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  Realizacija Realizacija Realizacija Indeks Indeks
 1–12/2021 1–12/2020 1–12/2019 1/2 1/3
 1 2 3 4 5

Promet od iger na sre$o v evrih* 105.127.345 97.282.866 105.624.744 108 100

EBIT – poslovni izid iz poslovanja v evrih 5.170.566 4.902.610 3.815.083 105 136

EBITDA – poslovni izid iz poslovanja 
pred amo%tizacijo v evrih 6.984.631 6.757.336 5.852.492 103 119

!isti poslovni izid v evrih 4.959.423 4.648.602 3.896.812 107 127

Dajatve in dobitki v evrih:     

Stro&ek sklada za dobitke 53.624.047 49.420.799 53.871.834 109 100

      – od tega 15-odstotni davek od dobitkov 2.866.071 2.016.237 2.331.747 142 123

5-odstotni davek od iger na sre$o 2.098.173 1.951.927 2.108.395 107 100

10-odstotni davek od sre$k 9.540.105 8.823.777 9.585.377 108 100

Stro&ek koncesijske dajatve 18.107.605 16.882.386 18.118.914 107 100

Kapital na dan 31. 12. v evrih 19.985.610 19.434.014 18.763.902 103 107

Dodana vrednost na zaposlenega v evrih 195.146 179.411 161.495 109 121

!ista donosnost kapitala v % – ROE 25,2 24,3 20,3 103 124

!ista donosnost sredstev v % – ROA 13,5 12,7 11,4 106 118

!ista donosnost prodaje v % – ROS 5,3 5,3 4,1 99 129

POMEMBNEJ"I PODATKI 

Zakon o davku od sre$k, ki je bil uveden v drugi polovici leta 2013, dolo$a 10-odstotno dav$no stopnjo za vse 
klasi$ne igre na sre$o. Osnova za ob%a$un davka je vpla$ilo v igro, kar pomeni, da davek pove$uje prodajno 
ceno igre in hk%ati posredno zni'uje dele' sklada za dobitke. Predlagatelj je pred uvedbo davka predvidel, 
da se bo promet v obeh loterijah za%adi novega davka zni'al za 10 odstotkov, saj davek v strukturi cene igre 
vpliva na so%azmerno zmanj&anje dobitkov, ki se ve$inoma v%a$ajo v igre, posledica tega pa je manj&i promet.

Ocenjujemo, da bi bili brez 10-odstotnega davka od sre$k, ki je v letu 2021 zna&al 9,5 milijona evrov, $isti 
prihodki od prodaje v letu 2021 vi&ji za 14,8 milijona evrov, koncesijske dajatve za pribli'no 2,8 milijona evrov, 
$isti dobi$ek dru'be pa bi bil vi&ji za pribli'no 2,7 milijona evrov. Fundaciji za financi%anje humanitarnih, 
invalidskih in &po%tnih organizacij bi prejeli za 4,2 milijona evrov vi&je prejemke iz naslova koncesijskih dajatev 
in dividend.

V prodajni ceni iger na sre$o so v letu 2021 stro&ki dajatev in sklada za dobitke predstavljali skupaj 
79-odstotni dele'. Dru'ba je v letu 2021 ob%a$unala 53,6 milijona evrov stro&kov sklada za dobitke in od 
izpla$anih dobitkov odvedla 2,9 milijona evrov davka od dobitkov. Skladno s koncesijskimi pogodbami 
je dru'ba ob%a$unala 18,1 milijona evrov koncesijskih dajatev (kar predstavlja 43-odstotno povpre$no 
koncesijsko stopnjo). V letu 2021 je bilo skupaj ob%a$unanih 11,6 milijona evrov davka od sre$k in davka 
od iger. Skupaj z davkom na dobitke je bilo v letu 2021 tako ob%a$unanih 14,5 milijona evrov davkov, ki so 
neposredno povezani s prirejanjem iger na sre$o. 

*Promet od iger na sre!o so vsa vpla!ila v igre, pove!ana za 10-odstotni davek od sre!k.

Distribucija prometa, dose!enega v letu 2021

Dajatve in sklad 
za dobitke
79%

Ostali stroški 
in prihodki
7%

Strošek dela
3%

Čisti dobiček 
družbe
5%

Stroški provizij
za prodajo
6%

Strošek sklada 
za dobitke brez 
davka na 
dobitke
48%

Koncesijska 
dajatev
17%

Davki iz naslova
priprejanja iger na srečo
14%
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Uvod
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Z izjemno ekipo do sre"e za vse.

Ko smo pred letom in pol &e snovali plan za leto 2021, 
smo ga, kljub 'e tak%at zelo neugodnim okoli&$inam, 
vseeno na$%tovali velikopotezno, slede$ zavezam iz na&e 
st%ategije. Priznam, pri tem smo %a$unali tudi na to, da bo 
leto 2021 vsaj pribli'no »normalno«.

Leto je ponovno mo$no zaznamovala zd%avstvena kriza, 
ki je za celih 50 delovnih dni zaprla najbolj prometna 
prodajna mesta specializi%ane prodajne mre'e. Tudi 
na vseh ostalih prodajnih mestih so bili pogoji prodaje 
mo$no ote'eni. Z opaznimi spremembami svojih navad 
so se temu prilagodili tudi ig%alci. #tevilke ka'ejo, da je 
samo PCT pogoj obseg fizi$ne prodaje navzdol zanihal 
tudi za 20 odstotkov.

Drugo polovico leta je zaznamovala regulatorna 
negotovost. Z za$etkom ob%avnave sprememb Zakona 
o ig%ah na sre$o je postalo jasno, da se lahko pogoji 
prirejanja loterijskih iger v Sloveniji d%asti$no spremenijo. 
S tem bi se spremenilo vse, na $emer temelji v Evropi in 
svetu uveljavljeni poslovni model odgovornega prirejanja 
loterijskih iger. Spremenili bi se tudi finan$ni u$inki, ki jih 
od dru'be pri$akujejo dele'niki. 

Vendarle je nad negotovostjo prevladala na#a kultu$a. 
Tudi v najbolj izzivalnih okoli#"inah smo s sodelavci 
naredili vse, da je poslovanje potekalo ambiciozno, 
varno in dru!beno odgovorno. V skladu z vsemi 
sprejetimi zavezami smo ostali osredoto"eni na 
st$ategijo $asti, na na"in, ki ne povzro"a ne!elenih 
dru!benih posledic.

Ko danes leto 2021 opazujem v vz%atnem ogledalu, 
ugotavljam, da je za nami &e eno zelo zahtevno leto, ki 
smo ga, spet, zaklju$ili z odli$nimi rezultati.

Ponudba za na#e ig$alce je danes zaokro!ena na $avni, ki 
je dale" naokrog prepoznana kot izvrstna. Na&a najve$ja 
in najstarej&a ig%a Loto je ob veliki pozornosti in skrbnosti 
sodelavcev ostala dob%a izbi%a za ig%alce: ustvarjeni 
promet je za 8 odstotkov presegel promet predhodnega 

leta in za 10 odstotkov na$%te. Poleg 312 fizi$nih 'rebanj 
smo izvedli 22 posebnih 'rebanj, udele'ence pa dodatno 
%azveselili z 12 Loto rentami in decembrskimi Loto 
Bo'i$nicami. Konec leta smo zaklju$ili z %azvojem ene 
ve$jih novosti zadnjih let, igro Joker in z njo januarja letos 
po 20 letih v zaslu'eni pokoj pospremili Lotka. 

Popolnoma smo prenovili najstarej&o mednarodno 
igro Vikinglotto. Z novo matriko, novim maksimalnim 
skladom za glavni dobitek, na novo oblikovanimi listki in 
novimi dobitki, namenjenimi samo slovenskim ig%alcem, 
smo med devetimi pa%tnericami igro prenovili najbolj 
uspe&no. Prodajo leta prej smo presegli za 22 odstotkov, 
lanskoletne na$%te pa za 10 odstotkov. 

Ravno te dni p%aznujemo 10. obletnico uvedbe najve$je 
mednarodne igre Eurojackpot. V prip%avah na obletnico 
smo lani igro v celoti prenovili. "rebanja bodo po novem 
dvak%at tedensko, v torek in petek. Nova bosta matrika 
igre in maksimalni sklad za glavni dobitek, ki lahko dose'e 
v%toglavih 120 miljonov evrov. Lepo je vedeti, da je bilo 
v p%vih desetih letih te igre za delovanje slovenskih 
invalidskih, humanitarnih in &po%tnih organizacij zb%anih 
62.778.557 evrov koncesijskih sredstev. Dobili smo ve$ 
kot 300 novih evropskih milijonarjev, od tega 4 v Sloveniji. 
Po &tevilu glavnih dobitkov na prebivalca smo Slovenci na 
2. mestu, takoj za Finci. 

Izdali smo dve novi klasi$ni sre$ki, obele'ili 50 let Ekspress 
sre$ke ter skrbeli za dostopnost sre$k v spletni trgovini. 
Z rezultati smo za 23 odstotkov presegli leto prej, za%adi 
epidemiolo&kih p%avil, ki onemogo$ajo p%askanje sre$k na 
prodajnih mestih, pa smo zaostali za na$%ti. Razvili smo 
nov informacijski sistem za prirejanje spletnih HIP iger, ki 
bo uveden v 2. polovici leto&njega leta. 

Nadaljevali smo s t$ansformacijo mre!e fizi"nih 
prodajnih mest, ki je danes dostopna na 1.013 lokacijah. 
Pove$ali smo dostopnost prevzema obdav$enih dobitkov 
do 2.000 evrov, uvedli novo pla$ilno sredstvo (mBills) in 
digitalizi%ali prikazovalnike skladov. Raziskava skriti nakup 
je izmerila 89-odstotno zadovoljstvo ig%alcev s storitvami 
na specializi%anih, ter 79-odstotno na pa%tnerskih 
prodajnih mestih.

Prodajo prek spletnega mesta loterija.si smo glede na 
leto prej pove$ali za 20 odstotkov. Dele' celotne prodaje 
prek spleta je presegel 18 odstotkov. Prek spleta je z nami 
140.000 registri%anih ig%alcev, ki so v %aziskavah iz%azili 
visoko zadovoljstvo z upo%abni&ko izku&njo. Njihovemu 
mnenju je dvak%at pritrdila tudi stroka: loterija.si je 
2. najbolj&a spletna trgovina v nag%adi »Netko« ter 2. 
najbolj&e spletno mesto, ki zahteva osebno identifikacijo 
v nag%adi »Web.si«. 

Na& Sre$omobil je ljudi %azveseljeval na turisti$nih 
in pa%tnerskih prireditvah, v mestnih sredi&$ih in v 
televizijskih oddajah. 

Krepili smo zaledno digitalno inf$astrukturo. Razvili smo 
sistem za izvedbo %a$unalni&kih 'rebanj in ga neodvisno 
ce%tifici%ali. Prenovili smo po'arne preg%ade ter krepili 
ozave&$enost in tehni$no %aven kibernetske varnosti. 
Nov je informacijski sistem za poro$anje v Nadzorni 
informacijski sistem regulatorja, nova je aplikacija za 
pomo$ ig%alcem.

Poglobljeno smo se ukvarjali s #tirimi st$ate#kimi fokusi 
– storitev in ig$alno okolje, optimizacija, t$ajnostna 
na$avnanost in skladnost poslovanja. 

Konec leta smo se v sodelovanju s ko&arka&i na vozi$kih 
udele'encem na&ih iger zahvalili za podporo ve$ kot 
500 slovenskih invalidskih, humanitarnih in &po%tnih 
organizacij ter projektov. Akcija je bila v javnosti odli$no 
sprejeta: uvrstila se je med 10 odstotkov najbolj 
u$inkovitih slovenskih komunikacijskih kampanj po 
letu 2013, z uvrstitvijo med najbolj&e na Slovenskem 
ogla&evalskem festivalu pa ji je priznanje izrekla tudi 
stroka. 
Kljub zaostrenim $azme$am in povi#anim ambicijam 
nismo kompromiti$ali nobene zaveze. Na&e igre in 
storitve niso samo zabavne in napredne, pa$ pa so (z 
vidika zasvojljivosti) za ig%alce in &ir&o dru'bo predvsem 
tudi varne. V neodvisnem ce%tifici%anju odgovornega 
prirejanja iger na sre$o smo ponovno dosegli visokih 96,4 
od 100 to$k, po poro$anju edine javne Ambulante za 
zd%avljenje zasvojenosti Nova Gorica, pa v Sloveniji te'av 
ig%alcev za%adi iger Loterije Slovenije ni zaznati. 
Na# pozitivni dru!beni vpliv ni naklju"en. Je posledica 
st%ate&ke usmeritve v %azvoj ter prirejanje in prodajo 
tak&nih iger, ki posameznika ne navajajo k prekomernemu 
ig%anju. Namesto malo udele'encev z visokimi vlo'ki, 
na&e igre in storitve g%adimo na masovni udele'bi z 
nizkimi vlo'ki.
%ep$av mnogok$at od doma, smo s sodelavci ostali 
povezani. Poleti smo uvedli odp%t, hibriden model dela. 
Informacije smo delili prek internega socialnega omre'ja 
(Sre$onet). Prenovili smo model klju$nih komepetenc 
in ga na letnih pogovorih preizkusili v p%aksi. Krepili 
smo znanja ase%tivnega komunici%anja, kibernetske in 
informacijske varnosti, vodenja, dostopnosti za vse in 
ekologije ter izpeljali dan korpo%ativnega prostovoljstva. 
Podpisali smo Zavezo k spo&tovanju $lovekovih p%avic 
pri poslovanju ter za to podro$je imenovali skrbnico. 
"e danes izpolnjujemo cilje prostovoljnega doseganja 
%aznolikosti spolov v organih vodenja in nadzo%a iz 
Pobude 40/33/2026  Zdru'enja nadzornikov Slovenije, 
smo pa tudi edina dru'ba v d%'avi z idealnim %azmerjem 
spolov v %azmerju 50 – 50. Sko%aj tak&na, le da nekoliko 
v korist 'ensk, je tudi sestava $lanic in $lanov vodstvene 
ekipe.
Stroko in ugled Loterije Slovenije smo aktivno 
g$adili tudi na mednarodni $avni. Sodelovali smo v 
mnogih delovnih skupinah in pobudah ter pomembno 

sooblikovali aktivnosti Zdru'enja evropskih loterij. Z 
visoko podporo loterij $lanic sem bila ponovno izvoljena 
v izvr&ni odbor zdru'enja, ta me je imenoval za eno od 
dveh podpredsednic Zdru'enja. Na pobudo skupine 
za korpo%ativno dru'beno odgovornost in odgovorno 
prirejanje iger je skup&$ina Zdru'enja izglasovala obvezno 
neodvisno ce%tifici%anje odgovornega prirejanja iger za 
vse $lanice. Dejavni smo bili v pa%tnerstvih Eurojackpot 
in Vikinglotto ter vodili zdru'enje loterij s podro$ja 
nekdanje Jugoslavije.
&iveli in nadg$ajevali smo visoke poslovne standarde: 
od korpo%ativne integritete, odgovornega prirejanja 
iger, informacijske varnosti in u$inkovitega up%avljanja 
s tveganji, do kakovosti v poslovanju, korpo%ativnega 
up%avljanja in t%ansparentnosti. Brez pripomb je bilo 
zaklju$enih petnajst zunanjih nadzorov poslovanja 
ter &tiri obse'ne neodvisne ce%tifikacijske presoje 
standardov. Izvedli smo &e 7 not%anjih revizij in 60 revizij 
poslovanja prodajnih mest.

V letu 2021 smo ustvarili 105,1 milijona evrov prometa 
in s tem za 8 odstotkov presegli leto prej ter za las 
zgre&ili na$%te, ki smo si jih zastavili v $asih, ko si nih$e ni 
predstavljal, da bo pandemija in z njo povezane omejitve 
t%ajale &e celo leto. Pomembno je, da je bil dose'eni 
promet za 6 odstotkov vi&ji od povpre$nega v predhodnih 
petih letih. Skupne dajatve dru'bi so zna&ale 83,4 milijona 
evrov. Ob%a$unani sklad za dobitke je zna&al 53,6 milijona 
evrov, za fundaciji FIHO in F#O pa smo zb%ali 18,1 milijona 
evrov, kar je 7 odstotkov ve$ kot leto prej. Za d%'avo in 
ob$ine smo prispevali 14,5 milijona evrov %azli$nih davkov. 
Leto smo zaklju$ili s 5 milijoni evrov $istega dobi$ka in s 
tem za 21 odstotkov presegli na$%te ter za 7 odstotkov 
rezultat leta prej. Vi&ji kot leto prej so tudi vsi klju$nih 
finan$ni kazalniki, dodana vrednost na zaposlenega pa je 
s 195 tiso$ evri najvi&ja v zadnjih petih letih. 

Izjemni rezultati, dose'eni v zapletenih $asih, so rezultat 
kakovostnega dela in zavzetosti vseh, ki soustvarjamo 
sre$o za vse. Hvala, sodelavci, za predano delo ne glede 
na okoli&$ine. Hvala, nadzorniki, za zaupanje in podporo, 
za%adi katere ostajamo %azvojno na%avnani, ambiciozni 
in hk%ati dru'beno odgovorni. Hvala vsem pa%tnerjem, 
regulatorjem, delni$arjem in prejemnikom sredstev. In 
hvala, da ste z nami, vam, ig%alci na&ih iger.

Skupaj smo zaklju"ili zahtevno leto in dosegli lepe 
stvari. Odprimo novega z zavedanjem, kaj vse zmoremo. 
In z mislijo na to, kaj vse &e bomo, z ekipo kot je ta, 
dosegli. Za sre$o za vse in v korist vseh, za%adi katerih 
obstajamo. 

Romana Dernov&ek,
predsednica up%ave

 01  |  BESEDA PREDSEDNICE UPRAVE
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Spo#tovane delni"arke in delni"arji ter drugi 
dele!niki.

Nadzorni svet dru#be je tudi v letu 2021 zagotavljal 
odgovoren nadzor poslovanja dru#be v skladu 
z zakonodajo, dobro p$akso in internimi akti. 
Ob$avnaval je $azli!ne vidike poslovanja ter v zvezi 
s tem sprejemal ustrezne odlo!itve in spremljal 
njihovo uresni!evanje. Posamezne teme so 
predhodno ob$avnavale komisije nadzornega sveta, 
na podlagi njihovih ugotovitev in skrbne presoje pa 
je nadzorni svet sprejemal ustrezne odlo!itve. 

Skladno z 282. !lenom Zakona o gospodarskih 
dru#bah (v nadaljevanju: ZGD-1) so v poro!ilu 
predstavljeni sestava in delovanje nadzornega 
sveta, na!in in obseg preverjanja vodenja dru#be 
med poslovnim letom ter stali%!e do revizorjevega 
poro!ila in letnega poro!ila. 

Sestava nadzornega sveta
Nadzorni svet dru#be sestavlja deset !lanov. "est 
!lanov je predstavnikov delni!arjev – predstavnikov 
kapitala, en !lan je predstavnik Vlade Republike 
Slovenije, ki ga imenuje vlada, trije !lani pa so 
predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli svet delavcev 
v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri 
up$avljanju. 

Na skup%!ini dru#be 4. aprila 2019 so delni!arji 
dru#be soglasno imenovali %est !lanov nadzornega 
sveta – predstavnikov kapitala: Ale%a Remiha, 
Bachtiarja Djalila, Barbaro Kürner &ad, Darjo Vidic, 
Mitjo &and$a in Alojza Rudolfa, kateremu je mandat 
za$adi sm$ti prenehal v juniju 2021. 
 
Vlada Republike Slovenije je 9. marca 2018 za !lana 
nadzornega sveta imenovala Vladimirja Kukavico in 
ga odpoklicala konec junija 2021. Za novo !lanico 
nadzornega sveta je Vlada Republike Slovenije 
imenovala Anjo Rajher, s %tiriletnim mandatom od 1. 
julija 2021 dalje. 

Svet delavcev je imenoval Ireno Jesenovec, Mileno 
Novak in Damirja Debelaka za predstavnike 
zaposlenih v nadzornem svetu s %tiriletnim 
mandatom od 1. junija 2019 naprej. 

V nadzornem svetu je pet #ensk in %tirje mo%ki, 
v starosti od 32 do 65 let. Raznolikost !lanov 
nadzornega sveta je skladno s Politiko $aznolikosti 

zagotovljena tudi z $azli!nimi izob$azbami ter 
delovnimi izku%njami s podro!ja iger na sre!o, 
ekonomije, p$ava, poslovodenja, humanisti!nih 
znanosti in korpo$ativnega up$avljanja. 

Vrednotenje u"inkovitosti dela nadzornega sveta
Dose#ena skupna povpre!na ocena nadzorni 
svet Loterije Slovenije, d. d. uvr%!a na zelo visoko 
kakovostno $aven delovanja. V #elji po stalnem 
izpopolnjevanju je bil v sklopu samoocenjevanja 
sprejet na!$t aktivnosti in ukrepov, ki je usmerjen 
v doseganje %e vi%je $avni delovanja. Sprejete 
aktivnosti in ukrepi so bili v letu 2021 tudi v celoti 
izpolnjeni.

