NAJBOLJŠE IGRE,
NAJBOLJŠI NAMEN.
VODNIK ZA IGRALKE IN IGRALCE

»Loterijske igre igra več
kot 70 % polnoletnih
prebivalcev Slovenije. Prav vsi
se lahko pohvalijo, da z igro
spreminjajo družbo na bolje.«
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ZABAVA ZAME.
PODPORA ZANJO.
SREČA ZA VSE.

Kdo ne pozna vznemirjenja po žrebanju

Zbrana loterijska sredstva so v letu 2020

in kdo še ni začutil nežnega srbenja pod

podprla delovanje 83 humanitarnih in

konicami prstov, ki neučakano praskajo

28 invalidskih organizacij. Loterijska

zadnjo srečko?

sredstva podpirajo delovanje 94 zvez
vrhunskega športa ter 72 društev za

Loterijske igre imamo radi, ker so zabavne

športno vzgojo otrok in mladine.

in mnogokrat tudi celo zelo radodarne. S
temi dobitki eni menjamo frizure, drugi

Z njimi so organizirali 181 športnih

avto, srečkoti stanovanje, ultra zegnarji pa

dogodkov in sofinancirali izgradnjo oz.

tudi cela življenja.

prenovo 78 objektov.

A daleč največji čar loterijskih iger je
dejstvo, da jih igramo zato, ker z njimi
zbiramo sredstva za delovanje športnih,
humanitarnih in invalidskih organizacij.
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»Kar 56 zvez vrhunskega
športa in 27 invalidskih
organizacij svoje dejavnosti
financira tudi z loterijskimi
sredstvi.«
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NE GLEDE NA IGRO IN
IZŽREBANO ŠTEVILKO,
REZULTAT JE VEDNO
DOBER. ZELO.

Loterijske igre imajo čudovito

financiramo razvoj lokalnih skupnosti in

poslanstvo - prek sanj o naslednjem

prispevamo v proračun države.

dobitku nas povezujejo pri zbiranju
sredstev za dober namen.

Loto je najbolj priljubljena igra v
Sloveniji, igra jo več kot 860.000

V Sloveniji loterijske igre prirejamo z

polnoletnih prebivalcev.

namenom pridobivanja sredstev za vse
tiste projekte, programe in aktivnosti,
za katere preprosto ne sme zmanjkati
denarja - za področje športa ter
humanitarnih in invalidskih dejavnosti.
Ob teh pa z loterijskimi sredstvi

“
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Loto je najbolj priljubljena igra v
Sloveniji, igra jo več kot 860.000
polnoletnih prebivalcev.

“

»V letu 2020 so igralci zadeli
več kot 5,6 milijonov različnih
vrst dobitkov. Vsak teden je
samo v igri Loto izžrebanih več
kot 40.000 dobitkov.«
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NAJVEČ LOTERIJSKIH
SREDSTEV SI
RAZDELIJO IGRALCI.

Loterijske igre v Sloveniji sodijo med

radodarno glavno nagrado - Sedmico.

najbolj priljubljene igre na sploh - igrajo jih

Vikinglotto pa je najstarejša evropska

skoraj vsi prebivalci, ne glede na izobrazbo,

loterijska igra, ki jo prirejamo v devetih

kraj bivanja ali področje zaposlitve. Edina

evropskih državah in v Sloveniji.

meja je pravzaprav starost, saj te igre niso

Največji delež sredstev Loterija Slovenije

namenjene mladoletnim.

nameni za različne dobitke, ki jih prejmejo
igralci. V letu 2020 smo obračunali 49,4

Zaradi množičnega sodelovanja so

milijone evrov sklada za dobitke in

bogati tudi denarni skladi teh iger. Igra

igralcem izplačali za 38,9 milijonov evrov

Eurojackpot je igra z najbolj privlačnim

dobitkov.

denarnim skladom na stari celini. Loto je
kralj slovenske zabave, saj ima daleč najbolj

“

Največji delež sredstev Loterija Slovenije
nameni za različne dobitke, ki jih prejmejo
igralci. V letu 2020 smo obračunali 49,4
milijone evrov sklada za dobitke in igralcem
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izplačali za 38,9 milijonov evrov dobitkov.

