = 𝑶𝒔𝒏𝒐𝒗𝒏𝒊 𝒅𝒐𝒃𝒊𝒕𝒆𝒌 + 𝑽𝑰𝑷 
V primeru plačila davka na dobitke, se skupni dobitek za izplačilo zmanjša za ustrezno vrednost. 
 

OMEJITVE NA IGRALNEM RAČUNU 
Pri udeležencih, ki imajo na svojem računu dodano kakršnokoli omejitev v skladu s Splošnimi 
določbami pravil (znesek, število listkov,…) se za izračun VIP dobitka upoštevajo minimalni faktorji iz 
posameznih tabel. 
 
 

Primer vplačanega listka in izračunanega dobitka: 
 

 
 
Na listku so 4 dogodki s skupno kvoto kombinacije 59,40. 
 
Faktorje za izračun VIP preberemo iz tabele: 
F1 (št. dogodkov) = 1,006 
F2 (sk. kvota) = 1,013 
F3 (stalnost) = 1,004   //vzeta je vrednost pri podatku 0, ker pretekli dan ni bilo vplačane stave 
 
VIP FAKTOR = F1*F2*F3 = 1,006 * 1,013 * 1,004 = 1,023154 
Za izračun vrednosti VIP dobitka  faktorju odštejemo 1, tako da dobimo vrednost 0,023154, katera 
zaokrožena v % znaša 2,32% in je prikazana tudi na stavnem listku. 
 
VIP dobitek  = (VIP FAKTOR – 1) * osnovni dobitek = 0,023154 * 59,40  = 1,38 EUR 
Skupni dobitek na listku je potem enak 59,40 + 1,38 = 60,78 EUR  