Na"in in obseg preverjanja vodenja dru!be med 
letom
Nadzorni svet je svojo nadzorstveno funkcijo 
izvr%eval predvsem na sejah nadzornega sveta. 
Za$adi  epidemiolo%ke situacije z virusom SARS-
CoV-2 (covid-19) je bila ve!ina sej v letu 2021 
uspe%no izpeljanih s pomo!jo videokonferen!nih 
spletnih orodij. Up$ava dru#be je nadzorni svet 
redno obve%!ala o vsem, kar je v nastalih izrednih 
$azme$ah vplivalo na poslovanje dru#be, %e posebej 
pa o ukrepih za zagotavljanje zd$avja sodelavcev, 
o obvladovanju klju!nih tveganj, zagotavljanju 
neprekinjenega poslovanja dru#be, o oceni finan!nih 
posledic epidemije na poslovanje dru#be ter ukrepih 
za omilitev negativnih posledic epidemije. 

Delo !lanov nadzornega sveta, vklju!no z delom 
v komisijah, je bilo strokovno in usmerjeno v 
u!inkovito op$avljanje funkcije. 

&lani nadzornega sveta so se v letu 2021 sestali na 
osmih sejah, od tega na petih rednih, eni izredni in 
dveh koresponden!nih sejah, ter skupno ob$avnavali 
42 to!k. Na sejah so ob$avnavali redna poro!ila 
o poslovanju dru#be, spremljali delo up$ave in 
preverjali uresni!evanje sprejetih sklepov. To je 
omogo!ilo ustrezno seznanjenost nadzornega 
sveta z dose#enimi poslovnimi rezultati, kot tudi 
uresni!evanje zastavljenih ciljev iz st$ate%kega in 
poslovnega na!$ta dru#be. Poleg rednih poro!il so 
bile najpomembnej%e teme na sejah nadzornega 
sveta v letu 2021 slede!e.

Na koresponden!ni seji v za!etku februarja, ki so se 
je udele#ili vsi !lani nadzornega sveta, je nadzorni 
svet odobril sklep up$ave o izpla!ilu vmesnih 
dividend.

Na naslednji seji v februarju je nadzorni svet 
ob$avnaval preliminarno poro!ilo v zvezi z 
vrednotenjem u!inkovitosti delovanja nadzornega 
sveta in se udele#il izob$a#evanja na temo 
kibernetske varnosti. Na seji so bili prisotni vsi !lani 
nadzornega sveta. 

Marca se je nadzorni svet seznanil z nerevidi$anim 
Letnim poro!ilom dru#be ter ob$avnaval in potrdil 
letno poro!ilo o delu not$anje revizije za leto 2020. 
Na seji je bilo prisotnih devet !lanov nadzornega 
sveta. &lan nadzornega sveta Vladimir Kukavica je 
bil op$avi!eno odsoten. 

V za!etku maja je nadzorni svet potrdil revidi$ano 
Letno poro!ilo Loterije Slovenije za leto 2020, 
predlog upo$abe bilan!nega dobi!ka in sklic 
skup%!ine dru#be 17. junija, ki je vseboval tudi 
predlog uskladitve statuta dru#be z Izhodi%!i SDH za 
glasovanje na skup%!inah v letu 2021 in dolo!bami 
ZGD-1. Nadzorni svet se je seznanil z nerevidi$anim 
poro!ilom o poslovanju za obdobje od januarja do 
marca 2021 ter sprejel kon!no poro!ilo in akcijski 
na!$t v okviru izvedenega vrednotenja u!inkovitosti 
delovanja nadzornega sveta. Na seji je bilo prisotnih 
devet !lanov nadzornega sveta. &lan nadzornega 
sveta Alojz Rudolf je bil op$avi!eno odsoten. 

Na koresponden!ni seji v juniju je nadzorni svet 
sprejel !istopis statuta dru#be, skladno s sklepom, 
sprejetim na skup%!ini delni!arjev dru#be dne 17. 
junija 2021. Glasovnico je oddalo vseh devet !lanov 
nadzornega sveta. 

Nadzorni svet se je v juniju sestal na izredni seji, 
na kateri so se !lani nadzornega sveta poklonili 
preminulemu !lanu nadzornega sveta gospodu 
Alojzu Rudolfu in se seznanili z aktivnostmi dru#be 
v postopku podalj%anja koncesij za t$ajno prirejanje 
klasi!nih iger na sre!o 'Eurojackpot« in 'Izredna 
sre!ka«. Na seji je bilo prisotnih osem !lanov 
nadzornega sveta. &lan nadzornega sveta Mitja 
&ander je bil op$avi!eno odsoten.

Nadzorni svet se je septemb$a seznanil z 
nerevidi$anim poro!ilom o poslovanju za obdobje 
od januarja do junija 2021, ob$avnaval ter potrdil 
izhodi%!a za poslovni na!$t dru#be za leto 2022 
in se seznanil z napovedanimi zakonodajnimi 
spremembami ureditve klasi!nih iger na sre!o. 
Na seji je bilo prisotnih osem !lanov nadzornega 
sveta. &lanica nadzornega sveta Anja Rajher je bila 
op$avi!eno odsotna.

Na zadnji seji konec novemb$a je nadzorni svet 
podal soglasje k Poslovnemu na!$tu dru#be za leto 
2022 ter se seznanil z nerevidi$anim poro!ilom o 

poslovanju za obdobje od januarja do septemb$a 
2021 in s podrobnej%im poro!ilom o finan!nih 
nalo#bah dru#be na dan 30. septemb$a 2021. Na isti 
seji je nadzorni svet podal soglasje k St$ate%kemu 
na!$tu not$anje revizije Loterije Slovenije za obdobje 
2022 do 2024 in Letnemu na!$tu not$anje revizije 
za leto 2022. P$av tako se je nadzorni svet seznanil s 
situacijo in aktivnostmi up$ave na podro!ju predloga 
Zakona o spremembah in doplnitvah Zakona o 
ig$ah na sre!o (ZIS-F), vklju!no s posledicami, ki bi 
jih povzro!ilo morebitno sprejetje predloga ZIS-F. 
Na seji je bilo prisotnih sedem !lanov nadzornega 
sveta. &lanica nadzornega sveta Anja Rajher ter !lan 
nadzornega sveta Mitja &ander sta bila op$avi!eno 
odsotna.

Nadzorni svet je bil na vsaki seji seznanjen tudi z 
vsemi aktualnimi okoli%!inami poslovanja dru#be v 
izrednih $azme$ah. 

DELO KOMISIJ NADZORNEGA SVETA

Revizijska komisija
Revizijska komisija dru#be v sestavi Alojza 
Rudolfa (predsednik; do junija 2021), Darje Vidic, 
Barbare Kürner &ad, Irene Jesenovec in zunanje 
neodvisne strokovnjakinje Irene Ter!elj Schweizer, 
usposobljene za revizijo in $a!unovodstvo, se je v  
letu 2021 sestala na %tirih sejah. Nadzorni svet je 
z dnem 7. septemb$a 2021 na mesto predsednice 
revizijske komisije imenoval Darjo Vidic. 

Najpomembnej%e naloge revizijske komisije v 
letu 2021 so bile: spremljanje $a!unovodskega 
poro!anja dru#be, ocenjevanje sestave letnega 
poro!ila dru#be, preveritev p$avilnosti predloga 
up$ave o oblikovanju in upo$abi bilan!nega dobi!ka, 
nadzi$anje postopkov in sistemov up$avljanja s 
tveganji, spremljanje uspe%nosti not$anjih kontrol 
dru#be, spremljanje delovanja not$anje revizije 
(od na!$tovanja, prek izvedbe not$anjih revizij, 
do poro!anja o ugotovitvah not$anje revizije in 
izvedbe zunanje presoje kakovosti not$anje revizije), 
sodelovanje z zunanjim revizorjem dru#be v !asu 
predrevizije in v !asu izvajanja in zaklju!evanja 
revizije $a!unovodskih izkazov, spremljanje 
neodvisnosti zunanjih revizorjev, spremljanje 
kakovosti izvedenega revizijskega dela ter druge 
naloge.

Revizijska komisija je ob$avnavala letno poro!ilo 
dru#be za leto 2020 ter revizorjevo poro!ilo in 
nadzornemu svetu obe poro!ili predlagala v sprejem. 
O poteku revizije sta !lanom revizijske komisije 
dvak$at poro!ala poobla%!ena revizorja zunanjega 
revizorja Deloitte Revizija d.o.o.
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Ob vsakok$atni ob$avnavi medletnih poslovnih 
rezultatov jih je zlasti z $a!unovodskega in 
finan!nega vidika ob$avnavala tudi revizijska 
komisija in o tem poro!ala nadzornemu svetu.

Revizijska komisija se je seznanila z Letnim 
poro!ilom o delu not$anje revizije za leto 2020, 
poro!ilom o delu not$anje revizije za p$vo polletje 
2021, St$ate%kim na!$tom not$anje revizije 
2022-2024 in letnim na!$tom not$anjerevizijske 
dejavnosti za leto 2022 in dokumenta predlagala 
nadzornemu svetu v potrditev. 

Revizijska komisija je redno ob$avnavala 
kva$talna poro!ila o varnostnih incidentih in 
sistemu up$avljanja s tveganji, ter se seznanila s 
poro!ilom neodvisnega IT revizorja o skladnosti 
informacijskega sistema dru#be za leto 2020. 

Seznanila se je tudi s poro!ilom o izvedbi zunanje 
presoje kakovosti not$anje revizije ter sistemom 
up$avljanja finan!nih nalo#b.

&lani revizijske komisije so na sejah aktivno 
sodelovali s svojimi mnenji in priporo!ili za 
izbolj%ave.

Kadrovska komisija
Kadrovska komisija dru#be v sestavi predsednika 
Mitje &and$a in !lanov Bachtiarja Djalila, Ale%a 
Remiha in Damirja Debelaka, se je v letu 2021 
sestala na treh sejah.

Skladno s planom dela kadrovske komisije za leto 
2021 so bile naloge kadrovske komisije dru#be v 
letu 2021:  podpo$a nadzornemu svetu pri izvedbi 
vrednotenja u!inkovitosti dela nadzornega sveta, 
spremljanje aktivnosti dru#be na kadrovskem 
podro!ju, ocenjevanje skladnosti sestave up$ave in 
nadzornega sveta s Politiko $aznolikosti up$ave in 
nadzornega sveta dru#be. 

Kadrovska komisija je kot odgovorna nosilka 
projekta izvedbe vrednotenja u!inkovitosti dela 
nadzornega sveta  podrobno ob$avnavala postopek 
vrednotenja u!inkovitosti, tekom samoocenjevanja 
pa nadzornemu svetu nudila podporo pri analizi 
rezultatov in prip$avi na!$ta z aktivnostmi in ukrepi 
za izbolj%anje p$akse delovanja nadzornega sveta. 
Postopek vrednotenja u!inkovitosti delovanja 
nadzornega sveta se je za!el konec leta 2020 in bil 
zaklju!en v 2021.

Kadrovska komisija se je seznanila s sestavo 
nadzornega sveta in up$ave Loterije Slovenije ter 
ocenila, da sta tako nadzorni svet kot up$ava dru#be 
sestavljena v skladu s Politiko $aznolikosti up$ave in 
nadzornega sveta dru#be. 

Kadrovska komisija se je redno seznanjala s 
periodi!nimi poro!ili o napredku za doseganje 
ciljne spolne $aznolikosti iz Pobude 40/33/2026, ter 
ugotovila, da Loterija Slovenije cilje iz pobude #e 
dosega. 

Na svojih sejah v letu 2021 je kadrovska komisija 
spremljala tudi kadrovske vidike poslovanja 
dru#be v izrednih $azme$ah, ki so bile posledica 
epidemiolo%ke situacije v Sloveniji. 

Pla"ila nadzornemu svetu in "lanom komisij
&lani nadzornega sveta in !lani komisij nadzornega 
sveta so za svoje delo up$avi!eni do rednih mese!nih 
pla!il, pla!ila za udele#bo na seji in do pov$a!ila 
stro%kov v zvezi z udele#bo na seji. Vi%ina pla!ila 
za op$avljanje funkcije in vi%ina sejnin za !lane 
nadzornega sveta je usklajena s priporo!eno 
vi%ino po Kodeksu korpo$ativnega up$avljanja 
dru#b s kapitalsko nalo#bo d$#ave. Pla!ila !lanom 
nadzornega sveta so predstavljena v $a!unovodskem 
poro!ilu.

Ocena dela up$ave in nadzornega sveta
Nadzorni svet je v letu 2021 skladno z veljavno 
zakonodajo in dobro p$akso, zlasti s priporo!ili 
Zdru#enja nadzornikov in Kodeksom korpo$ativnega 
up$avljanja dru#b s kapitalsko nalo#bo d$#ave 
nadzi$al vodenje in poslovanje dru#be. 

Nadzorni svet ocenjuje, da je up$ava dru#be v 
poslovnem letu 2021 z veliko skrbnostjo nagovarjala 
izzive, povezane z epidemijo covida-19 in njenega 
vpliva na poslovanje dru#be, si prizadevala za 
dobre rezultate dru#be ter uspe%no uresni!evala 
zastavljene st$ate%ke in letne poslovne cilje. Up$ava 
in nadzorni svet sta na sejah dobro sodelovala, !lani 
so p$aviloma en teden pred sejo prejeli g$adivo, 
ki je zagotavljalo vse potrebne podatke, poro!ila 
in informacije, tako da je bila !lanom omogo!ena 
temeljita prip$ava na seje. 

Up$ava se je v letu 2021 udele#ila vseh sej 
nadzornega sveta, na katerih je poro!ala o klju!nih 
aktivnostih dru#be, predstavljala prip$avljena 
g$adiva za seje, odgovarjala na vp$a%anja !lanov 
nadzornega sveta in skupaj s sodelavci poskrbela za 
prip$avo ustreznih poro!il. Na sklepe nadzornega 
sveta se je up$ava odzivala hitro in u!inkovito. 
Komunikacija med predsednikom nadzornega sveta 
in predsednico up$ave je bila redna tudi v obdobju 
med sejami, up$ava pa je !lane nadzornega sveta 
tudi v obdobju med rednimi sejami pisno obve%!ala 
o vplivu epidemije covida-19 na poslovanje dru#be 
ter sprejetih ukrepih za omilitev negativnih posledic 
epidemije, kot tudi o predvidenih spremembah 
predloga Zakona o ig$ah na sre!o (ZIS-F) in 
posledicah, ki bi jih imelo sprejetje predmetne 

novele. Nadzorni svet je delo up$ave ob$avnaval ob 
dolo!itvi vi%ine variabilnega dela pla!e, sproti pa 
je njeno delo vrednotil, ko je ob$avnaval obdobne 
rezultate poslovanja. Predsednik nadzornega sveta 
je novemb$a 2021 z up$avo izvedel letni pogovor. O 
ugotovitvah je nastal zapis, iz katerega je $azvidno, 
da je sodelovanje med up$avo dru#be in nadzornim 
svetom zelo dobro. Z vsebinami in zapisom letnega 
pogovo$a so bili na novembrski seji seznanjeni vsi 
!lani nadzornega sveta.

V skladu s priporo!ili Kodeksa korpo$ativnega 
up$avljanja dru#b s kapitalsko nalo#bo d$#ave 
so vsi !lani nadzornega sveta izpolnili izjave o 
neodvisnosti, ki so objavljene in dostopne na spletni 
st$ani dru#be. 

Potrditev letnega poro"ila, stali#"e do revizijskega 
poro"ila in predlog upo$abe bilan"nega dobi"ka
Nadzorni svet je vsebine za letno poro!ilo 
ob$avnaval na dveh sejah nadzornega sveta. Na 
seji 15. marca 2022 je nadzorni svet ob$avnaval 
nerevidi$ane $a!unovodske izkaze za leto 2021, 
ki jih je predhodno preverila revizijska komisija. 
Letno poro!ilo za leto 2021, vklju!no z revizijskim 
poro!ilom, je nadzorni svet ob$avnaval na seji
22. aprila 2022. Pred sejo nadzornega sveta je vse 
navedene dokumente z vso potrebno skrbnostjo 
ob$avnavala tudi revizijska komisija in jih ocenila kot 
verodostojne ter o njih podala pozitivno mnenje. 

Nadzorni svet je ocenil, da:

• je letno poro!ilo sestavljeno v skladu z ZGD-1, 
s statutom ter veljavnimi $a!unovodskimi in 
poro!evalskimi zahtevami; 

• letno poro!ilo vsebuje vse zakonsko obvezne 
formalne in vsebinske sestavine letnega 
poro!ila gospodarske dru#be ter skladno s 
tem vse bistvene podatke, ki so potrebni za 
odlo!anje o njegovem sprejemu in sprejemu 
predloga o delitvi bilan!nega dobi!ka; 

• je preveril predlog up$ave za upo$abo 
bilan!nega dobi!ka s formalnega vidika 
in ugotovil, da je bilo $azporejanje !istega 
dobi!ka skladno z 230. !lenom ZGD-1, predlog 
za upo$abo bilan!nega dobi!ka pa obsega 
podatke, predpisane v 4. odstavku 293. !lena  
ZGD-1; 

• letno poro!ilo vsebuje tudi poro!ilo o 
op$avljeni reviziji $a!unovodskih izkazov. Iz 
poro!ila revizorja izhaja, da $a!unovodski izkazi 
izkazujejo resni!en in po%ten prikaz finan!nega 
stanja, poslovnega izida in denarnih tokov 
dru#be na dan 31. december 2021. Revizor je v 
poro!ilu podal pozitivno mnenje brez prid$#kov.

Nadzorni svet na podlagi ugotovljenega potrjuje 
revidi$ano letno poro!ilo dru#be Loterija Slovenije, 
d. d. za poslovno leto, ki se je kon!alo 31. decemb$a 
2021.

Nadzorni svet je preveril tudi predlog up$ave za 
upo$abo bilan!nega dobi!ka na dan 31. decemb$a 
2021, o katerem bo dokon!no odlo!ila skup%!ina 
dru#be, in sogla%a s predlogom up$ave, da skup%!ina 
delni!arjev Loterije Slovenije, d. d. sprejme naslednji 
sklep o upo$abi bilan!nega dobi!ka:

Bilan!ni dobi!ek, ki na dan 31. decemb$a 2021 zna%a 
5.060.381 evrov, se upo$abi na naslednji na!in:
• del bilan!nega dobi!ka v vi%ini 4.902.480 evrov 

se upo$abi za izpla!ilo dividend. Dividenda 
zna%a 66 evrov bruto na delnico; v znesku so 
upo%tevane #e izpla!ane vmesne dividende 
v vi%ini 2.228.400 evrov oziroma 30 evrov 
bruto na delnico, ki so bile izpla!ane  
24. februarja 2022; po sprejemu sklepa 
skup%!ine se 8. julija 2022 izpla!a %e $azlika v 
vi%ini 36 evrov bruto na delnico delni!arjem, 
ki bodo vpisani  v delni%ko knjigo na dan  
7. julija 2022. 

• preostali del bilan!nega dobi!ka v vi%ini 
157.901 evrov ostane v prenesenem dobi!ku.

Nadzorni svet predlaga skup%!ini, da na podlagi 
dolo!il 294. !lena ZGD-1 potrdi in odobri delo 
up$ave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 
in jima podeli $azre%nico.

Ljubljana, 22. april 2022

Ale& Remih,
predsednik nadzornega sveta
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OSEBNA IZKAZNICA

Ime dru!be: Loterija Slovenije, d. d.
Sede' Gerbi$eva ulica 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon + 386 1 24 26 100
Telefaks + 386 1 24 26 255
E-naslov info@loterija.si
Spletni naslov www.loterija.si
Osnovna dejavnost Prirejanje iger na sre$o, %azen v ig%alnicah
#if%a dejavnosti 92.002
Datum vpisa subjekta v register 17. 2. 1975
Registrski vlo'ek 1/00841/00, Okro'no sodi&$e v Ljubljani
Datum preoblikovanja v d. d. 28. 9. 1998
Dav$na &tevilka 24224308
Identifikacijska &tevilka za DDV SI24224308
Mati$na &tevilka 5022053
Osnovni kapital 3.099.649 evrov

#tevilo delnic 74.280
    
Loterija Slovenije t%ajno prireja klasi$ne igre na sre$o. V skladu z Zakonom o ig%ah na sre$o lahko igre prireja 
delni&ka dru'ba, ki ima sede' na obmo$ju Slovenije in pridobi koncesijo, ki jo podeli Vlada Republike Slovenije. 

Prireditelj pla$uje koncesijsko dajatev, njeno vi&ino pa dolo$i Vlada Republike Slovenije.

LASTNI'KA STRUKTURA

Delni"ar 'tevilo delnic Dele!
Fundacija za financi%anje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO 29.712 40 %
Kapitalska dru'ba – KAD 18.570 25 %
Slovenski d%'avni holding – SDH 11.142 15 %
Fundacija za financi%anje &po%tnih organizacij – F#O 7.428 10 %
Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci 7.428 10 %
Skupaj 74.280 100 %
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JANUARJANUAR APRILAPRILFEBRUARFEBRUAR MAJMAJMARECMAREC JUNIJJUNIJ

• Vstop v novo leto je zaznamovalo 
nadaljevanje ukrepov za 
omejitev izbruha epidemije, med 
katerimi izpostavljamo zap%ta 
prodajna mesta specializi%ane 
prodajne mre'e in &tevilne 
omejitve na fizi$nih prodajnih 
mestih pa%tnerske prodajne 
mre'e.