“

»Raziskave so pokazale, da
so igre Loterije Slovenije
ena tistih tradicij, ki druži in
povezuje različne generacije
iste družine.«
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VZNEMIRLJIVE
PO NARAVI, A
PRIJAZNE V SRCU.

Zasnova in potek iger Loterije Slovenije

uporabo na množični ravni, vsi elementi

sta usklajena z najvišjimi merili

igre pa pod stalnim nadzorom tujih in

odgovornega prirejanja iger, med katere

nacionalnih presojevalcev kakovosti,

sodijo tudi aktivna skrb za interes

varnosti in odgovornosti.

igralca, ranljive skupine, transparentno
obveščanje in seveda brezkompromisno

V skladu s temi standardi je vsaka igra

varovanje zasebnosti vseh udeležencev.

Loterije Slovenije označena z barvno
kodo, ki odraža njen potencial z vidika

Uporabljene tehnologije so varne za
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odvisnosti od igranja:

ZELENA

RUMENA

ORANŽNA

RDEČA

brez
opozoril

igrajte
zmerno

igrajte
zmerno in
previdno

igrajte zmerno
in z veliko mero
previdnosti

Loto, Eurojackpot,
Vikinglotto, srečke

3x3, TikiTaka

HIP igre

x

»Tudi najboljša igra vas ne
more rešiti skrbi, stisk ali
izgub. Zato so vam vedno
na voljo usposobljeni
strokovnjaki.«
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ODGOVORNA
IGRA PRINAŠA
NAJVEČJE
DOBITKE.

Zabava je prava, dokler je ob vznemirjenju

•

Igranje vpliva na moj ugled.

prisotna tudi sproščenost. Previden igralec

•

Zaradi igranja nimam ambicij.

vedno ve, da lahko tudi izgubi, zato vplačuje

•

Igram med delovnim časom.

le toliko, kolikor si lahko privošči. Denarja za

•

Igram, da poplačam dolgove ali se rešim iz
finančnih težav.

•

Izgubo pri igranju moram čim prej izničiti.

•

Dobitek me spodbudi k igranju za še več denarja.

Igra zanj ni edina prostočasna dejavnost,

•

Čeprav ostanem brez vsega, igram naprej.

ne igra, kadar ima težave ali je pod vplivom

•

Z igranjem pozabim na skrbi in težave.

opojnih substanc.

•

Frustracije in razočaranja ob igranju me
spodbudijo,da igram naprej.

Preberite trditve v informativnem vprašalniku

•

Dobitek proslavim z nadaljevanjem igranja.

- če med njimi označite več kot pet takšnih, ki

•

Denar za igranje mi je škoda porabiti za
vsakdanje potrebe.

•

Za igranje si denar kdaj tudi izposodim.

•

Zaradi igranja mi je vseeno za bližnje.

•

Po igranju imam občutek krivde.

•

Zaradi igranja slabo spim.

igranje si ne izposoja. Spremlja porabo, ima
omejitve in ne igra pod pritiskom drugih.

veljajo tudi za vas, je čas, da spremenite svoj
odnos do igranja:
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ČE ZAZNAVATE TEŽAVE, VAM LAHKO POMAGAJO
STROKOVNJAKI ZA ODVISNOST OD IGER:
•
•

Inštitut za zasvojenost in travme 041 669 196, petertopic.si
Center za zdravljenje odvisnosti, ZD Nova Gorica 05 338 32 65 www.zd-go.si

Lahko pa tudi izpolnete obrazec za Samoprepoved, ki vam bo za omejen čas onemogočil
igranje. Več informacij dobite na www.loterija.si.

#verjamemovsrečo
#srečazavs
Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99 , 1000 Ljubljana, Slovenija , loterija.si