• Kljub relativno nizkim 
skladom za Sedmico smo 
igro Loto in dobitek Loto Plus 
komunikacijsko podprli.

• V &tirih zaporednih krogih Lota 
smo igro obogatili z dodatnimi 
dobitki Loto renta.

• Zaklju$ili smo korpo%ativno 
komunikacijsko kampanjo in 
izvedli %aziskavo o u$inkovitosti 
komunici%anja. Rezultati so 
bili visoko nad slovenskim 
povpre$jem in povpre$jem 
kategorije iger na sre$o. 

• V igri Eurojackpot sta bila v 
Sloveniji prek spleta vpla$ana 
dobitka 5+1 v vrednosti 270.341 
evrov in 5+0 v vrednosti 138.115 
evrov. 

• Sklad za Jackpot je 15. januarja 
dosegel maksimalno vrednost, 
tj. 90 milijonov evrov, kar 
smo podkrepili z dodatnimi 
komunikacijskimi aktivnostmi. 
Jackpot je bil vpla$an 'e v p%vem 
krogu, in sicer v Nem$iji. 

• Pridobili smo polni ce%tifikat 
»Dru'ini prijazno podjetje«.

• Dne 9. februarja so se po &tirih 
mesecih zap%tja znova odprla 
prodajna mesta specializi%ane 
prodajne mre'e. 

• Prenovili smo prodajno mesto 
v centru Supernova v #i&ki. 
Prodajno mesto sledi vsem 
standardom nove gene%acije 
prodajnih mest.

• Skladi za glavne dobitke Loto so 
&e naprej na%a&$ali, o $emer smo 
ig%alce kontinui%ano obve&$ali.

• Konec februarja je bil v igri 
Eurojackpot iz'reban dobitek 
5+0 v vrednosti 99.076 evrov, ki 
je bil vpla$an v Izoli. 

• Delni$arjem smo 18. februarja 
izpla$ali vmesne dividende v 
vi&ini 1.857.000 evrov. 

• Glavni dobitki igre Loto v p%vih treh 
mesecih niso bili vpla$ani. V skladih za 
glavne dobitke vseh treh iger se je do 
konca marca nab%alo 'e ve$ kot 5 milijonov 
evrov, zato smo v marcu nadaljevali s 
komunici%anjem skladov.

• Igro Loto smo popestrili in v &tirih 
zaporednih krogih iz'rebali &tiri Loto rente.

• Dne 23. marca smo p%aznovali 9. 
obletnico prirejanja igre Eurojackpot. Ob 
tej prilo'nosti smo prip%avili medijsko 
kampanjo, na katero so se odzvali v vseh 
najbolj gledanih in b%anih medijih. 

• Pri igri Eurojackpot je bil v Novem 
mestu vpla$an dobitek 5+0 v vrednosti 
175.465,50 ev%a. 

• Spletno mesto loterija.si je bilo v 
kategoriji »Naj spletna trgovina« uvr&$eno 
med finaliste nag%ade Netko – simbol 
spletne odli$nosti 2021. Zasedli smo 2. 
mesto.

• Na podlagi vrednot in nove st%ategije 
dru'be smo prenovili Model klju$nih 
kompetenc ter v lu$i spremenjenih 
pogojev poslovanja in nove st%ategije 
izvedli not%anjo reorganizacijo.  

• Spremenili smo na$in dela glavne 
blagajne, ki je odslej namenjena le izpla$ilu 
obdav$enih dobitkov.

• Podpisali smo zavezo k spo&tovanju 
$lovekovih p%avic, ki predvideva postopno 
izvedbo ukrepov iz Nacionalnega na$%ta 
za spo&tovanje $lovekovih p%avic v 
gospodarstvu, ki ga je sprejela Vlada 
Republike Slovenije. Za spremljanje 
in %azvoj predmetnega podro$ja smo 
imenovali skrbnico za $lovekove p%avice.

• V velikono$nem $asu med 1. in 
11. aprilom so se znova zaprla 
prodajna mesta specializi%ane 
prodajne mre'e, prodaja na 
ostalih prodajnih mestih pa je 
bila za%adi sprejetih omejitev 
mo$no ote'ena.

• V igri Loto je bil prek spleta 
vpla$an dobitek 7 plus, vreden 
2.340.137,60 ev%a. 

• V igri Eurojackpot je bil v Ilirski 
Bistrici vpla$an dobitek 5+1 v 
vrednosti 627.610,80 ev%a.

• S formalnim pristopom k 
Antwerpski resoluciji Evropskega 
loterijskega zdru'enja smo se 
&e dodatno zavezali k najvi&jim 
eti$nim merilom in standardom 
odgovornega prirejanja iger na 
sre$o. 

• Dne 9. junija je bilo p%vo 'rebanje 
Vikinglotta po novih p%avilih 
igre. Prenovljeno igro smo na 
trg uvedli s komunikacijsko 
kampanjo »Zbudi Vikinga v sebi« 
in aktivnostjo »Viking v akciji 
8+1«. 

• Gene%alna skup&$ina Zdru'enja 
evropskih loterij je predsednico 
up%ave Romano Dernov&ek z ve$ 
kot 90-odstotno podporo loterij 
$lanic izvolila v 11-$lanski izvr&ni 
odbor Zdru'enja. 

• V igri Eurojackpot je bil v 
Sloveniji vpla$an dobitek 5+0 v 
vi&ini 131.971,70 ev%a.

• Prejeli smo koncesijo za 
prirejanje igre Joker.

• Vlada Republike Slovenije je 
odobrila podalj&anje koncesij za 
prirejanje iger Eurojackpot in 
Izredna sre$ka.

• Konec junija 2021 je Vlada 
Republike Slovenije odpoklicala 
$lana nadzornega sveta 
Vladimirja Kukavico in za 
obdobje &tirih let imenovala 
novo $lanico Anjo Rajher.

• Izpla$ali smo preostali del 
dividend za leto 2020 v vi&ini 
2.748.360 evrov.

• Ob 50. obletnici Ekspres Sre$ke smo 
prip%avili novo t%'no-komunikacijsko 
kampanjo. Sre$ke so dobile tudi svojo 
st%an na dru'abnem omre'ju Facebook.

• Z oceno 96,4 od 100 smo up%avi$ili 
in zad%'ali mednarodni ce%tifikat 
odgovornega prirejanja iger na sre$o 
ERGS (European Responsible Gaming 
Standards). Neodvisno presojo je izvedel 
SIQ.

• Sklad za Sedmico je konec maja 
presegel 3 milijone evrov, zato smo igro 
podprli s kampanjo »Visoka Sedmica«.

• Pri igri Loto smo izpla$ali dobitek Lotko 
6 v vrednosti 1.548.599,72 ev%a. Sre$ni 
ig%alec je dobitno kombinacijo vpla$al v 
!rnomlju.

• Konec maja je sklad za Jackpot drugi$ 
letos dosegel 90 milijonov evrov, vendar 
je bil tudi tok%at vpla$an 'e v p%vem 
krogu, in sicer v Nem$iji.

• Prek spleta je bil vpla$an dobitek 5+1 
pri igri Vikinglotto v vrednosti 80.677,40 
ev%a. 

• Izvedena je bila tudi redna skup&$ina 
Gospodarskega interesnega zdru'enja 
– Asociacija loterijskih organizacij (GIZ 
ALO).

• Na redni skup&$ini skupine Eurojackpot 
smo potrdili projekt prenove igre za leto 
2022, letni pro%a$un, na$%t po%avnave 
stro&kov poslovanja in letno revizijo za 
leto 2020.

• Na redni skup&$ini skupine Vikinglotto 
smo $lanice predstavile svoje st%ategije 
in na$%te prenove igre za lokalni trg.

2021 
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• Na Bledu je bila vpla$ana 
4.264.461,24 ev%a vredna 
Sedmica. 

• Novoizvoljeni izvr&ni odbor 
Zdru'enja evropskih loterij je 
predsednico up%ave Romano 
Dernov&ek izvolil za eno od dveh 
podpredsednic Zdru'enja. 

• Ministrstvo za finance je objavilo 
ve$ %azli$ic Osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o ig%ah na sre$o, pri 
$emer je ena od objavljenih 
%azli$ic d%asti$no spreminjala 
veljavno ureditev t%ajnega 
prirejanja klasi$nih iger na sre$o.

• Sklad za Jackpot je 'e tretji$ 
letos dosegel 90 milijonov evrov, 
vendar je bil znova vpla$an 'e 
v p%vem krogu. Najvi&ji dobitek 
sta si %azdelila ig%alca iz Finske in 
Poljske.  

• P%vi$ po spremembi Vikinglotto 
matrike je bil po enajstih krogih 
iz'reban Viking v vi&ini 25 
milijonov evrov. Vpla$an je bil na 
Danskem.

• Vlada Republike Slovenije je na seji dne 
2. septemb%a 2021 potrdila predlog 
novele Zakona o ig%ah na sre$o in 
ga poslala v D%'avni zbor Republike 
Slovenije.

• Sre$ni ig%alec je prek spleta vpla$al 
603.391,03 ev%a vredno Sedmico.

• Vpla$an je bil dobitek Lotko 6 v 
vrednosti 360.530,64 ev%a.  

• Podvojili smo sklad za vse dobitke Lota, 
tudi Sedmico.

• Z dvema korpo%ativnima oglasoma 
smo se uvrstili v o'ji izbor Slovenskega 
ogla&evalskega festivala.

• Na&a nova spletna st%an loterija.si se 
je uvrstila med finaliste WEBSI. Med 
170 prijavljenimi projekti je na koncu 
osvojila 2. mesto v skupini Login.

• V poro$ilu Pobude za prostovoljno 
doseganje ciljne spolne %aznolikosti 
v organih vodenja in nadzo%a v javnih 
delni&kih dru'bah in dru'bah v d%'avni 
lasti do konca leta 2026 (t.i. Pobuda 
40/33/2026), ki sta ga izdala Zdru'enje 
nadzornikov Slovenije in dru'ba 
Deloitte, Loterija Slovenije 'e danes 
dosega cilje do leta 2026 ter je dru'ba 
z najbolj u%avnote'eno spolno sestavo 
up%ave in nadzornega sveta v d%'avi.

• V za$etku septemb%a je bil prek spleta 
vpla$an Eurojackpot dobitek 5+1 v 
vrednosti 360.915,20 ev%a.

• Igro Loto smo tretji$ v tem letu 
obogatili z dodatnimi rentnimi 
dobitki – v &tirih zaporednih 
krogih smo iz'rebali &tiri Loto 
rente. 

• Ob 50. obletnici prirejanja sre$k 
smo izdali novo sre$ko Jubilejko.

• Nadg%adili smo korpo%ativno 
kampanjo s slovenskimi 
ko&arkarji na vozi$kih. Rezultati 
CEM %aziskave kampanjo 
uvr&$ajo med 10 odstotkov 
najuspe&nej&ih merjenih CEM 
kampanj iz %azli$nih produktnih 
in storitvenih kategorij v 
obdobju 2013–2021.

• Prenovili smo prodajno mesto 
v Mercator centru v Trebnjem. 
Prodajno mesto sledi vsem 
standardom nove gene%acije 
prodajnih mest.

• Enajsti$ zapored smo uspe&no 
zagovarjali standarda varovanja 
informacij ISO 27001 in WLA 
SCS ter $et%ti$ zapored standard 
kakovosti poslovanja ISO 9001.

• Dne 12. decemb%a je bila prek 
spleta vpla$ana Sedmica v 
vrednosti 1.760.483,62 ev%a.  

• Pri Lotu smo p%vi$ izvedli 
p%azni$no akcijo pospe&evanja 
prodaje »Loto bo'i$nica«. 
Cel december so potekala 
dodatna 'rebanja za bo'i$nice v 
vrednosti 1.000 evrov, na p%vem 
januarskem 'rebanju pa smo 
podelili Loto Super bo'i$nico v 
vrednosti 50.000 evrov. 

• Pri sre$kah smo v celotni 
prodajni mre'i in na spletu izvedli 
komunikacijsko kampanjo »Letos 
podarite sre$o«. 

• Udele'ili smo se slovesnosti ob 
580. obletnici p%ve loterije, ki 
je potekala v belgijskem mestu 
Brugge.

• Na spletnem prodajnem 
mestu smo izvedli prodajni 
akciji »Dobrodo&lica«, ki je bila 
namenjena pridobivanju novih 
spletnih ig%alcev, in akcijo »!rni 
petek«.

• Komunikacijsko smo podprli 
p%azni$no sre$ko Jublejka.

• Prip%avili smo nov Kodeks t%'nega 
komunici%anja, ki upo&teva 
aktualne mednarodne smernice 
odgovornega prirejanja iger na 
sre$o. 

• Skup&$ina skupine Eurojackpot 
je potrdila pro%a$un za leto 2022, 
delovna skupina za prenovo igre 
pa je predstavila podrobnej&i 
komunikacijski plan prenove ob 
10. obletnici prirejanja igre. 

• Na skup&$ini Vikinglotta smo 
$lanice predstavile rezultate 
prenove igre. Loterija Slovenije 
spada v skupino prirediteljev, ki 
po prenovi bele'i najuspe&nej&e 
rezultate.

JULIJJULIJ OKTOBEROKTOBERAVGUSTAVGUST NOVEMBERNOVEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER DECEMBERDECEMBER
2021 
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• Dne 16. januarja smo izvedli 
zadnje 'rebanje Lotka. Ker 
glavni dobitek Lotko 6 ni bil 
iz'reban, smo ga %azdelili 
med ni'je dobitke in jih s tem 
znatno pove$ali. 

• Ga%anti%an sklad za Sedmico 
smo dvignili z 250.000 evrov na 
500.000 evrov. 

• Za$eli smo prirejati novo igro 
Joker. P%vo 'rebanje je bilo 
19. januarja 2022 za ig%alce 
Lota in Vikinglotta, za ig%alce 
Eurojackpota pa 21. januarja 
2022. 

• Konec januarja je bil pri igri 
Eurojackpot glavni dobitek 
Jackpot tretji$ (od za$etka 
prirejanja igre) vpla$an v 
Sloveniji. Ig%alec je listek 
vpla$al v Roga&ki Slatini in 
zadel 11,1 milijona evrov. 
Slovenija tako s tremi Jackpoti 
po &tevilu glavnih dobitkov na 
milijon prebivalcev med vsemi 
prireditelji igre zaseda izjemno 
2. mesto, takoj za Finsko. O tem 
so se v ve$ kot 200 objavah 
%azpisali tudi mediji. 
 
 

• V februarju je bil na Ptuju 
vpla$an tudi glavni dobitek 
pri igri TikiTaka v vrednosti 
200.000 evrov. 
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Up%avljanje Loterije Slovenije temelji na slovenski zakonodaji, dobri poslovni p%aksi in internih aktih dru'be, 
ter poteka po dvotirnem sistemu, po katerem dru'bo vodi up%ava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni 
svet. Organi dru'be so skup&$ina delni$arjev, nadzorni svet in up%ava.

SKUP'%INA DELNI%ARJEV

Skladno z dolo$bami Zakona o gospodarskih dru'bah (ZGD-1) je skup&$ina delni$arjev organ dru'be, v 
katerem delni$arji uresni$ujejo svoje p%avice v zadevah dru'be. Sklicevanje skup&$ine je urejeno s statutom 
dru'be v skladu z veljavno zakonodajo, Up%ava skli$e redno skup&$ino delni$arjev p%aviloma enk%at na leto, in 
sicer vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skup&$ine. G%adivo je od sklica do skup&$ine objavljeno na spletni st%ani 
dru'be in delni$arjem na voljo na vpogled na sede'u dru'be.

XXVI. skup&$ina dru'be je potekala 17. junija 2021, prisotnih je bilo 69.105 od skupaj 74.280 delnic, kar 
predstavlja 93,03 odstotka vseh delni$arjev. Skup&$ina se je seznanila s sprejetim letnim poro$ilom 2020, 
vklju$no z informacijo o prejemkih $lanov organov vodenja in nadzo%a, revizorjevim poro$ilom ter poro$ilom 
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poro$ila za leto 2020 in njegovi potrditvi. Skup&$ina je 
sprejela sklep o upo%abi bilan$nega dobi$ka za leto 2020 ter up%avi in nadzornemu svetu podelila %azre&nico 
za leto 2020. Skup&$ina je potrdila uskladitve Statuta dru'be z Izhodi&$i SDH za glasovanje na skup&$inah 
v letu 2021 in dolo$bami ZGD-1 ter nadzorni svet pooblastila za izdelavo $istopisa statuta dru'be. !istopis 
statuta dru'be je bil 30. junija 2021 vpisan v sodni register.   

NADZORNI SVET

Nadzorni svet sestavlja devet $lanov. Pet $lanov je predstavnikov kapitala, en $lan je predstavnik Vlade 
Republike Slovenije in ga imenuje vlada, trije $lani pa so predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli svet delavcev 
dru'be v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri up%avljanju. 

Na skup&$ini dru'be 4. aprila 2019 so delni$arji dru'be soglasno imenovali &est $lanov nadzornega sveta 
– predstavnikov kapitala: Ale&a Remiha, Bachtiarja Djalila, Barbaro Kürner !ad, Darjo Vidic, Mitjo !and%a in 
Alojza Rudolfa, ki mu je mandat za%adi sm%ti prenehal v juniju 2021.  

Vlada Republike Slovenije je 9. marca 2018 za $lana nadzornega sveta imenovala Vladimirja Kukavico in ga 
odpoklicala konec junija 2021. Za novo $lanico nadzornega sveta je Vlada Republike Slovenije imenovala Anjo 
Rajher, s &tiriletnim mandatom od 1. julija 2021. 

Svet delavcev je imenoval Ireno Jesenovec, Mileno Novak in Damirja Debelaka za predstavnike zaposlenih v 
nadzornem svetu s &tiriletnim mandatom od 1. junija 2019. 

!lani nadzornega sveta so na konstitutivni seji za predsednika izvolili Ale&a Remiha in za namestnika 
predsednika Bachtiarja Djalila.

Nadzorni svet je 21. maja 2019 imenoval revizijsko komisijo nadzornega sveta v sestavi Alojz Rudolf 
(predsednik, do junija 2021), Darja Vidic, Barba%a Kürner !ad, Irena Jesenovec, zunanjo neodvisno 
strokovnjakinjo Ireno Ter$elj Schweizer ter novo kadrovsko komisijo nadzornega sveta v sestavi Mitja !ander 
(predsednik), Ale& Remih, Bachtiar Djalil in Damir Debelak. Nadzorni svet je z dnem 7. septemb%a 2021 na 
mesto predsednice revizijske komisije imenoval Darjo Vidic. 

Vsi $lani nadzornega sveta so podpisali Izjavo o neodvisnosti, ki so javno dostopne na spletni st%ani www.
loterija.si.

Predstavitev "lanov nadzornega sveta

Predsednik nadzornega sveta Ale# Remih, rojen 1969, je leta 1994 diplomi%al na unive%zitetnem &tudijskem 
prog%amu &po%tne vzgoje na Fakulteti za &po%t. Od leta 2008 je zaposlen kot sekretar na #po%tni zvezi 
Ljubljana, ki je najve$ja &po%tna organizacija v Ljubljani in ena najve$jih v Sloveniji. Osnovne naloge in 
dejavnost zveze so povezovanje teh dru&tev v organizacijskem in strokovnem smislu, zastopanje njihovih 
interesov na lokalni, d%'avni in mednarodni %avni ter zagotavljanje finan$nih virov za izvedbo %azli$nih 
projektov na &po%tnih in drugih podro$jih. "e 21 let je direktor #po%tnega cent%a Triglav. Leta 1993 se je 
zaposlil kot u$itelj &po%tne vzgoje na O# Spodnja #i&ka, v obdobju od leta 1996 do 2007 je kot strokovni 
sodelavec pri #po%tni zvezi Ljubljana vodil projekte ter sodeloval pri organizaciji %azli$nih mednarodnih 
in drugih &po%tnih prireditev. Leta 2005 je bil ustanovni $lan #D NK Olimpija Ljubljana in do leta 2009, kot 
direktor tega nogometnega kluba, sodeloval pri ponovni vrnitvi kluba v najelitnej&e nogometno tekmovanje 
v Sloveniji. Od leta 2013 je $lan nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d., od junija 2015 je op%avljal funkcijo 
podpredsednika nadzornega sveta, od septemb%a 2018 pa tudi predsednika nadzornega sveta Loterije 
Slovenije, d.d. Od leta 2012 je $lan sveta Fundacije za &po%t, od januarja 2018 pa tudi predsednik sveta 
Fundacije za &po%t.

Namestnik predsednika nadzornega sveta Bachtiar Djalil, rojen 1975, je po zaklju$ku dodiplomskega 
&tudija na P%avni fakulteti Unive%ze v Ljubljani (1998) izob%a'evanje nadaljeval na podiplomskem &tudiju s 
podro$ja evropskega p%ava na Unive%zi v Groningenu, Nizozemska, kjer je leta 2000 pridobil naziv Master 
of Laws in European Laws. Je predsednik up%ave Kapitalske dru'be d.d. Leta 1999 se je zaposlil v NLB d.d. 
kot analitik na podro$ju up%avljanja kapitalskih nalo'b banke. Po zaklju$enem podiplomskem &tudiju je bil 
od oktob%a 2000 do junija 2002 zaposlen na U%adu RS za varstvo konkurence. Julija 2002 je poklicno kariero 
ponovno nadaljeval v NLB d.d., in sicer v Sektorju za up%avljanje kapitalskih nalo'b in nadzor. Januarja 2004 
je prevzel vodenje p%avne pisarne v dru'bi NLB Skladi d.o.o., julija 2007 pa je postal $lan up%ave omenjene 
dru'be. Od januarja 2010 je zaposlen v Kapitalski dru'bi, d.d., kjer je najprej op%avljal funkcijo $lana up%ave, 
od oktob%a 2011 pa je predsednik up%ave. Je $lan nadzornega sveta Modre zavarovalnice d.d. V preteklih 
letih je bil $lan nadzornega sveta Gorenja d.d., kjer je vodil revizijsko komisijo, $lan nadzornega sveta Modre 
zavarovalnice, $lan up%avnega odbo%a Zdru'enja dru'b za up%avljanje investicijskih skladov – GIZ ter $lan sveta 
Narodne unive%zitetne knji'nice. 

Barba$a Kürner "ad, rojena 1964, je unive%zitetna diplomi%ana p%avnica, z izku&njami iz korpo%acijskega 
up%avljanja, podro$ja prestrukturi%anja podjetij, gospodarskega, statusnega in insolven$nega p%ava. Trenutno 
je zaposlena kot odvetnica v odvetni&ki pisarni !ad, bila pa je tudi $lanica up%ave Slovenske %azvojne dru'be 
d.d. in namestnica predsednika Okro'nega sodi&$a v Ljubljani. V $asu od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2013 je bila 
direktorica Smu$arske zveze Slovenije. V tem obdobju je bila $lanica in nato predsednica nadzornega 
sveta #po%tne Loterije d.d. Bila je $lanica v mnogih nadzornih svetih, v katerih je bila tako v funkciji $lanice 
nadzornega sveta kot tudi v funkciji predsednice nadzornega sveta..

Damir Debelak, rojen leta 1976, je ekonomski tehnik, v Loteriji Slovenije zaposlen od leta 2003. Ima ve$letne 
delovne izku&nje na podro$ju prodaje, kot organizator prodaje pa je koordini%al delo posrednikov pri prodaji v 
prodajni mre'i. V tem $asu je dodob%a spoznal vsa podro$ja prodaje kot tudi aktivnosti, povezane z %azvojem, 
ogla&evanjem in prodajo prek spleta. V letu 2013 je za$el delati v oddelku %azvoja, kjer je bil kot skrbnik t%'nih 
znamk odgovoren za igre TikiTaka, 3x3 plus 6, spletne igre ter spletni ig%alni po%tal in mobilno aplikacijo. V 
letu 2019 je za$el delati v oddelku prodajne mre'e, kjer je zaposlen na delovnem mestu skrbnik organizacije 
prodaje in logistike ter je odgovoren za izvajanje aktivnosti, vezanih na organizacijo prodaje v specializi%ani 
in pa%tnerski prodajni mre'i ter logistike. Od leta 2015 je $lan sveta delavcev in $lan nadzornega sveta dru'be.  

Darja Vidic, rojena 1956, se je po zaklju$enem &tudiju na P%avni fakulteti v Ljubljani najprej zaposlila kot 
prip%avnica na Vi&jem to'ilstvu v Ljubljani. Leta 1981 je op%avila p%avni&ki d%'avni izpit in se istega leta 
zaposlila kot vodja splo&ne slu'be v Tovarni kovinske galanterije v Ljubljani. Od leta 1990 do 2009 je bila 
zaposlena v Loteriji Slovenije najprej kot vodja splo&ne, p%avne in up%avne slu'be, od leta 1998 do 2009 
pa je bila $lanica up%ave, ki je dru'bo vodila od podjetja do uspe&ne delni&ke dru'be. Od leta 2011 dela 
kot samostojna odvetnica (podro$je gospodarskega, delovnega in civilnega p%ava) ter kot mediatorka na 
Okro'nem sodi&$u v Ljubljani. Svojo izob%azbo je nadg%adila s specialisti$nim &tudijem korpo%acijskega p%ava 
na P%avni fakulteti Unive%ze v Mariboru. Z letom 2021 se je upokojila, a &e vedno aktivno dela kot mediatorka. 

 01  |   IZJAVA O UPRAVLJANJU DRU(BE
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Svoje strokovno znanje tudi danes redno nadg%ajuje z izob%a'evanji, ki so povezana z njenim delom tako na 
podro$ju mediacij kot nadzo%a dru'b. Je poznavalka tako p%avnega podro$ja s poudarkom na prirejanju iger 
na sre$o in zakonodaje s tega podro$ja kot tudi podro$ja izpolnjevanja koncesijskih in drugih javnofinan$nih 
obveznosti dru'be. V lasti ima 148 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,199-odstotni dele'.

Irena Jesenovec, rojena leta 1958, je po izob%azbi gimnazijska matu%antka. Ima dolgoletne delovne izku&nje 
v %a$unovodstvu, predvsem na podro$ju ob%a$unavanja koncesijskih dajatev in davkov od iger na sre$o. Od 
leta 2011 je $lanica sveta delavcev. Leta 2015 je bila kot predstavnica zaposlenih izvoljena v nadzorni svet, od 
leta 2017 je $lanica revizijske komisije. V lasti ima 46 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,062-odstotni 
dele'.

Milena Novak, rojena leta 1966, ima vi&je&olsko strokovno izob%azbo in je v Loteriji Slovenije zaposlena 33 
let na %azli$nih delovnih mestih v financah, kjer trenutno op%avlja dela strokovne sodelavke v %a$unovodstvu. 
Med njene klju$ne odgovornosti spadajo spremljanje in na$%tovanje prilivov in odlivov denarnih sredstev na 
%a$unih, sodelovanje z bankami, analitika finan$nih nalo'b in ope%ativno sodelovanje z bo%znoposredni&kimi 
hi&ami, vsa op%avila v zvezi z zavarovanjem in prijavo &kodnih dogodkov. Zadnjih sedem let ob%a$unava tudi 
pla$e in vsa ostala izpla$ila fizi$nim osebam. Od leta 2015 je $lanica sveta delavcev, leta 2019 je bila kot 
predstavnica zaposlenih izvoljena v nadzorni svet. V lasti ima 133 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 
0,179-odstotni dele'.

Mitja "ander, rojen 1974, unive%zitetni diplomi%ani lite%arni kompa%ativist, ima dolgoletne delovne 
izku&nje na podro$ju zalo'ni&tva, pisateljevanja in kulturnega mened'menta. Od leta 2000 do 2005 je kot 
samozaposleni v kulturi urejal knji'ne zbirke Beletrina, od 2005 do 2009 pa bil urednik uredni&tva in nato 
odgovorni urednik in strokovni vodja #tudentske zalo'be. Od oktob%a 2010 do konca junija 2013 je bil 
prog%amski direktor Javnega zavoda Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture. Od oktob%a 2014 je direktor 
zavoda za zalo'ni&ko dejavnost Beletrina. Je tudi avtor knjig, revijalnih objav, scenarijev za dokumentarne 
filme in d%amaturg pri gledali&kih predstavah ter prejemnik nag%ad na podro$ju kulture. Sodeloval je v 
&tevilnih strokovnih komisijah in bil $lan Nacionalnega sveta za kulturo. Je $lan Zveze dru&tev slepih in 
slabovidnih Slovenije. Od leta 2017 do 2019 je bil $lan nadzornega odbo%a FIHO. Je poznavalec st%ategij in 
javnih politik na podro$ju %anljivih skupin. 

Anja Rajher, rojena leta 1989, je magistrica ekonomskih in poslovnih ved, smer %a$unovodstvo, revizija in 
dav&$ine. V letu 2020 je pridobila strokovni naziv aktivni preizku&eni %a$unovodja, ki ga podeljuje Slovenski 
in&titut za revizijo. Njena p%va slu'ba je bila v revizijsko-%a$unovodski hi&i, kjer je spoznala delo zunanje revizije 
in bila prisotna pri revizijah uspe&nih slovenskih velikih in manj&ih podjetij. Bila je dodeljena tudi na projekte, 
pri katerih so se izvajale not%anje revizije pro%a$unskih upo%abnikov. Kasneje se je usmerila na pot uspe&ne 
%a$unovodje in samostojno op%avljala vse procese v %a$unovodstvu za ve$ %azli$nih podjetij. Njena trenutna 
zaposlitev je v javni up%avi. Svoje strokovno znanje neprestano izpopolnjuje na izob%a'evanjih, ki jih organizi%a 
Slovenski in&titut za revizijo in na izob%a'evanjih, povezanih z njenim trenutnim delom. 

V skladu z 280. $lenom ZGD-1 je nadzorni svet v revizijsko komisijo imenoval neodvisno strokovnjakinjo za 
%a$unovodstvo ali revizijo Ireno Te$elj Schweizer. Imenovana ni $lanica nadzornega sveta dru'be.

Irena Ter%elj Schweizer, rojena 1962, unive%zitetna diplomi%ana ekonomistka, poobla&$ena revizorka 
in preizku&ena not%anja revizorka, d%'avna not%anja revizorka, z licenco CIA (Ce%tified Internal Auditor), 
mednarodnega zdru'enja not%anjih revizorjev IIA (The Institute of Internal Auditors). Zaposlena je bila v 
revizijski dru'bi KPMG Slovenija d.o.o., delala je kot pogodbeni pa%tner revizijske dru'be Ernst&Young za 
izvajanje storitev zunanjega in not%anjega revidi%anja, od leta 2005 pa deluje samostojno kot pogodbena 
not%anja revizorka za manj&e finan$ne institucije in kot zunanja presojevalka kakovosti delovanja 
not%anjerevizijskih funkcij oz. slu'b. Je tudi zunanja $lanica revizijske komisije v dveh ve$jih finan$nih 
institucijah in v eni gospodarski dru'bi.

Delo nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2021 je natan$neje predstavljeno v Poro$ilu nadzornega 
sveta.

UPRAVA

Up%ava dru'be ima dva $lana, od katerih eden op%avlja funkcijo predsednika up%ave. Predsednika in $lana up%ave 
imenuje in %azre&uje nadzorni svet. Imenovanje se izvr&i po izvedenem javnem %azpisu. Mandat $lanov up%ave t%aja pet 
let z mo'nostjo ponovnega imenovanja.  

Predstavitev up$ave

Dru'bo je v letu 2021 vodila up%ava v naslednji sestavi:

Romana Dernov#ek, predsednica up$ave, rojena leta 1969, ima unive%zitetno diplomo s podro$ja organizacijskih 
ved Unive%ze v Mariboru in ve$ kot 20 let izku&enj na %azli$nih vodilnih delovnih mestih. Preden je pred osmimi leti 
nastopila p%vi mandat predsednice up%ave, je kot direktorica t%'enja v Loteriji Slovenije tri leta vodila %azvoj, prodajo 
in logistiko. Pred tem je bila direktorica dru'be LUNA TBWA, izvr&na direktorica za poslovno podro$je in direktorica 
za %azvoj novih poslov v regiji ter vodila %azli$na podro$ja t%'enja in prodaje v dru'bi Hermes Plus. Od maja 2019 je 
$lanica izvr&nega odbo%a Zdru'enja evropskih loterij ter predseduje evropski skupini za %azvoj dru'bene odgovornosti 
v poslovanju in prirejanju iger na sre$o. Je $lanica mednarodnih skup&$in iger Eurojackpot in Vikinglotto ter od junija 
2018 direktorica gospodarskega zdru'enja loterij z obmo$ja nekdanje Jugoslavije GIZ ALO. 

Ima Ce%tifikat ZNS, za dose'ke na podro$ju %azvoja 'enskega managementa in k bolj u%avnote'eni zastopanosti spolov 
na najvi&jih pozicijah v gospodarstvu pa je prejela priznanje A%temida, ki ga podeljuje Zdru'enje Manager.

Kot vodnica re&evalnega psa z izpiti za iskanje pogre&anih oseb v na%avi in ru&evinah je $lanica prostovoljnih enot za 
za&$ito, re&evanje in pomo$ pri Up%avi Republike Slovenije za za&$ito in re&evanje. 

Na dan 16. marca 2018 je nastopila nov petletni mandat. V lasti ima 181 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 
0,24-odstotni dele'.

Peter Razpotnik, "lan up$ave, rojen leta 1975, $lan up%ave, je unive%zitetni diplomi%ani ekonomist Ekonomske 
fakultete Unive%ze v Ljubljani s 25-letnimi izku&njami s podro$ja revizije in financ. Svojo poslovno pot je za$el v 
mednarodni revizijski dru'bi KPMG, kjer je sodeloval pri revizijskih projektih &tevilnih doma$ih in mednarodnih 
podjetij. Po devetih letih dela v revizijski dru'bi je leta 2005 svojo poklicno pot nadaljeval v skupini Luna TBWA kot 
regijski finan$ni direktor za podro$je Adriatik, v letu 2013 pa je bil s st%ani mati$ne dru'be TBWA, ki sodi v skupino 
Omnicom Group Inc., imenovan za regijskega finan$nega direktorja TBWA CEE za podro$je srednje in vzhodne Evrope. 
Leta 2016 se je pridru'il Loteriji Slovenije kot direktor financ ter prevzel odgovornosti za podro$je %a$unovodstva, 
financ, kontrolinga, sistema up%avljanja tveganj, investicij, nabave in logistike. Na podlagi sklepa nadzornega sveta 
Loterije Slovenije je 1. januarja 2019 nastopil petletni mandat $lana up%ave. Od leta 2018 je $lan skupine za varnost 
in obvladovanje tveganj skupine Vikinglotto, v letu 2020 pa je po uspe&no op%avljenem izob%a'evanju s podro$ja 
skladnosti poslovanja, ki ga organizi%ata ICA (International Compliance Association) ter Unive%za Manchester, pridobil 
mednarodni ce%tifikat ICA Advanced Ce%tificate in Business Compliance.

Delovanje up%ave in %azdelitev podro$ij dela dolo$a Poslovnik o delu up%ave. Pla$ila, pov%a$ila in druge ugodnosti 
$lanov up%ave so dolo$eni v pogodbah o zaposlitvi, sklenjenih med nadzornim svetom in posameznim $lanom up%ave.

Opis Politike $aznolikosti up$ave in nadzornega sveta dru!be
Nadzorni svet je marca 2018 potrdil Politiko %aznolikosti up%ave in nadzornega sveta dru'be Loterija Slovenije, d. d. 
(v nadaljevanju: Politika %aznolikosti), ki opredeljuje zaveze dru'be glede %aznolikosti v zvezi z zastopanostjo v up%avi 
in nadzornem svetu dru'be. Cilj Politike %aznolikosti je %aznolikost v sestavi up%ave in nadzornega sveta, ki prispeva 
k &e ve$ji u$inkovitosti delovanja, dobremu poslovanju in poslovnemu ugledu dru'be. Z zagotavljanjem %aznolikosti 
glede vidikov, kot so spol, starost in strokovni profil, ter dolo$eno stopnjo kontinuitete $lanov organov, se omogo$ajo 
%aznolikost mnenj, dobro %azumevanje trenutnega dogajanja kot tudi dolgoro$nih tveganj in prilo'nosti, povezanih s 
poslovanjem dru'be. Nadzorni svet in pristojne komisije nadzornega sveta Politiko %aznolikosti upo&tevajo predvsem 
v kandidacijskem postopku za $lane nadzornega sveta in ob imenovanju $lanov up%ave, vrednotenje u$inkovitosti 
dela nadzornega sveta pa vklju$uje tudi oceno sestave up%ave in nadzornega sveta glede zagotavljanja %aznolikosti. 
Enaka skrbnost velja za svete delavcev pri imenovanju $lanov nadzornega sveta, ki so predstavniki zaposlenih. Politika 
%aznolikosti je bila dopolnjena in potrjena na nadzornem svetu dne 7. maja 2020. Dru'ba se je zavezala, da bo pri 
oblikovanju, sprejemanju in izvajanju Politike %aznolikosti dodatno spo&tovala tudi Pobudo Zdru'enja nadzornikov 
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Slovenije za prostovoljno doseganje ciljne spolne %aznolikosti v organih vodenja in nadzo%a v javnih delni&kih dru'bah v 
d%'avni lasti (t.i. Pobuda 40/33/2026; v nadaljevanju: Pobuda). Pobuda zasleduje cilj, da imajo dru'be do leta 2026 vsaj 
40 % manj zastopanega spola v organih nadzo%a in 33 % skupaj z up%avo. Skladno s Poro$ilom o napredku za doseganje 
ciljne spolne %aznolikosti na dan 31. avgusta 2021, ki ga je izdalo Zdru'enje nadzornikov Slovenije v sodelovanju z 
dru'bo Deloitte, je Loterija Slovenije od skupno 56 dru'b v vzorcu ena izmed 12 dru'b, ki 'e izpolnjujejo oba cilja hk%ati 
iz Pobude, saj je %azmerje obeh spolov v up%avi u%avnote'eno, v nadzornem svetu pa je trenutno %azmerje 44 odstotkov 
(mo&ki spol) in 56 odstotkov ('enski spol). 

Politika %aznolikosti je javno dostopna na spletni st%ani www.loterija.si. 

Izjava o spo#tovanju dolo%b Kodeksa korpo$ativnega up$avljanja dru&b s kapitalsko nalo&bo d$&ave ter Priporo%il 
in pri%akovanj Slovenskega d$&avnega holdinga
S spo&tovanjem na$el priporo$ene poslovne p%akse vodenja in up%avljanja, korpo%ativne integritete ter dru'beno 
odgovornega prirejanja iger na sre$o si dru'ba nenehno prizadeva za dvig %avni vodenja in up%avljanja dru'be. Dru'ba 
je septemb%a 2015 prostovoljno pristopila h Kodeksu korpo%ativnega up%avljanja dru'b s kapitalsko nalo'bo d%'ave (v 
nadaljevanju besedila: Kodeks), ki je javno dostopen na spletni st%ani www.sdh.si.

Dru'ba pri poslovanju, kolikor je mogo$e, smiselno upo&teva Kodeks, upo&tevajo$ dejavnost dru'be in druge 
posebnosti dru'be, odstopanja pa so skladno z na$elom »spo&tuj ali pojasni« pojasnjena v nadaljevanju:

3. poglavje: Okvir up!avljanja dru"b s kapita#sko nalo"bo d!"ave
3.1 Temeljni cilj dru'be s kapitalsko nalo'bo d%'ave je maksimizi%anje vrednosti dru'be ter ustvarjanje tem vi&jega 
donosa za lastnike na dolgi rok, $e iz zakona oziroma akta o ustanovitvi ne izhaja kaj drugega. Dru'be poleg 
temeljnega cilja zasledujejo tudi druge cilje, ki jih za posamezno dru'bo opredeljuje zakon oziroma akt o ustanovitvi 
dru'be. Dru'be so dol'ne poskrbeti, da so z namenom zagotovitve ve$je preglednosti ciljev dru'be vsi cilji jasno 
opredeljeni v aktu o ustanovitvi dru'be. !e ima dru'ba nasprotujo$e si cilje, naj akt o ustanovitvi ali drug ustrezen akt 
(npr. politika up%avljanja dru'be) opredeli odnose med cilji in %azre&evanje nasprotij med njimi. 

Cilji dru'be so opredeljeni v st%ate&kem in poslovnem na$%tu dru'be. 

3.2  Poslovodstvo javne delni&ke dru'be s kapitalsko nalo'bo d%'ave ne glede na lastni&ko strukturo ter poslovodstvo 
velike in srednje delni&ke dru'be in dru'be z omejeno odgovornostjo, v kateri ima SDH prevladujo$ vpliv, skupaj z 
nadzornim svetom oblikuje in sprejme Politiko up%avljanja dru'be, v kateri dolo$i poglavitne usmeritve up%avljanja 
dru'be in opredeli drugo vsebino, kot jo v II. poglavju pri opredelitvi pojma »Politika up%avljanja« dolo$a Slovenski 
kodeks up%avljanja javnih delni&kih dru'b. Politika up%avljanja je sprejeta za prihodnje obdobje ter jo dru'ba posodablja 
tako, da je vedno skladna s predpisi, aktom o ustanovitvi dru'be, st%ategijo up%avljanja nalo'b d%'ave ob smiselni 
upo%abi priporo$ila 3.1.1. tega Kodeksa in aktualnimi usmeritvami korpo%ativnega up%avljanja. Vsebuje datum zadnje 
posodobitve in je dostopna na javni spletni st%ani dru'be.

Dru'ba ima usmeritve iz te to$ke kot tudi druge vsebine dru'be zajete v St%ate&kem na$%tu, Kodeksu %avnanja in 
drugih dokumentih dru'be.

6. poglavje: Nadzorni svet
6.2  Nadzorni svet v sodelovanju s poslovodstvom prip%avi politiko nasledstva, s katero zagotovi oziroma obvladuje 
tveganje nemotenega prenosa poslovodskih up%avi$enj v primeru mandata $lanov poslovodstva. Cilj politike 
nasledstva je usposabljanje potencialnih kandidatov iz vrst zaposlenih, ki bi bili lahko primerni kandidati za prevzem 
poslovodnih funkcij v dru'bi. 

Priporo$ilo izvajamo smiselno v sklopu zagotavljanja nadomestljivosti vseh klju$nih delovnih mest ter z njimi 
povezanih specifi$nih znanj in kompetenc. Za izbiro $lanov up%ave dru'be je skladno s Statutom obvezen javni %azpis.  

6.5.1 Nadzorni svet prip%avi kompeten$ni profil za $lane nadzornega sveta z vidika optimalne velikosti in sestave 
nadzornega sveta ter ga objavi na javni spletni st%ani dru'be. Pri sestavljanju kompeten$nega profila naj nadzorni svet 
upo&teva resorno sestavo, predvideno v drugem odstavku 21. $lena ZSDH-1. Nadzorni svet naj kompeten$ni profil 
enk%at letno pregleda in ga po potrebi ustrezno posodobi.

Postopek prip%ave predloga kandidatov za nove $lane nadzornega sveta vodi nominacijska komisija nadzornega sveta 
oz. klju$ni delni$arji dru'be.

8. poglavje: Preglednost poslovanja in poro$anje
8.5  Velike in srednje dru'be pred za$etkom leta izdelajo finan$ni koledar, ki vsebuje predvidene datume 
pomembnej&ih objav dru'be (skup&$ine delni$arjev, datum izpla$ila dividend, letnih in medletnih poro$il) za poslovno 
leto. Finan$ni koledar je objavljen in dostopen javnosti na spletnih st%aneh dru'be.

Nadzorni svet dru'be sprejme letni plan sej nadzornega sveta in komisij s predvidenimi datumi skup&$ine ter letnih in 
medletnih poro$il.

11. poglavje: Skladnost poslovanja in integriteta (korpo!ativna integriteta)
Dru'ba pri svojem poslovanju zasleduje najvi&je standarde korpo%ativne integritete, ki so predstavljeni v javno 
objavljenem Kodeksu %avnanja, h katerega spo&tovanju pogodbeno zavezujemo tudi svoje zaposlene in poslovne 
pa%tnerje. Skrbni&tvo nad izvajanjem Kodeksa %avnanja je poverjeno poobla&$encu za korpo%ativno integriteto. 
Skladno poslovanje, ki kot horizontalna tema nagovarja vsa podro$ja poslovanja dru'be, je opredeljeno kot eno 
od &tirih st%ate&kih fokusov v aktualnem St%ate&kem na$%tu za obdobje 2021-2025, klju$na podro$ja skladnosti pa 
so opredeljena v javno objavljeni Politiki skladnosti. V sklopu omenjenega fokusa potekajo aktivnosti za sistemsko 
uveljavitev standardov poslovanja ter nenehno krepitev kulture skladnosti. Zagotavljanje skladnega poslovanja v 
dru'bi temelji na procesni organizi%anosti ter vlogah, ki so povezane s tako organizi%anostjo ter velikostjo dru'be. 

Dru'ba je v letu 2021 upo&tevala Priporo"ila in pri"akovanja Slovenskega d$!avnega holdinga, odstopanja so 
pojasnjena v nadaljevanju:

4.4 Dru'ba naj zase, obvladujo$a dru'ba v skupini pa tudi za skupino in vse odvisne dru'be v skupini  v 10 dneh po 
realizaciji pla$il kot so bo'i$nica, 13. pla$a in podobna izpla$ila zaposlenim ter regres, na svoji javni spletni st%ani javno 
objavi podatek o realizaciji teh pla$il, ki vsebuje tudi podatek o skupni vi&ini posamezne vrste pla$il, p%avne podlage za 
izpla$ilo in metodologijo dolo$itve vi&ine izpla$ila posameznikom.

Dru'ba pri objavah internih zadev dru'be upo&teva veljavne predpise in not%anje akte. 

4.5 Dru'be javno objavijo (v celotnem besedilu) za dru'bo, obvladujo$a dru'ba v skupini pa tudi za vse odvisne dru'be 
v skupini zavezujo$e kolektivne pogodbe oziroma dogovore s predstavniki delavcev, ki se nana&ajo na pla$ilo za delo.

Kolektivna pogodba Loterije Slovenije je objavljena na int%anetu, delni$arjem pa je na voljo na sede'u dru'be.

5.1 SDH pri$akuje, da se bodo najmanj velike dru'be s kapitalsko nalo'bo d%'ave enk%at na dve leti samoocenjevale 
po preizku&enem evropskem modelu odli$nosti EFQM. Dru'be naj izdelajo in SDH posredujejo ustrezna poro$ila o 
samoocenitvi v elektronski obliki. Velika dru'ba s kapitalsko nalo'bo d%'ave, ki je obvladujo$a dru'ba v skupini, naj 
oceno izdela za celotno skupino in SDH posreduje poro$ilo o tem.

Dru'ba izpolnjuje vse zahteve Standardov informacijske varnosti ISO 27001, WLA SCS:2012 (WLA Security Control 
Standard) in Standarda kakovosti v poslovanju 9001, ki jih enk%at na leto presoja nem&ki presojevalec T(V S(D, ter 
evropskega standarda dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o (European Responsible Gaming Standards - 
ERGS) in WLA standarda dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o (World Lotte%y Association), ki jih enk%at na 
leto presoja SIQ. Dru'ba z up%avljanjem poslovnih procesov ter obvladovanjem dokumentacije potrjuje usmerjenost k 
nenehnemu izbolj&evanju in u$inkovitemu poslovanju.

7. T!ajnostno poslovanje dru"b
Dru'ba je v zaklju$nem procesu dolo$anja st%ate&kih usmeritev za t%ajnostno na%avnano poslovanje in merljivih ciljev 
na tem podro$ju, ki predstavljajo nadaljevanje t%adicije poglobljenega ukvarjanja z vplivi poslovanja Loterije Slovenije 
na &ir&e dru'beno okolje. St%ate&ke usperitve za t%ajnostno poslovanje in merljivi cilji bodo po zaklju$ku omenjenega 
procesa sistemati$no predstavljeni v prihodnjih letnih poro$ilih dru'be.

Not$anje kontrole in up$avljanje tveganj v povezavi z $a%unovodskim poro%anjem
Glavne zna$ilnosti %a$unovodskih izkazov so %azumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Z vzpostavljenim 
u$inkovitim sistemom not%anjih kontrol zagotavljamo zanesljivost %a$unovodskega poro$anja ter skladnost z zakoni 
kot tudi drugimi zunanjimi in not%anjimi predpisi. Sistem not%anjih kontrol so usmeritve in p%avila, ki jih je dru'ba 
vzpostavila in jih izvaja na vseh %avneh, da bi obvladovala tveganja, ki so povezana z %a$unovodskim poro$anjem. 
Ra$unovodske kontrole so povezane s kontrolami na podro$ju informacijske tehnologije, ki zagotavljajo tako omejitve 
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kot nadzor dostopov do aplikacij, podatkov ter popolnost in to$nost zajemanja in obdelovanja podatkov. Ustreznost 
delovanja in vzpostavitev kontrol v okviru informacijskih sistemov preverjajo poobla&$eni zunanji presojevalci in 
revizorji.

Podatki po #estem odstavku 70. %lena ZGD-1
Dru'ba v skladu s &estim odstavkom 70. $lena Zakona o gospodarskih dru'bah (ZGD-1) navaja podatke po stanju na 
zadnji dan poslovnega leta in vsa potrebna pojasnila:

1. Struktu$a osnovnega kapitala dru&be:
Vse delnice dru'be so navadne imenske kosovne delnice, ki dajejo njihovemu imetniku p%avico do up%avljanja 
dru'be, p%avico do dividende in p%avico do izpla$ila preostanka vrednosti premo'enja v primeru likvidacije. Struktu%a 
delni$arjev je navedena v poglavju 03 – Predstavitev dru'be.

2. Omejitve prenosa delnic:
Delnice niso prosto prenosljive, omejitve so dolo$ene v Zakonu o ig%ah na sre$o in Statutu dru'be.

3. Kvalifici$ani dele&i po ZPre-1:
Na dan 31. decemb%a 2021 so imetniki kvalifici%anega dele'a, kot ga dolo$a Zakon o prevzemih, %azvidni iz strukture 
osnovnega kapitala dru'be v poglavju 03 – Predstavitev dru'be.

4. Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne p$avice:
Dru'ba ima izdanih 74.280 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki imajo iste p%avice, kar pomeni, da imetnik nima 
posebnih kontrolnih p%avic iz naslova lastni&tva delnic.

5. Delni#ka shema za delavce:
Dru'ba nima delni&ke sheme za delavce.

6. Dogovori med delni%arji, ki lahko povzro%ijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih p$avic:
Dru'bi tovrstni dogovori niso znani.

7. P$avila dru&be:
• o imenovanju ter zamenjavi "lanov organov vodenja ali nadzo$a  

Up%avo dru'be sestavljata dva $lana, od katerih je en predsednik up%ave. Up%avo imenuje nadzorni svet na 
podlagi javnega %azpisa. Mandat up%ave t%aja pet let z mo'nostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet skrbno 
in odgovorno ocenjuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev, kot so dolo$eni v ZGD-1. Za %azre&itev $lana up%ave se 
upo%abljajo dolo$be ZGD-1. Nadzorni svet dru'be sestavlja deset $lanov, &est pa jih izvoli skup&$ina na predlog 
nadzornega sveta. Za nadzorni svet dru'be se upo%abljajo dolo$be zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri 
up%avljanju, zato so v nadzornem svetu trije predstavniki zaposlenih. Enega $lana nadzornega sveta imenuje 
Vlada Republike Slovenije. !lana nadzornega sveta, predstavnika delni$arjev, lahko odpokli$e skup&$ina.

• o spremembah statuta  
Skup&$ina o spremembah statuta odlo$a s tri$et%tinsko ve$ino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

8. Pooblastila %lanov poslovodstva, zlasti glede lastnih delnic:
Up%ava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

9. Pomembni dogovori, ki za%nejo u%inkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v 
dru&bi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe:
Dru'bi tak&ni dogovori niso znani.

10. Dogovori med dru&bo in %lani organa vodenja ali nadzo$a ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, %e ti za$adi 
ponudbe, kot jo dolo%a zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpu#%eni brez utemeljenega $azloga ali jim 
preneha njihovo delovno $azmerje:
V primeru odstopa $lana up%ave nista up%avi$ena do odp%avnine, v primeru odpoklica in odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
brez utemeljenega %azloga pa sta $lana up%ave up%avi$ena do odp%avnine. 

Izjava o up$avljanju je sestavni del letnega poro%ila za leto 2021 in je dostopna na spletni st$ani dru&be www.
loterija.si.

Poslanstvo
Ustvarjamo zabavne in varne loterijske igre, ki jim zaupajo tako udele'enci kot splo&na javnost. Kot st%ate&ka 
nalo'ba d%'ave skrbimo za dru'beno odgovorno prirejanje iger ter sofinanci%amo slovenske invalidske, 
humanitarne in &po%tne organizacije.

Pozicija
Osrednji prireditelj loterijskih iger v Sloveniji.

Vizija
Na&e igre bodo postale del popularne kulture v Sloveniji. Ljudje jih bodo %adi ig%ali, vsi segmenti dru'be pa jih 
bodo sprejemali kot varne in z dobrodelnim u$inkom.

Loterija Slovenije bo zaupanja vredna, mednarodno povezana dru'ba, v kateri bo javnost videla zagotovilo za 
to, da se v Sloveniji igre prirejajo po&teno in z dobrim namenom. Prepoznala nas bo kot klju$nega akterja pri 
zbi%anju sredstev za financi%anje invalidskih, humanitarnih in &po%tnih organizacij. Znani bomo kot dru'ba z 
dru'beno odgovorno d%'o, ki se hitro in spretno odziva.

Presegali bomo pri$akovanja dele'nikov ter se aktivno povezovali pri izmenjavi znanj, iger in dobrih p%aks. S 
svojimi ig%ami bomo povezovali ljudi vseh starosti in pri udele'encih vzbujali dobre ob$utke. Na&e prodajne 
poti bodo dostopne in enostavne. Na&i prodajalci bodo vedno pustili odli$en vtis, digitalne poti pa bodo 
zagotavljale odli$no upo%abni&ko izku&njo. 

Delo v na&i dru'bi bo zaposlenim v veselje in ponos. Postali bomo organizacija inovativnih, samoiniciativnih 
ljudi, ki jih povezujejo poslanstvo in vrednote dru'be.

Jedrna obljuba
Najbolj&e igre, najbolj&i namen.

Vrednote

• PROAKTIVNOST
Smo dru'ba, ki vodi z zgledom. Sami prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Smo %azvojno na%avnani, 
%azmi&ljamo zunaj okvirjev ter smo vedno prilagodljivi pri uvajanju novosti in sprememb.

• SKRBNOST
Zavedamo se svojega vpliva osrednjega prireditelja iger na sre$o. Igre prirejamo v skladu z najvi&jimi 
standardi. Znamo prisluhniti in se potrudimo %azumeti. Predlagamo po&tene re&itve ter spo&tujemo interese 
udele'encev iger, prejemnikov koncesijskih sredstev, zaposlenih, lastnikov in &ir&e dru'be.

• TRANSPARENTNOST
Smo dru'ba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Na&i motivi, sporo$ila in 
dejanja so eti$ni. Oblikujemo pregledne re&itve in urejeno okolje, ki ga odlikujejo brezkompromisna varnost 
informacij, procesov in osebnih podatkov ter najvi&ji standardi kakovostnega prirejanja iger.
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St$ate#ki cilji Loterije Slovenije v skladu s st$ategijo 2021-2025

1. Z odgovornim prirejanjem iger do leta 2025 postopno dose"i dvig letne $avni prometa na 120 
milijonov evrov ob zagotavljanju $asti koncesijskih dajatev in "istega poslovnega izida.

2. Igre, storitve in ig$alna mesta povezati v izvrstno izku#njo ig$alca.
3. Zg$aditi skupnost sodelovalnih, osebno zavzetih sodelavcev, ki so v uresni"evanje st$ategije $asti 

dru!be aktivno vklju"eni.
4. Pridobiti najvi#je standarde odgovornosti na vseh $avneh in jih celostno uveljaviti v vsakdanjem 

poslovanju dru!be.

Finan"ne projekcije poslovanja v st$ate#kem obdobju do leta 2025 izkazujejo usmerjenost v %ast, a hk%ati 
poudarjajo zavezo dru'be, da bo rezultate dosegala odgovorno z upo&tevanjem vrednot in uveljavljanjem 
standardov. Leta 2025 na$%tujemo promet v vi&ini 120 milijonov evrov, ob%a$unane koncesijske dajatve v vi&ini 
20 milijonov evrov in $isti poslovni izid v vi&ini 6 milijonov evrov. Na$%ti temeljijo na uvajanju novosti, nenehni 
%acionalizaciji poslovanja in u%avnote'enju klju$nih dejavnikov %asti (predvsem vi&ine skladov in ogla&evanja) 
z dru'beno odgovornim prirejanjem iger. Z viri in finan$nimi sredstvi bomo %acionalno gospodarili ter 
u$inkovito up%avljali s tveganji. 

*Na!$tovane finan!ne projekcije in ekonomski kazalniki so prip$avljeni ob predpostavkah obi!ajnih poslovnih okoli%!in (brez vpliva 
epidemije), obi!ajnih skladih za glavne dobitke (ne bo bistvenega odstopanja od statisti!no pri!akovanega povpre!ja), nespremenjenih 
zakonskih okvirih prirejanja iger na sre!o in p$avo!asni pridobitvi dovoljenj za prirejanje iger na sre!o s st$ani regulatorja.  
**Temelji na sprejetem planu za leto 2022.

TEKO%A GOSPODARSKA GIBANJA

V leto 2021 smo vstopili z zap%to specializi%ano prodajno mre'o, ki se je pod dolo$enimi omejitvami odprla 
9. februarja, kar je bil le eden od omejitvenih ukrepov v okviru prepre$evanja &irjenja virusa ob drugem 
valu epidemije covida-19. Pa%tnerska prodajna mre'a je bila sicer ves $as odp%ta, a je bila dostopnost do 
omenjenih prodajnih mest ote'ena (med drugim posami$no vstopanje, strogi higienski ukrepi, pozivi 
k odlo'itvi nenujnih nakupov). Specializi%ana prodajna mre'a je bila znova dvanajst dni zap%ta v $asu 
velikono$nih p%aznikov.  Od 15. septemb%a 2021 je bil vstop na bencinske $rpalke in ve$je trgovske centre 
mo'en le ob izpolnjevanju pogoja PCT, kar je spet mo$no ote'ilo prodajo na&ih iger, saj ukrepi zadevajo 
p%akti$no vsa fizi$na prodajna mesta Loterije Slovenije. 

Cene 'ivljenjskih potreb&$in so se v letu 2021 zvi&ale za 4,9 odstotka (v letu 2020 za –1,1 odstotka). Na visoko 
letno in)lacijo so v najve$ji meri vplivale pod%a'itve naftnih derivatov, h%ana se je pod%a'ila za 4 odstotke, 
pomembno se je pod%a'ila tudi toplotna energija. Cenej&e so bile storitve zasebnega zd%avstvenega 
zavarovanja in telefona, ki so in)lacijo nekoliko omilile (SURS, Indeksi cen 'ivljenjskih potreb&$in, december 
2021). 

V letu 2021 se je zaposlenost pove$ala in tako v oktobru dosegla najvi&jo %aven od za$etka merjenja. 
Najvi&je medletne %asti zaposlenosti so bile v gostinstvu in g%adbeni&tvu. Konec lanskega leta je bilo 65.969 
registri%anih brezposelnih oseb, kar je najmanj od novemb%a 2008. Medletna %ast pla$ je bila oktob%a v 
zasebnem sektorju 5,7-odstotna (Umar, Ekonomsko ogledalo, 1/2022).

TRENDI V DEJAVNOSTI KLASI%NIH IGER NA SRE%O 

Mednarodni zdru'enji The European Lotteries in The World Lotte%y Association, katerih $lanica je tudi 
Loterija Slovenije, se zavzemata za sooblikovanje skupnega modela prirejanja iger na sre$o, ki deluje 
predvsem v javno dobro ter za zagotavljanje varstva potro&nikov in prepre$evanje zasvojenosti z ig%ami na 
sre$o kot tudi kriminala in p%anja denarja, povezanega z ig%ami na sre$o.
 
Po podatkih $lanic Zdru'enja evropskih loterij se v loterijskem sektorju nadaljuje %ast prodaje prek spleta, 
posledi$no je prihodnost dejavnosti mo$no odvisna od %azvoja varnih orodij za spletno ig%anje. Ig%alci 
vpla$ujejo loterijske igre prek %azli$nih mobilnih nap%av, pri $emer bo p%av mobilni telefon v prihodnosti ena 
najpomembnej&ih poti za udele'bo v loterijskih ig%ah, saj ig%alca spremlja na vsakem ko%aku in v vseh fazah 
igre.

Ponudniki z %azvojem novih tehnologij in sistemati$nim spremljanjem potreb, 'elja ter nakupnih navad 
ig%alcev fokus preusmerjajo od %azvoja iger na ig%alca. Igre, njihovo komunici%anje in prodaja na %azli$nih 
poteh se vse bolj prilagajajo posameznim segmentom ig%alcev: od p%vega stika, skozi proces nakupa do 
dolgoro$nega sodelovanja. Ig%alci vse bolj stremijo k enostavnosti nakupa in ig%anja, mo'nosti sooblikovanja 
t%'ne znamke ter jasni navezavi na dru'beno koristne u$inke ig%anja. T%'no komunici%anje postaja vse bolj 
personalizi%ano.

Na evropskem trgu je zaznati pove$ano zanimanje za ig%anje &po%tnih stav in iger s takoj&njim rezultatom 
(kot so sre$ke ali hitre igre), medtem ko upada dele' prodaje klasi$nih loterijskih iger. Kljub temu je segment 
klasi$nih loterijskih iger &e vedno zelo pomemben tako z vidika v%a$anja denarja dru'bi kot tudi z vidika 
odgovornega in varnega ig%anja, saj p%av ta segment spada med najbolj varne (nezasvojljive) igre na sre$o.

Plan**
2022 

Projekcija 
2023 

Projekcija 
2024 

Projekcija 
2025 

Finan"ne projekcije*

Promet 111.600.000 113.400.000 117.400.000 120.000.000

Koncesijske dajatve  18.970.000 19.110.000 19.680.000 20.010.000

!isti poslovni izid 4.623.000   4.820.000 5.370.000 5.970.000

Ekonomski kazalniki*

ROE v % 23,9 24,5 26,8 29,0

EBITDA ma%'a v % 7,0 7,17 7,49 7,85

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 185.000 191.000 202.000 212.000
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Dejavnost prirejanja iger na sre$o je v ve$ini evropskih d%'av lokalno omejena in reguli%ana, &irjenje na tuje 
trge ni mogo$e. Kljub temu pa evropske loterije medsebojno povezovanje in sodelovanje prepoznavamo kot 
eno od pomembnih st%ate&kih usmeritev. Mednarodno povezovanje omogo$a &iritev obsega ig%alcev, vi&je 
dobitke in stabilnej&e poslovanje. Ta vidik povezovanja je &e posebej pomemben za Slovenijo, ki se z dvema 
milijonoma prebivalcev uvr&$a med manj&e trge na obmo$ju Evrope. 

T%ajnostna na%avnanost je v zadnjih letih postala pomembna smernica delovanja vseh dru'b, ne glede na 
njihovo dejavnost. V dejavnosti loterijskih iger in iger na sre$o pa ima t%ajnostno na%avnano in odgovorno 
prirejanje iger osrednje mesto 'e od nekdaj: »Igre na sre$o so gospodarska dejavnost posebne na%ave«, 
vedno znova ugotavlja Sodi&$e Evropske unije, saj »ni mogo$e prezreti mo%alnih, verskih ali kulturnih vidikov 
loterijskih iger. Za%adi visokih vpla$il in dobitkov predstavljajo veliko tveganje goljufij in kaznivih dejanj. 
Spodbujajo k $ezmernemu tro&enju, kar ima lahko &kodljive osebne in dru'bene posledice. Hk%ati pa bistveno 
prispevajo k financi%anju dobrodelnih dejavnosti ali dejavnosti v javnem interesu, kot so skrb za %anljive 
skupine, dobrodelnost, &po%t in kultu%a. D%'ave $lanice EU jih, skladno z mnenjem sodi&$a, omejujejo in 
prepre$ujejo, da bi bile zgolj vir dobi$ka kogarkoli.« 

Kljub temu ali p%av zato, ker se v $asu globalizacije in intenzivnega %azvoja spletne trgovine tudi v na&em 
okolju vse pogosteje pojavljajo ponudniki, ki igre ponujajo nelegalno, neodgovorno, brez skrbi za varovanje 
zd%avja in varstva potro&nikov, je &e bolj pomembno, da dru'beno vlogo ter &irino in zahtevnost t%ajnostno 
usmerjenega prirejanja iger na sre$o %azumemo vsi dele'niki dru'be. Gre za stalno vzpostavljanje 
%avnovesja med pri$akovanji ig%alcev, poslovnimi izidi dru'be ter vzd%'evanjem javnega reda in miru, v 
smislu prepre$evanja zasvojenosti z ig%ami na sre$o, prepre$evanja p%anja denarja ter uveljavljanjem 
za&$ite ob$utljivih in %anljivih skupin. Za%adi vsega tega je t%ajnostna na%avnanost poslovanja z odgovornim 
prirejanjem iger na sre$o na $elu jedro in sredi&$e na&ega delovanja. 

SLOVENSKI IGRALCI LOTERIJSKIH IGER

Po %aziskavi iz leta 2018 (Ipsos, Analiza trga in ig%alcev iger na sre$o) je v Sloveniji med polnoletnim 
prebivalstvom kar 74 odstotkov ig%alcev iger na sre$o. Bazen ig%alcev se je od prej&nje %aziskave pove$al 
za 4-odstotne to$ke, kar je predvsem posledica %az&iritve ponudbe z mednarodnimi ig%ami in stalne skrbi 
za pestro ponudbo tudi na podro$ju doma$ih iger, ki s skladi za glavne dobitke mednarodnim ne morejo 
konkuri%ati. Za%adi navedenega kot tudi usmerjenega in premi&ljenega t%'nega komunici%anja se je pove$al 
dele' ig%alcev iger Loterije Slovenije s 65 odstotkov na 71 odstotkov v letu 2018.

Loto ostaja najbolj ig%ana ig%a na sre$o v Sloveniji (ig%a jo 56 odstotkov polnoletnega prebivalstva). Kljub 
relativno nizkim skladom za glavne dobitke (za%adi majhnosti slovenske populacije) oh%anja enak dele' 
ig%alcev kot v letu 2014. Najve$ji premik je dosegla ig%a Eurojackpot, kjer se je dele' ig%alcev s 33 odstotkov v 
letu 2014 pove$al na 50 odstotkov vseh ig%alcev iger na sre$o v Sloveniji v letu 2018. Vsaj eno od iger TikiTaka 
in Vikinglotto je v letu 2018 ig%alo 19 odstotkov ig%alcev, pri tem je uspe&nej&a ig%a Vikinglotto.

Povpre$na vi&ina vpla$ila na %a$un se v zadnjih treh letih giblje okoli sedem evrov. V letu 2021 je bila 
povpre$na vi&ina vpla$il v igre brez HIP iger 6,8 ev%a, kar je primerljivo s preteklim letom (6,7 ev%a).

Vi&ina ustvarjenega prometa pri na&ih klju$nih ig%ah je zelo odvisna od &tevila in dinamike vpla$anih 
iz'rebanih glavnih dobitkov. V primeru za nas izjemno neugodnih ali ugodnih okoli&$in, na katere Loterija 
za%adi na%ave iger na sre$o nima nikakr&nega vpliva, lahko promet kot tudi prihodki iz naslova prodaje iger 
in s tem povezane druge kategorije poslovnega izida dru'be od na$%tovanih odstopajo tudi za ve$ kot 10 
odstotkov.

POSLOVNI NA%RTI

V letu 2022 bomo nadaljevali z uresni$evanjem st%ate&kih fokusov: celostne prenove storitve in ig%alnega 
okolja, optimizacije poslovanja, t%ajnostne na%avnanosti ter skladnosti poslovanja. Po letu analiz, u$enja in 
na$%tovanj bodo fokusi v letu 2022 za$eli prevzemati svojo p%avo, akcijsko obliko. 

Na podro$ju %azvoja in up%avljanja t%'nih znamk bomo posebno pozornost namenili doma$i igri Loto, ki bo 
p%aznovala 60. obletnico prirejanja. Igro Lotko je nadomestila nova ig%a Joker, ki jo po novem lahko ig%ajo 
tudi ig%alci Eurojackpota in Vikinglotta. Dogodek leta bo 10. rojstni dan igre Eurojackpot. Ob tej prilo'nosti 
bomo igro skupaj z mednarodnimi pa%tnerji popolnoma prenovili – nova bo matrika, 'rebanja bodo dvak%at 
tedensko, najvi&ji glavni dobitek pa bo po novem vreden 120 milijonov evrov. Krepili bomo tudi prepoznavnost 
na&e druge mednarodne igre, Vikinglotto, ki smo jo prenovili v letu 2021. Prenovili bomo nekatere serije sre$k 
in nadaljevali z delom v o'ji mednarodni skupini za %azvoj p%ve mednarodne sre$ke. Za%adi zd%avstvene krize, 
ki je povsod mo$no prizadela prodajo sre$k, se zamika tudi za$etek prirejanja te sre$ke. Zaklju$ili bomo %azvoj 
spletne platforme za prirejanje HIP iger, s $imer bomo vzpostavili klju$ne pogoje za %azvoj spletnih iger v 
prihodnosti. 

Na$%tujemo, da bomo v letu 2022 iz naslova prirejanja iger na sre$o realizi%ali 111,6 milijona evrov prometa. 
Dru'bi bomo – v obliki dobitkov, koncesijskih dajatev in davkov – vrnili 88,6 milijona evrov oziroma sko%aj 
80 odstotkov celotnega na$%tovanega prometa. Sklad za dobitke bo zna&al 57,3 milijona evrov, koncesijske 
dajatve 19 milijonov evrov, oba najve$ja davka pa bosta skupaj zna&ala 12,3 milijona evrov.

Na$%tovani promet ter z njim povezane kategorije poslovnega izida temeljijo na treh klju$nih predpostavkah: 
da bo zd%avstvena kriza prenehala vplivati na poslovanje, da bo dru'ba poslovala v nespremenjenem 
zakonodajnem okviru s podro$ja iger na sre$o in da bodo regulatorni organi v predpisanih rokih podalj&ali 
koncesije za prirejanje iger na sre$o. 
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Izbruh epidemije je v precej&nji meri zaznamoval aktivnosti s podro$ja up%avljanja tveganj v Loteriji Slovenije. 
Tveganja, povezana z zagotavljanjem neprekinjenega poslovanja v izrednih %azme%ah, tveganja nezmo'nosti 
zagotavljanja varstva in zd%avja sodelavcev ter tveganja, povezana z obvladovanjem klju$nih dobaviteljev v 
izrednih %azme%ah, so le tri od &tevilnih 'e prepoznanih tveganj v registru klju$nih tveganj po procesih, pri 
$emer pa so ta, do izbruha epidemije zgolj mo'na tveganja, v marcu 2020 postala realnost. Loterija Slovenije 
je v sklopu prip%ave na krizne %azmere 'e pred izbruhom epidemije sprejela &tevilne ukrepe za obvladovanje 
na&tetih in tudi drugih 'e prepoznanih tveganj. Ugotavljamo, da je bil glede na trenutne %azmere odziv dru'be 
p%avo$asen in so%azmeren, prepoznana tveganja vklju$no z ukrepi za omilitev posledic, pa ustrezna.

Nameni in metodologija up$avljanja tveganj

Kot osrednji prireditelj klasi$nih iger na sre$o v Sloveniji smo zavezani k spo&tovanju zakonodaje ter 
po&tenemu, t%ansparentnemu in dru'beno odgovornemu prirejanju iger. Pri tem smo nenehno izpostavljeni 
%azli$nim tveganjem, ki ogro'ajo doseganje zastavljenih st%ate&kih in poslovnih ciljev.

Vzpostavljen sistem up%avljanja tveganj vklju$uje aktivnosti in postopke, ki so potrebni za prepoznavanje, 
merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje ter poro$anje o tveganjih. Vsa tveganja, s katerimi 
se dru'ba sre$uje pri svojem delovanju, so popisana v registru tveganj, ki ga sproti dopolnjujemo na podlagi 
sprememb ali novosti na podro$ju produktov, procesov in sredstev ali novih tveganj, ki so prepoznana v 
sklopu not%anjih in zunanjih nadzorov. Vsa identifici%ana tveganja podrobneje analizi%amo, ocenimo velikost 
potencialne izgube in verjetnost pojavljanja ter jih %azvrstimo po pomembnosti.

Proces prepoznavanja tveganj izvajamo ob&irno na vseh procesnih in hie%arhi$nih %avneh, pri $emer imamo 
opredeljene tako not%anje (organizacija, poslovni procesi in aktivnosti) kot zunanje dejavnike (spremembe na 
trgu klasi$nih iger na sre$o, zakonodajne spremembe ter relevantne spremembe v doma$em in tujem okolju).

Tveganja obvladujemo z implementacijo ukrepov za spremembo tveganj na sprejemljivej&o %aven. St%ate&ki 
ukrepi so opredeljeni v St%ategiji up%avljanja tveganj v Loteriji Slovenije, podrobnej&i ukrepi pa so vklju$eni 
v organizacijske predpise in politike, ki vsebujejo tudi potreben nabor not%anjih kontrol za u$inkovito 
obvladovanje tveganj.

Vzpostavljen je sistem poro$anja o tveganjih, na podlagi katerega je up%ava redno seznanjena z aktualnim 
profilom tveganosti dru'be oziroma morebitnimi izgubami, ki (lahko) nastanejo za%adi posameznega 
tveganja. Lastniki procesov so up%avi na letnem vodstvenem pregledu, ki je bil v letu 2021 izveden aprila, 
natan$no poro$ali o vseh spremembah v registru tveganj na njihovih procesih in sredstvih ter o vseh 
morebitnih nesprejemljivih tveganjih. Up%ava revizijski komisiji NS $et%tletno poro$a o sistemu up%avljanja 
tveganj in vseh spremembah v registru tveganj. 

Poslovna tveganja

Poslovna tveganja v Loteriji delimo na prodajna, produktna in zakonska. Vsa so povezana z dolgoro$nim 
poslovanjem dru'be, sposobnostjo zagotavljanja dolgoro$no stabilnih poslovnih prihodkov dru'be, 
obvladovanjem poslovnih obveznosti dru'be, spreminjanjem zakonodaje, p%avo$asnim prilagajanjem na 
morebitne zakonske spremembe, ki vplivajo na poslovanje Loterije, ter z obvladovanjem poslovnih procesov. 
Na poslovanje Loterije Slovenije, posledi$no pa tudi na sistem up%avljanja tveganj pomembno vpliva dejstvo, 
da se lahko skladno z zakonodajo t%ajno prirejajo klasi$ne igre na sre$o le na podlagi koncesije, ki jo po 
prostem preudarku dodeli Vlada Republike Slovenije, pri $emer se upo&tevajo zakonsko predpisani kriteriji. 

Podro$je iger na sre$o v Sloveniji je po vzoru ureditev v ve$ini ostalih d%'av Evropske unije kot gospodarska 

dejavnost strogo nadzorovano, saj zakonodaja omejuje &tevilo prirediteljev iger na sre$o. Klasi$ne igre na 
sre$o tako lahko v Sloveniji prirejata najve$ dva prireditelja, pri $emer je eden od teh prirediteljev Loterija 
Slovenije, ki tudi edina prireja tako imenovane loterijske igre. Za dejavnost iger na sre$o je v Direktivi 
2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na not%anjem trgu z dne 12. 12. 2006 (UL L 376, 
27. 12. 2006, str. 36–68) izrecno dolo$ena izjema od p%avila o prostem op%avljanju storitev za%adi javnega 
reda, javne varnosti in javnega zd%avja. Posledi$no lahko morebitne spremembe zakonodaje s podro$ja iger 
na sre$o, posredno pa tudi morebitne sodbe sodi&$a Evropske unije s podro$ja izjem od p%avila o prostem 
op%avljanju storitev pomembno ogrozijo dolgoro$no poslovanje dru'be in doseganje njenih ciljev. 

Za%adi izjemno hitrega %azvoja interneta in s tem lahkega dostopa ig%alcev do spletnih st%ani se 'e kar nekaj 
$asa pojavljajo primeri nezakonitih, tako imenovanih »pa%azitskih« prirediteljev iger na sre$o, ki med drugim 
prirejajo stave na izide loterijskih iger. Gre za prireditelje, ki so registri%ani in imajo dovoljenje v eni od dav$nih 
oaz, kar pomeni, da se nad njimi ne izvaja ustrezen nadzor, ne skrbijo za odgovorno prirejanje iger na sre$o 
in ne prispevajo svojega dele'a k financi%anju dobrih namenov v d%'avah, v katerih nezakonito poslujejo. 
S prirejanjem tovrstnih stav na loterijske igre se pa%azitski prireditelji okori&$ajo z uspe&nimi in na trgu 
uveljavljenimi blagovnimi znamkami zakonitih prirediteljev. Izpla$ilo dobitkov pri tovrstnih prirediteljih iger 
na sre$o pa tudi ni pokrito z dejanskimi vpla$ili stav s st%ani ig%alcev, ampak je odvisno od zapletene mre'e 
finan$nih in zavarovalni&kih produktov, kar ne pomeni samo velikega tveganja za ig%alce, ampak ima lahko 
na trgu tudi pogubne posledice za kredibilnost zakonitih prirediteljev, predvsem v smislu izgube zaupanja v 
loterijske igre nasploh. 

Poslovna tveganja obvladujemo:
• s t%ansparentnim in odgovornim prirejanjem iger na sre$o (to temelji na doslednem spo&tovanju 

standardov dru'beno odgovornega prirejanja iger, ki so tudi predmet rednih zunanjih presoj);
• z nenehnim %azvojem in nadg%ajevanjem iger, prodajnih poti in procesov (v letu 2021 smo nadaljevali s 

posodabljanjem prodajnih postopkov kot tudi informacijske podpore prodajnim procesom, z namenom 
odp%ave nepotrebnih kompleksnosti pri poslovanju z ig%alnimi mesti);

• s sodelovanjem z drugimi prireditelji iger na sre$o (denimo v loterijskih zdru'enjih in njihovih delovnih 
skupinah, skupini Eurojackpot ter delovnih skupinah Vikinglotta);

• z aktivnim sodelovanjem pri spremembah zakonodaje, ki temelji na nenehnem spremljanju (najavljenih) 
zakonodajnih sprememb, kot tudi s sodelovanjem v javnih ob%avnavah osnutkov zakonov in podzakonskih 
aktov ter argumenti%anim ozave&$anjem klju$nih dele'nikov o vseh bistvenih posledicah morebitnih 
sprememb zakonodaje s podro$ja iger na sre$o; 

• z izpolnjevanjem in vzd%'evanjem meril za pridobitev ce%tifikatov standardov kakovosti (ISO 27001 in 
WLA SCS, ISO 9001), ki temeljijo na vzd%'evanju ustreznih sistemov obvladovanja tveganj;

• z izpolnjevanjem in vzd%'evanjem ce%tifikata standardov dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o 
(Responsible Gaming Ce%tificate);

• z vzd%'evanjem ustreznih zavarovanj.

Ope$ativna tveganja

Ope%ativna tveganja opredeljujemo kot tveganja nastanka izgube za%adi nedelovanja informacijske 
tehnologije oziroma njenega nep%avilnega delovanja, tveganja prekinitve poslovanja, neustreznosti in 
nep%avilnega izvajanja not%anjih procesov, nep%avilnih %avnanj ljudi ter neustreznosti up%avljanja kadrov. 
V kategorijo ope%ativnih tveganj vklju$ujemo tudi p%avno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube za%adi 
kr&enja ali nep%avilne upo%abe zakonov.

Glavni elementi up%avljanja teh tveganj v na&i dru'bi so:

• Ljudje: pomembno orodje za u$inkovito up%avljanje z ope%ativnimi tveganji predstavlja ustrezno 
up%avljanje $love&kih virov. Nenehno skrbimo za zasedenost sistematizi%anih delovnih mest, spremljamo 
%azpolo'ljivost potrebnih profilov na trgu, skrbimo za sistem nasledstvenih na$%tov za klju$na delovna 
mesta, spremljamo in analizi%amo kakovostne kadrovske kazalnike (denimo motivi%anost, pripadnost, 
izku&enost in izob%azbeno %aven), vzd%'ujemo in spodbujamo sistem izob%a'evanja in mentorstva ter 
skrbimo za ustrezno nag%ajevanje sodelavcev. Z vsemi sodelavci enk%at letno op%avimo letne pogovore. 
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• Procesi: skrbimo, da vodstveni, temeljni in podporni procesi ustrezajo merilom celovitosti, 
standardizacije, urejenosti, dokumenti%anosti, skladnosti z drugimi procesi in predpisi, tehni$ni 
podp%tosti ter ustrezni nadzorovanosti. Spodbujamo izbolj&ave procesov, predvsem v smeri ve$jega 
obvladovanja tveganj. Izdelali smo na$%t neprekinjenega poslovanja, ki vklju$uje sistem up%avljanja 
neprekinjenega poslovanja, scenarije nepri$akovanih okoli&$in in izrednih dogodkov ter re&itve, ki 
zagotavljajo takoj&nje delovanje klju$nih poslovnih procesov. 

• Sistemi: najve$jo te'o pripisujemo informacijskim sistemom in z njimi povezani informacijski 
inf%astrukturi. Tveganja delovanja, povezana z informacijskimi sistemi, obvladujemo z zagotavljanjem 
usklajenosti sistemov s poslovno st%ategijo dru'be, varnosti, obvladljivosti, dostopnosti ter integ%alnosti. 
Vzpostavili smo ustrezne postopke vpeljave sprememb in zagotavljanja neprekinjenosti delovanja (prek 
zagotavljanja varnostnih kopij klju$nih (podatkovnih) delov informacijskega sistema ter podvojenosti 
vseh klju$nih elementov sistema). Vzpostavljena sta sistem stalnega spremljanja klju$nih (informacijskih) 
dobaviteljev in na$in zagotavljanja njihove nadomestljivosti. Tveganja %anljivosti sistema zmanj&ujemo 
z name&$enim avtomatskim penet%acijskim testom za preverjanje odziva informacijskega sistema na 
morebitne napade ali zlonamerne upo%abnike.

• Okolje: pozorno spremljamo dejavnike tveganja (makroekonomska, finan$na in politi$na (ne)stabilnost, 
pomanjkanje p%avne varnosti, verjetnost pojava na%avnih nesre$ in kriminala) ter njihov vpliv na 
doseganje ciljev dru'be.

Finan%na tveganja

Sredstva dru'be up%avljamo na na$in, ki zagotavlja oh%anjanje realne vrednosti dru'be, pri $emer ima varnost 
vseskozi prednost pred donosnostjo. Finan$nim tveganjem smo izpostavljeni za%adi spremenljivosti %azmer na 
finan$nem trgu in v gospodarskem okolju, v katerem delujemo.

Likvidnostno tveganje pomeni tveganje nastanka izgube v primeru nesposobnosti p%avo$asne po%avnave 
obveznosti oziroma v primeru prisiljenosti zagotavljanja potrebnih sredstev z vi&jimi stro&ki od obi$ajnih. 
Tovrstno tveganje obvladujemo z ustreznim na$%tovanjem denarnih tokov, ustrezno %azpr&itvijo sredstev 
med posamezne vrste finan$nih sredstev ter %azpr&itvijo denarnih sredstev med ustrezno &tevilo poslovnih 
bank z ustrezno bonitetno oceno. Obvladovanje likvidnostnega tveganja je za dru'bo temeljnega pomena, 
predvsem z vidika zagotavljanja sredstev za p%avo$asna izpla$ila dobitkov, koncesijskih in drugih dajatev. Zato 
nenehno skrbimo, da so finan$na sredstva upo%abljena na na$in, ki vsak trenutek zagotavlja polno likvidnost.

T%'no tveganje pomeni finan$no tveganje, da se bo vrednost dolo$ene finan$ne nalo'be (denimo delnice 
ali obveznice) ali celotnega po%tfelja nalo'b zmanj&ala za%adi spremembe t%'nih %azmer. Obvladujemo ga z 
ustrezno pano'no in regijsko %azpr&itvijo finan$nih nalo'b, postavljenimi omejitvami glede vi&ine investi%anih 
sredstev v posamezno finan$no nalo'bo, stalnim spremljanjem finan$nih trgov in gibanja te$ajev ter 
sodelovanjem s priznanimi bo%znoposredni&kimi dru'bami, ki zagotavljajo strokovno in ope%ativno podporo 
pri aktivnem up%avljanju finan$nih sredstev dru'be.

Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube za%adi nezmo'nosti dol'nika, da izpolni svoje finan$ne 
obveznosti v celoti. Obvladujemo ga z u%avnavanjem koncent%acije finan$nih nalo'b in omejevanjem 
tveganja prevelike izpostavljenosti do enega izdajatelja oziroma banke, rednim spremljanjem bonitetnih 
ocen izdajateljev in bank ter aktivnim sodelovanjem s priznanimi bo%znoposredni&kimi dru'bami. Za%adi 
na%ave poslovanja na&a dru'ba v povezavi z op%avljanjem osnovne dejavnosti ni izpostavljena pomembnej&im 
kreditnim tveganjem.

Zunanji nadzori

V letu 2021 smo imeli petnajst zaklju$enih zunanjih nadzorov in &tiri ce%tifikacijske presoje standardov. 
Zunanji nadzor u$inkovitosti in zanesljivosti delovanja na&ega sistema so v tem obdobju izvedle naslednje 
nadzorne in&titucije: 
• nadzorni organ Finan$ne up%ave Republike Slovenije Ministrstva za finance (FURS);
• zunanji presojevalci Slovenskega in&tituta za kakovost in meroslovje (SIQ); 
• zunanji revizor s podro$ja %a$unovodstva (dru'ba Deloitte revizija d.o.o.); 
• zunanji revizor informacijskih sistemov (Cepris d.o.o.);
• zunanji presojevalci standarda informacijske varnosti ISO 27001 in specifi$nega standarda za loterijsko 

dejavnost WLA SCS (TÜV SÜD) ter standarda za kakovost ISO 9001 (TÜV SÜD).

Dru'ba Deloitte revizija d.o.o. je op%avila revizijo %a$unovodskih izkazov za leto 2020 in ugotovila, da 
%a$unovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih po&teno predstavljajo finan$ni polo'aj dru'be. Revizorji 
pisma poslovodstvu po zaklju$eni reviziji niso izdali, ker v postopku revizije niso ugotovili pomembnih 
pomanjkljivosti in nep%avilnosti v delovanju not%anjih kontrol, ki bi lahko vplivale na %a$unovodske izkaze 
dru'be na dan 31. decemb%a 2020. 

FURS je izvedel osem in&pekcijskih nadzorov: preverjanje izvajanja 14. to$ke koncesijske pogodbe, pregled 
prirejanja klasi$ne igre na sre$o TikiTaka, nadzor unov$evanja dobitnih sre$k klasi$ne igre Izredna sre$ka, 
pregled poro$ila o prometu, koli$inah in prodaji klasi$nih iger, pregled klasi$ne igre na sre$o Vikinglotto, 
dav$ni nadzor davka od dobitkov in nadzor 97. kroga 'rebanja Lota. V nobenem od nadzorov ni bilo 
ugotovljenih nep%avilnosti. V za$etku leta smo uspe&no zaklju$ili tudi dav$ni in&pekcijski nadzor davka od 
dohodkov p%avnih oseb za obdobje od 1. januarja do 31. decemb%a 2019, v katerem ni bilo ugotovljenih 
kr&itev predpisov, zato se je postopek ustavil.

SIQ je op%avil &tiri preglede. P%vi pregled se je nana&al na presojo skladnosti prirejanja igre Vikinglotto 
na spletnem ig%alnem sistemu z 20. $lenom koncesijske pogodbe. V povezavi s tem pregledom so podali 
pozitivno mnenje. Preostali trije pregledi so se nana&ali na novo igro Joker. Izvedli so preizkus igre Joker v 
skladu s preizkusnimi kriteriji, ki so del Koncesijske pogodbe za prirejanje klasi$ne igre na sre$o, pregledali so 
sistem za %a$unalni&ko 'rebanje igre in zanj izdali ce%tifikat ter op%avili preizkus ig%alne nap%ave, na kateri je 
name&$en sistem za %a$unalni&ko 'rebanje igre Joker. Ugotovili so, da je ig%alna nap%ava skladna s predpisanimi 
tehni$nimi zahtevami.

Neodvisni revizor informacijskih sistemov je izvedel dva pregleda. Preverjal je skladnost informacijskega 
sistema dru'be Loterija Slovenije, d.d., za igro Joker s Koncesijsko pogodbo za t%ajno prirejanje klasi$ne igre 
na sre$o. Ugotovil je, da je informacijski sistem (SIS) prireditelja iger na sre$o Loterija Slovenije d.d., za igro 
Joker v vseh pomembnih pogledih skladen s 1. odstavkom 23. $lena Koncesijske pogodbe za t%ajno prirejanje 
klasi$ne igre na sre$o Joker. V decembru je izvedel tudi letno revizijo skladnosti informacijskega sistema 
dru'be z Uredbo o podrobnej&ih pogojih, ki jih mo%a izpolnjevati prireditelj pri t%ajnem prirejanju klasi$nih 
iger na sre$o, pri kateri ni ugotovil nobenih bistvenih pomanjkljivosti.

V letu 2021 smo uspe&no zagovarjali &tiri kontrolne ce%tifikacijske presoje standardov. Mednarodna 
ce%tifikacijska dru'ba TÜV SÜD je izvedla tri ce%tifikacijske presoje standardov informacijske varnosti ISO 
27001, WLA SCS ter vodenja kakovosti ISO 9001, SIQ pa je izvedel presojo Evropskega standarda dru'beno 
odgovornega prirejanja iger na sre$o (European Responsible Gaming Standards – ERGS) in WLA (World 
Lotte%y Association) standarda dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o. Pred tem pa je bila s st%ani 
zunanjega izvajalca izvedena tudi not%anja presoja vseh treh standardov ISO 27001, WLA SCS in ISO 9001.
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PROMET

Ponudbo Loterije Slovenije so v letu 2021 sestavljale tri igre tipa loto (Loto, Eurojackpot in Vikinglotto), tri 
koncesije za igre s trenutno znanim dobitkom (Izredna sre$ka, Ekspres loterija, Kviz sre$ka), zdru'ene pod 
enotno t%'no znamko Sre$ka s petnajstimi posameznimi sre$kami, sedemnajst Hip spletnih iger ter dve igri z 
dnevnimi 'rebanji (3x3 plus 6 in TikiTaka).

Promet v letu 2021

S prirejanjem iger na sre$o smo v letu 2021 ustvarili 105,1 milijona evrov prometa, kar je 2 odstotka manj od 
na$%tovanega in 8 odstotkov ve$ od dose'ene realizacije v letu 2020.

Na prodajo iger poleg %azvojnih aktivnosti v veliki meri vplivata vi&ina skladov in nepredvidljivost pogostosti 
iz'rebanja glavnih dobitkov pri ig%ah Loto in Eurojackpot, kar posledi$no vpliva na prodajne rezultate obeh 
klju$nih iger.

V letu 2021 smo z igro Loto ustvarili 47,7 milijona evrov prometa in tako kljub omejitvam prodaje na&ih iger 
presegli plani%an promet za 10 odstotkov. Pri nekoliko vi&ji povpre$ni vrednosti sklada za Sedmico na krog 
(1,54 milijona evrov) glede na leto 2020 (1,47 milijona evrov) smo realizi%ali za 8 odstotkov vi&ji promet kot v 
preteklem letu. Vi&ji promet pripisujemo predvsem uspe&ni prilagoditvi na spremenjene okoli&$ine prodaje 
za%adi epidemije covida-19, izvedbi dodatnih aktivnosti na igri in u$inkovitemu t%'nemu komunici%anju. 

Promet igre Eurojackpot, kjer je bil glavni dobitek vpla$an kar 17-k%at, kar je najve$ od za$etka prirejanja 
igre, je dosegel na$%tovan obseg in hk%ati presegel realizacijo preteklega leta za 3 odstotke. Povpre$ni sklad 
za Jackpot na krog je v letu 2021 zna&al 34,2 milijona evrov, kar je 16 odstotkov manj kot v letu 2020 (40,7 
milijona evrov). 

Sre$ke, s katerimi smo ustvarili 8,9 odstotka skupnega prometa od prodaje iger, so tretji najpomembnej&i 
segment iger. Nezmo'nost prodaje iger v specializi%ani prodajni mre'i v za$etku leta in preverjanje 
izpolnjevanja pogoja PCT v jeseni sta najbolj prizadela p%av segment sre$k, ki je sko%aj v celoti odvisen od 
prodaje v fizi$ni prodajni mre'i. Realizi%ani promet je za 17 odstotkov ni'ji od plana in za 23 odstotkov vi&ji od 
realizacije v letu 2020. 

Ig%a Vikinglotto je po prometu $et%ta najpomembnej&a ig%a. V letu 2021 sta prirejanje igre zaznamovala dolg 
prenos sklada za glavni dobitek v p%vi polovici leta in predvsem prenova igre v juniju. Vi&ina povpre$nega 
sklada za glavni dobitek na krog je v letu 2021 zna&ala 14,1 milijona evrov, kar je 8 odstotkov ve$ kot v letu 
2020 (13,1 milijona evrov). Realizi%an promet je za 10 odstotkov vi&ji od na$%tovanega in za 22 odstotkov vi&ji 
od realizi%anega prometa v letu 2020.  

V lu$i odgovornega prirejanja iger smo mo$no omejili dnevne in mese$ne limite za ig%anje prek spleta, kar je 
vplivalo predvsem na po$asnej&o %ast spletnih iger. V letu 2021 smo realizi%ali 2 odstotka ni'jo realizacijo od 
na$%tovane in hk%ati presegli realizacijo preteklega leta za 7 odstotkov.   

Skupni promet iger TikiTaka in 3x3 plus 6 je za 1 odstotek ni'ji od na$%tovanega ter za 7 odstotkov vi&ji od 
dose'enega prometa v letu 2020. 

Loto
45%

Klasične 
srečke
9%

Vikinglotto
5%

Eurojackpot
33%

3X3 plus 6
1%

Spletne igre
5%

TikiTaka
2%

Struktu$a iger v letu 2021

Loto
45%

Klasične 
srečke
8%

Vikinglotto
4%

Eurojackpot
35%

3X3 plus 6
1%

Spletne igre
5%

TikiTaka
2%

Struktu$a iger v letu 2020

 v evrih

Realizacija
1–12/2021

1 

Plan 
1–12/2021

2 

Realizacija
1–12/2020

3 
Indeks

1/2 
Indeks

1/3

Loto 47.727.739 43.500.000 44.300.671 110 108

Eurojackpot 34.973.792 35.000.000 33.806.324 100 103

Vikinglotto 5.513.697 5.000.000 4.533.488 110 122

Klasi$ne sre$ke 9.353.566 11.300.000 7.579.934 83 123

Spletne igre 4.891.943 5.000.000 4.559.095 98 107

3x3 plus 6 670.857 700.000 679.005 96 99

TikiTaka 1.995.751 2.000.000 1.824.349 100 109

Joker 0 4.500.000 0 

Skupaj 105.127.345 107.000.000 97.282.866 98 108

 06  |   ANALIZA USPE"NOSTI POSLOVANJA

Not$anji nadzori
 
Not%anji nadzor nad up%avljanjem tveganj in delovanjem not%anjih kontrol zagotavljamo tudi s pomo$jo 
not%anjerevizijske dejavnosti, ki z rednimi not%anjerevizijskimi pregledi spremlja u$inkovitost ter zanesljivost 
kontrolnega okolja. V letu 2021 je bilo op%avljenih sedem rednih not%anjerevizijskih pregledov in en izredni 
not%anjerevizijski pregled. Vsi pregledi so potekali po metodologiji COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission). Not%anja revizija je za podro$ja revidi%anja dala zagotovila, 
da je sistem not%anjih kontrol za doseganje zastavljenih ciljev na revidi%anih podro$jih vzpostavljen, deluje 
in je u$inkovit. Obstajajo pa mo'nosti za njegovo izbolj&anje, zato so bila predlagana priporo$ila, ki so 
kategorizi%ana po posameznih stopnjah tveganj. Not%anja revizija tudi redno preverja uresni$evanje danih 
priporo$il.

Redno izvajamo tudi nenapovedane finan$no-materialne preglede prodajnih mest v specializi%ani prodajni 
mre'i. V letu 2021 smo izvedli 60 nadzorov prodajnih mest, kjer ni bilo ugotovljenih ve$jih kr&itev.



42 43

Letno poro!ilo 2021Letno poro!ilo 2021

IZPLA%ANI DOBITKI

Udele'encem v ig%ah smo v letu 2021 izpla$ali 6,3 milijona %azli$nih dobitkov v skupni vrednosti 47,3 milijona evrov.

Dobitki nad 100.000 evrov
v evrih

Realizacija 
1–12/2021

Plan  
1–12/2021

Realizacija 
1–12/2020

Indeks Indeks 

1 2 3 1/2 1/3

Promet                                            105.127.345 107.000.000 97.282.866 98 108

    – od tega 10-% davek od sre$k                              9.540.105 9.726.000 8.823.777 98 108

     – od tega 5-% davek od iger                                2.098.173 2.122.000 1.951.927 99 107

1. !isti prihodki od prodaje iger                 93.402.871 94.996.500 86.435.732 98 108

2. Prihodki od najemnin in drugi prihodki         754.161 720.000 901.552 105 84

3. Poslovni prihodki 94.157.032 95.716.500 87.337.284 98 108

4. Poslovni odhodki                               88.986.466 91.150.500 82.434.674 98 108

   I.  Stro&ki materiala                          685.645 820.000 557.005 84 123

  II. Stro&ki storitev                            83.034.523 84.900.500 76.583.910 98 108

      – sklad za dobitke                          53.624.047 54.843.000 49.420.799 98 109

      – koncesijska dajatev                       18.107.605 18.203.000 16.882.386 99 107

     – drugi stro&ki storitev                     11.302.871 11.854.500 10.280.725 95 110

   III. Stro&ki dela                              3.381.511 3.450.000 3.368.613 98 100

   IV. Amo%tizacija in prevred.poslovni  
odhodki

1.814.065 1.900.000 1.854.726 95 98

   V.  Drugi stro&ki                              70.722 80.000 70.420 88 100

5. Poslovni izid iz poslovanja                          5.170.566 4.566.000 4.902.610 113 105

6. Finan$ni prihodki                              790.253 400.000 673.763 198 117

7. Finan$ni odhodki                               87.252 40.000 34.267 218 255

8. Drugi prihodki                                 11.660 10.000 800 117 1.458

9. Drugi odhodki                                  10.415 30.000 29.996 35 35

10. Celoten dobi$ek pred davki                    5.874.812 4.906.000 5.512.910 120 107

11. Davek iz dobi$ka 915.389 824.000 864.308 111 106

12. Poslovni izid ob$a"unskega obdobja 4.959.423 4.082.000 4.648.602 121 107

PRIHODKI IN ODHODKI       

Poslovni prihodki   

Realizi%ani poslovni prihodki v vi&ini 94,2 milijona evrov so 2 odstotka ni'ji od na$%tovanih in 8 odstotkov vi&ji 
od dose'enih v preteklem letu. Glavnino poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje iger v skupni 
vi&ini 93,4 milijona evrov, preostali poslovni prihodki v vi&ini 0,8 milijona evrov vklju$ujejo predvsem prihodke 
iz naslova oddajanja poslovnih prostorov, provizije od prodaje iger #po%tne loterije, prevrednotovalne 
poslovne prihodki pri prodaji osnovnih sredstev in druge prihodke. 

Ig$a Dobitek Vrednost v evrih K$aj vpla"ila/Mesec izpla"ila

LOTO 

Sedmica 4.264.461 Bled/julij

1.760.484
603.391

loterija.si/december
loterija.si/september

#est in dodatna 255.400   loterija.si/oktober

7 plus 2.340.138
    337.920
    196.095    

loterija.si/junij
Od%anci/julij

loterija.si/maj

Lotko 6 1.548.600
    360.531
    215.736
    132.616
    100.000
    100.000

!rnomelj/maj
Maribor/oktober

loterija.si/november
Ljubljana/oktober

Celje/avgust
Ljubljana/junij

EUROJACKPOT

5+1 627.611
    360.915
    270.341
    203.891
    175.466

Ilirska Bistrica/april
loterija.si/september

loterija.si/januar
Ajdov&$ina/december

Novo mesto/marec

5+0 152.849
    138.115
    131.972
    105.409

Ivan$na Gorica/avgust
loterija.si/februar

K%anj/junij
Izola/februar

3x3 plus 6
3x3  100.000

    100.000
    100.000

Izola/avgust
Ljubljana/maj

loterija.si/oktober
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v evrih
Realizacija

1–12/2021
Plan  

1-12/2021
Realizacija 
1-12/2020

Indeks 
1/2

Indeks 
1/3

1 2 3 4 5

Variabilni stro&ki, odvisni od vpla$il 77.428.480 79.206.000 71.939.222 98 108

Splo&ni stro&ki, od tega: 11.557.986 11.944.500 10.495.452 97 110

   – stro&ki materiala in storitev 6.291.688 6.514.500 5.201.693 97 121

   – stro&ki dela 3.381.511 3.450.000 3.368.613 98 100

   – amo%tizacija in prevrednotovalni      
poslovni odhodki

1.814.065 1.900.000 1.854.726 95 98

    – drugi stro&ki 70.722 80.000 70.420 88 100

Skupaj poslovni odhodki 88.986.466 91.150.500 82.434.674 98 108

Ve$ kot 87 odstotkov vseh poslovnih odhodkov predstavljajo variabilni stro&ki (stro&ek sklada za dobitke, 
koncesijske dajatve in provizije), ki so neposredno odvisni od vi&ine vpla$il. Variabilni stro&ki so za 2 odstotka 
ni'ji od na$%tovanih in za 8 odstotkov vi&ji od realizacije preteklega leta. Za%adi druga$ne strukture realizi%ane 
prodaje iger ter spremenjene strukture prodaje po prodajnih poteh je dele' variabilnih stro&kov v prometu 
glede na plan vi&ji za 0,1-odstotne to$ke in za 0,3-odstotne to$ke ni'ji od dele'a variabilnih stro&kov v 
prometu leta 2020.

Splo&ni stro&ki so od na$%tovanih ni'ji za 3 odstotke, od realizacije preteklega leta pa so vi&ji za 10 odstotkov. 
Stro&ki materiala in storitev so ni'ji od na$%tovanih in vi&ji od realizacije preteklega leta, predvsem na %a$un 
stro&kov ogla&evanja, ki so bili potrebni za ustrezno podporo prodajnih aktivnosti in visokih skladov. 
 
Stro&ki dela so za 2 odstotka ni'ji od na$%tovanih in na %avni realizi%anih stro&kov preteklega leta. 

Stro&ki amo%tizacije so za 5 odstotkov ni'ji od na$%tovanih in za 2 odstotka ni'ji od realizacije preteklega leta.

Poslovni izid iz poslovanja 

Poslovni izid iz poslovanja zna&a 5,2 milijona evrov in za 13 odstotkov presega na$%tovanega ter za 5 
odstotkov poslovni izid preteklega leta. Poglavitni %azlogi za bolj&i poslovni izid glede na preteklo leto so 
vi&ji promet, druga$na struktu%a iger in obvladovanje splo&nih stro&kov v na$%tovanih okvirih kljub ob$utno 
pove$ani prodaji iger. Med stro&ki posebej izpostavljamo relativno ni'je stro&ke provizij, ki so posledica 
ve$jega dele'a prodaje iger prek spleta in spremenjene strukture prodaje v fizi$ni prodajni mre'i. 

Finan"ni prihodki 

Finan$ni prihodki presegajo na$%tovane za 98 odstotkov predvsem za%adi vi&jih prejetih dividend #po%tne 
loterije.

Finan"ni odhodki

Finan$ni odhodki se ve$inoma nana&ajo na obrestne odhodke iz naslova pripoznavanja najemov.

Poslovni izid ob$a"unskega obdobja

V letu 2021 smo ustvarili 5 milijonov evrov $istega poslovnega izida in s tem za 21 odstotkov presegli plan ter 
za 7 odstotkov realizacijo preteklega leta.  

Poslovni odhodki DAJATVE IN DOBITKI

Dru'ba je v letu 2021 skupaj ob%a$unala 83,4 milijona evrov dajatev in stro&kov sklada za dobitke.

Ob%a$unani sklad za dobitke je v letu 2021 zna&al 53,6 milijona evrov, ig%alcem pa je bilo izpla$anih 47,3 
milijona evrov bruto dobitkov. Ob$ine so iz naslova izpla$anih obdav$enih dobitkov v letu 2021 prejele 2,9 
milijona evrov davka od dobitkov.

Koncesijsko dajatev od prirejanja klasi$nih iger na sre$o v celoti prejmeta Fundacija za financi%anje invalidskih 
in humanitarnih organizacij (FIHO) ter Fundacija za financi%anje &po%tnih organizacij (F#O). Delitev koncesijske 
dajatve med FIHO in F#O je odvisna od vrste klasi$ne igre na sre$o ter je dolo$ena s koncesijsko pogodbo.

Za leto 2021 smo ob%a$unali 18,1 milijona evrov stro&ka koncesijskih dajatev, pri $emer sta k skupni 
koncesijski dajatvi najve$ prispevali igri Loto (47 odstotkov) in Eurojackpot (40 odstotkov). Za leto 2021 je 
bilo pla$anih 18,2 milijona evrov akontacij koncesijskih dajatev (leto 2020: 17,7 milijona evrov), obe fundaciji 
pa sta skupaj s po%a$unom za preteklo leto prejeli 17,9 milijona evrov koncesijskih dajatev (leto 2020: 16,9 
milijona evrov).

Dru'ba iz naslova prirejanja iger na sre$o pla$uje 5-odstotni davek od iger na sre$o in od leta 2013 tudi 
10-odstotni davek od sre$k. Oba davka v celoti pripadata pro%a$unu Republike Slovenije, ki je s tega naslova v 
letu 2021 prejel 11,6 milijona evrov.

BILANCA STANJA

Sredstva

v evrih 31. 12. 2021 Dele! 31. 12. 2020 Dele!
Indeks

2021/2020

Dolgoro"na sredstva 16.614.690 47 % 15.897.556 42 % 105

Neopredmetena sredstva in  
dolgoro$ne $asovne %azmejitve 2.279.596 6 % 2.386.334 6 % 96

Opredmetena osnovna sredstva 4.599.702 13 % 5.000.221 13 % 92

Nalo'bene nepremi$nine 18.266 0 % 18.266 0 % 100

Dolgoro$ne finan$ne nalo'be 9.454.709 26 % 8.187.504 22 % 115

Dolgoro$ne poslovne terjatve 246.367 1 % 244.269 1 % 101

Odlo'ene terjatve za davek 16.050 0 % 60.962 0 % 26

K$atkoro"na sredstva 18.143.188 51 % 20.200.188 53 % 90

Zaloge 217.087 1 % 368.964 1 % 59

K%atkoro$ne finan$ne nalo'be 1.300.000 4 % 2.308.168 6 % 56

K%atkoro$ne poslovne terjatve 1.888.592 5 % 3.236.017 9 % 58

Denarna sredstva 14.737.509 41 % 14.287.039 38 % 103

K$atkoro"ne aktivne "asovne 
$azmejitve 903.646 3 % 1.696.701 4 % 53

SREDSTVA 35.661.525 100 % 37.794.445 100 % 94
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Bilan$na vsota dru'be na dan 31. decemb%a 2021 zna&a 35,7 milijona evrov in je za 6 odstotkov ni'ja od 
bilan$ne vsote na dan 31. decemb%a 2020. 

Dolgoro$na sredstva predstavljajo 47 odstotkov vseh sredstev oziroma 16,6 milijona evrov. Dolgoro$ne 
finan$ne nalo'be v vi&ini 9,5 milijona evrov predstavljajo 26 odstotkov vseh sredstev. K%atkoro$na sredstva 
zna&ajo 18,1 milijona evrov in so za 10 odstotkov ni'ja, kot so bila konec leta 2020.

Kapital in obveznosti

v evrih 31. 12. 2021 Dele! 31. 12. 2020 Dele!
Indeks

2021/2020

Kapital 19.985.610 56 % 19.434.014 51 % 103

Reze$vacije in dolgoro"ne  
pasivne "asovne $azmejitve 404.971 1 % 393.377 1 % 103

Dolgoro"ne obveznosti 1.548.369 4 % 1.498.971 4 % 103

Dolgoro$ne finan$ne obveznosti 763.763 2 % 1.015.820 3 % 75

Dolgoro$ne poslovne obveznosti 784.606 2 % 483.151 1 % 162

K$atkoro"ne obveznosti 13.542.743 38 % 16.271.288 43 % 83

K%atkoro$ne finan$ne obveznosti 198.161 1 % 197.737 1 % 100

K%atkoro$ne poslovne obveznosti 13.344.582 37 % 16.073.551 43 % 83

K$atkoro"ne pasivne "asovne 
$azmejitve 179.831 1 % 196.795 1 % 91

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 35.661.524 100 % 37.794.445 100 % 94

Kapital dru'be je bil na dan 31. decemb%a 2021 glede na konec leta 2020 vi&ji za 0,6 milijona evrov oziroma za 
3 odstotke. Na vi&ino kapitala so vplivali izpla$ilo dividend v letu 2021 v vi&ini 4,6 milijona evrov, $isti dobi$ek 
dru'be za leto 2021 v vi&ini 5 milijonov evrov in prevrednotenje finan$nih nalo'b v vi&ini 0,3 milijona evrov. 

Med k%atkoro$nimi obveznostmi dru'be so se k%atkoro$ne poslovne obveznosti zmanj&ale za 2,7 milijona 
evrov. Zmanj&anje k%atkoro$nih poslovnih obveznosti je predvsem posledica manj&ih obveznosti do 
reze%vnega sklada in sklada za dobitke.  

VPLIV EPIDEMIJE COVIDA-19 NA POSLOVANJE DRU&BE

V obdobju od za$etka epidemije covida-19 smo poslovanje v veliki meri prilagodili novim %azme%am. #tevilne 
omejitve, ki vklju$ujejo ob$asno zap%tje prodajnih mest specializi%ane prodajne mre'e in omejitve na vseh 
ostalih fizi$nih prodajnih mestih ter s tem povezane spremenjene nakupne navade ig%alcev, predvsem pa 
uvedba pogoja PCT jeseni 2021, so mo$no vplivale na prodajo na&ih iger. Verjamemo, da bi brez teh omejitev 
na$%tovani promet presegli. 

V letu 2021 so bila prodajna mesta specializi%ane prodajne mre'e zap%ta 50 dni. Najbolj frekventna prodajna 
mesta v trgovskih centrih so se tudi po odp%tju soo$ila z bistveno manj&im obiskom, $emur so botrovale 
predvsem spremenjene nakupne navade potro&nikov. Najve$ji izpad prometa smo zaznali pri prodaji klasi$nih 
sre$k, ki se prodajajo sko%ajda izklju$no v fizi$ni prodajni mre'i. 

#e posebej je na na&e poslovanje vplivala uvedba pogoja PCT, ki je prizadel sko%aj vsa prodajna mesta v 
fizi$ni prodajni mre'i. V p%vih tednih preverjanja p%avila PCT je promet dru'be padel za ve$ kot 10 odstotkov.  
Omejitve vstopa v trgovske centre so znova prizadele poslovanje na&e specializi%ane prodajne mre'e, ki je 
po uvedenem preverjanju pogoja PCT dosegala le 80 odstotkov obi$ajnega prometa, kar je v %azponu upada 
prometa, ki ga je ugotovila tudi %aziskava Ob%tne zbornice o upadu prometa za%adi uvedbe pogoja PCT 
(OZS, Za%adi pogoja PCT velik upad prometa tudi pri trgovcih, oktober 2021). Na OZS poudarjajo, da so bile 
ne'ivilske trgovine med najbolj prizadetimi dejavnostmi v $asu epidemije, saj so bile od za$etka epidemije 
zap%te kar sedem mesecev. Dodatno jih je prizadel &e pogoj PCT, saj se potro&niki pogosteje odlo$ajo za nakup 
specializi%anega blaga v 'ivilskih trgovinah ali na spletu. 

Predvsem upad prometa za%adi uvedbe pogoja PCT smo uspeli omiliti z ve$ prodajnimi akcijami, ki smo jih 
jeseni izvajali tako na fizi$nih prodajnih mestih kot na spletu ter aktivno medijsko podporo izdaje nove sre$ke 
Jubilejke in prodajne akcije »Loto bo'i$nica«. Ocenjujemo, da bi v obi$ajnih okoli&$inah realizi%ali ve$ kot 5 
milijonov evrov dodatnega prometa, zb%ane koncesijske dajatve pa bi mo$no presegle na$%tovane. 
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Loto

Z igro Loto smo v letu 2021 realizi%ali 47,7 milijona evrov prometa, kar predstavlja 45,4 odstotka skupnega prometa 
dru'be. Kljub izrednim %azme%am smo uspe&no izvedli vseh 312 fizi$nih 'rebanj iger Loto, Loto Plus in Lotko ter 
dodatnih 22 posebnih 'rebanj, ob tem pa je realizi%ani promet za 8 odstotkov presegel lanskoletnega in za 10 
odstotkov na$%tovanega. K dobremu rezultatu so, poleg relativno visokih skladov za glavne dobitke v p%vi polovici 
leta, prispevale &tevilne prodajne in marketin&ke aktivnosti. Ig%a Loto tako ostaja na&a vodilna t%'na znamka. 

V decembru 2020 je bila vpla$ana iz'rebana Sedmica, tako da smo v leto znova vstopili z nizkim skladom za glavni 
dobitek. At%aktivnost igre smo oh%anjali s komunici%anjem sklada za dobitek 7 Plus, ki je v januarju presegel 1,5 
milijona evrov in do konca marca dosegel 2,2 milijona evrov. V p%vih treh mesecih ni bil vpla$an noben od treh 
glavnih dobitkov v igri, zato se je v skladih za te dobitke do konca marca nab%alo skupaj 'e ve$ kot 5 milijonov evrov. 

Skladno s st%ategijo t%'ne znamke smo v letu 2021 izvedli &est aktivnosti pospe&evanja prodaje. V januarju, marcu 
in oktobru smo izvedli akcije z dodatnimi rentnimi dobitki ter skupaj podelili 12 Loto rent. Po dveh zaporednih 
Sedmicah, p%vi$ v juliju in drugi$ v septembru, smo v septembru podvojili sklad za vse dobitke Lota, tudi Sedmico. V 
decembru smo izvedli p%azni$no akcijo »Loto bo'i$nica«, ki je potekala cel december in se z 'rebanjem Loto Super 
bo'i$nice zaklju$ila s p%vim januarskim 'rebanjem.

V letu 2021 smo zagotavljali ustrezno komunikacijsko podporo skladom za glavne dobitke. Sklad za Sedmico je v 
maju presegel 3 milijone evrov, v juliju pa 4 milijone evrov, kar smo &e dodatno podprli s kampanjo »Visoka Sedmica«. 

V decembru smo za$eli komunici%ati ukinitev 'rebanja Lotka, ki ga nadome&$a nova ig%a Joker. Ig%alce Lota smo 
obve&$ali o spremembi in jim predstavili prednosti nove igre. Razvoj nove igre Joker se je v letu 2021, skladno s 
planom, zaklju$il. P%vo 'rebanje za ig%alce Lota in Vikinglotta je bilo 19. januarja 2022, za ig%alce Eurojackpota pa 21. 
januarja 2022. 

Eurojackpot

Z igro Eurojackpot smo realizi%ali 35 milijonov evrov oziroma 33,3 odstotka skupnega prometa dru'be. Tako smo 
dosegli zastavljeni plan, realizacijo preteklega leta pa smo presegli za 3 odstotke. 

Sklad za Jackpot je v treh krogih dosegel maksimalnih 90 milijonov evrov, kar smo podprli s t%'no-komunikacijskimi 
aktivnostmi. Komunikacijsko smo dodatno podprli tudi 9. obletnico prirejanja igre. Najvi&ji izpla$ani dobitek v letu 
2021 v Sloveniji je bil dobitek 5+1 v vrednosti 627.610,80 ev%a, dobitek je bil vpla$an v Ilirski Bistrici. 

Junija smo prejeli odlo$bo o podalj&anju koncesijske pogodbe, avgusta pa smo na podlagi predhodnih %azvojnih 
aktivnosti skupine Eurojackpot na mednarodni %avni za$eli s projektom prenove Eurojackpota. Igro bomo ob deseti 
obletnici prirejanja marca 2022 med drugim obogatili z dodatnim torkovim 'rebanjem ter vi&jim maksimalnim 
skladom za Jackpot. 

Prodajni rezultati igre Eurojackpot so, kljub ukrepom v $asu epidemije, dobri tudi v mednarodnem merilu. Po 
povpre$nem vpla$ilu na prebivalca smo med osemnajstimi prirediteljicami na 5. mestu. Po BDP na prebivalca 
zasedamo 10. mesto in po &tevilu prebivalcev 15. mesto med vsemi d%'avami prirediteljicami.

Klasi"ne sre"ke

Klasi$ne sre$ke povezujemo pod enotno t%'no znamko Sre$ka, ki namesto posameznih sre$k ig%alcem ponuja 
celovito zaokro'eno ponudbo s skupno identiteto in prenovljeno g%afi$no podobo t%'ne znamke, ki kot vstopni 
produkt za nove ig%alce prevzema korpo%ativne ba%ve Loterije Slovenije. 

S prodajo vseh klasi$nih sre$k smo realizi%ali 9,4 milijona evrov prometa, kar predstavlja 8,9 odstotka skupnega 
prometa dru'be. Realizi%ani promet presega lanskoletnega za 23 odstotkov, vendar je za 17 odstotkov ni'ji od 
na$%tovanega. Epidemiolo&ke %azmere, ki so vodile v omejitev prodaje v fizi$ni prodajni mre'i, so tudi v letu 2021 
najbolj prizadele p%av segment sre$k, saj je klasi$na prodajna pot najpomembnej&a prodajna pot za to igro.

Trenutno imamo v ponudbi petnajst %azli$nih sre$k. V letu 2021 smo obele'ili in t%'no-komunikacijsko podprli 50. 
obletnico Ekspres sre$ke. Izdali smo dve novi sre$ki (Zlata in Jubilejka) ter znova vrnili v prodajo sre$ko Velikono$ka. 
P%av tako smo izvedli dve akciji pospe&evanja prodaje sre$k z izdajo Pomladnega in Rojstnodnevnega paketa sre$k. 
Konec oktob%a smo izvedli akcijo pospe&evanja prodaje sre$k »No$ $arovnic«, v decembru pa ogla&evalsko kampanjo 
»Letos podarite sre$o«, s katero smo kupcem sporo$ali, da je nakup sre$k(e) lahko tudi lepo darilo. V ta namen smo 
za vsa prodajna mesta in nakupe prek spleta prip%avili darilne ovojnice. 

Vikinglotto 

Igro Vikinglotto smo za$eli prirejati v Sloveniji konec leta 2017. Poleg Slovenije igro prirejajo ugledne d%'avne loterije 
No%ve&ke, Danske, #vedske, Finske, Islandije, Estonije, Litve, Latvije in Belgije. Vikinglotto je najstarej&a mednarodna 
ig%a na svetu in dobro dopolnjuje obstoje$i po%tfelj iger Loterije Slovenije, saj polni v%zel med nacionalnim Lotom in 
mednarodno igro Eurojackpot tako z vidika cene kot vi&ine glavnega dobitka. 

V letu 2021 smo realizi%ali 5,5 milijona evrov prometa in tako za 10 odstotkov presegli na$%tovani promet ter za 22 
odstotkov promet leta 2020. Vikinglotto je v letu 2021 prispeval 5,2 odstotka k skupnemu prometu dru'be. 

Vi&ji promet je predvsem posledica mednarodne in lokalne prenove igre junija 2021. S spremembo matrike, 
preoblikovanim skladom za lokalne dobitke, novim vpla$ilnim listkom in t%'no-komunikacijskimi akcijami smo 
zagotovili aktualnost igre ter pove$ali zanimanje ig%alcev. 

Od junija 2021 je v skladu za glavni dobitek od 3 do 25 milijonov evrov, v letu 2021 je bil povpre$en sklad 14 milijonov 
evrov. Najvi&ji dobitek v igri Vikinglotto, ki je bil 2021 izpla$an v Sloveniji, je bil dobitek 5+1 v vi&ini 80.677,40 ev%a. Od 
za$etka leta 2022 je skupaj z igro Vikinglotto mo'no ig%ati tudi novo lokalno igro Joker.

Spletne igre

S spletnimi ig%ami smo ustvarili 4,9 milijona evrov prometa, kar predstavlja 4,7 odstotka skupnega prometa dru'be. 
Realizacija prometa je za 7 odstotkov vi&ja kot v lanskem letu in za 2 odstotka ni'ja od na$%tovanega, k $emur je 
botrovalo predvsem zni'anje dnevnih in mese$nih limitov na ig%alnih %a$unih ig%alcev, s $imer smo v p%aksi sledili 
smernicam dru'beno odgovornega prirejanja iger.

Trenutno imamo v ponudbi 17 iger z %aznolikimi vizualnimi motivi in na$ini odkrivanja dobitkov, ki nagovarjajo 
%azli$ne skupine ig%alcev. V letu 2021 smo izvedli 19 ponovitev serij obstoje$ih HIP iger.

V letu 2021 smo za$eli s celovito prenovo HIP iger, katere zaklju$ek je predviden leta 2022.

 TikiTaka in 3x3 plus 6

TikiTaka je dinami$na ig%a z 'rebanji na 5 minut. Poleg igre 3x3 plus 6 je to &e ena ig%a v segmentu hitrih iger 
z vsakodnevnimi 'rebanji, ki nagovarjajo ig%alce, 'eljne dinami$nih iger z at%aktivnimi dobitki in hitro znanim 
rezultatom. 

Igro 3x3 plus 6 smo v letu 2021 podprli z devetindvajsetimi prodajnimi akcijami podvojenih oziroma potrojenih 
dobitkov. V letu 2021 so bili vpla$ani trije glavni dobitki v vrednosti 100.000 evrov.

Skupni promet obeh iger je v letu 2021 zna&al 2,7 milijona evrov, kar predstavlja 2,5 odstotka skupnega prometa 
dru'be. Realizi%ani promet za 1 odstotek zaostaja za na$%tovanim in za 7 odstotkov presega promet preteklega leta. 
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KLASI%NE PRODAJNE POTI

Dne 31. decemb%a 2021 je fizi$na prodajna mre'a obsegala 1.013 prodajnih mest, na katerih smo bili prisotni 
s celotnim prog%amom na&ih iger in ki vklju$ujejo tudi prodajna mesta, ki so v preteklosti prodajala samo 
sre$ke. Eno prodajno mesto pokriva v povpre$ju 2.080 prebivalcev Slovenije, medtem ko v Evropi to povpre$je 
zna&a 1.732 prebivalcev (Vir: EL, Repo%t on the lotte%y Sector in Europe 2020).
 
Specializi%ana prodajna mre'a obsega 58 prodajnih mest, katerih osnovna dejavnost je prodaja loterijskih 
iger. Osnovno ponudbo na 46 prodajnih mestih dopolnjujejo igre #po%tne loterije. Ob ve$ji strokovnosti in 
kakovosti storitev je cilj specializi%ane prodajne mre'e tudi vzpostavljanje prijaznej&ih odnosov s kupci.
 
Pa%tnerska prodajna mre'a s celotnim prog%amom na&ih iger obsega 955 prodajnih mest. Sestavljajo jo 
bencinski se%visi Petrol, MOL, OMV, LOGO, poslovalnice Po&te Slovenije, prodajna mesta Toba$ne 3DVA in 
gostinski lokal. Pa%tnerska prodajna mre'a omogo$a &ir&o in la'jo dostopnost na&ih iger.
 
Na vseh prodajnih mestih specializi%ane prodajne mre'e smo v letu 2021 uvedli novo pla$ilno sredstvo mBills. 
Poleg pla$ilnega sredstva VALÚ, ki smo ga uvedli v letu 2020, predstavlja mBills drugo pla$ilno sredstvo na 
podlagi mobilne denarnice in ig%alcem zagotavlja enostavno brezgotovinsko pla$evanje.

Uvedli smo spremenjen sistem ob%atovanja glavne blagajne na sede'u dru'be v Ljubljani, ki je odslej 
namenjena le izpla$evanju obdav$enih dobitkov nad 2.000 evrov. Izpla$ilo je omogo$eno ob predhodni najavi, 
medtem ko vpla$ila iger s st%ani ig%alcev na glavni blagajni niso ve$ mogo$a. 

S poslovnim pa%tnerjem Toba$na 3DVA smo sklenili dogovor o izpla$evanju obdav$enih dobitkov do 2.000 
evrov na izb%anih prodajnih mestih. S tem 'elimo dose$i ve$jo dostopnost izpla$ila obdav$enih dobitkov, kar 
je &e posebej pomembno v primeru morebitnega ponovnega zap%tja specializi%ane prodajne mre'e.

V letu 2021 smo na vseh prodajnih mestih T%afike 3DVA, ki so prodajala le sre$ke, %az&irili prodajni prog%am na 
vse na&e igre. V celotnem letu je bilo preoblikovanih 61 prodajnih mest T%afike 3DVA. 
 
Skozi celotno leto smo v sodelovanju s pa%tnerji v pa%tnerski prodajni mre'i izvajali prodajne aktivnosti za 
posamezne skupine iger, ki so med drugim vklju$evale posebne izpostavitve in nag%ajevanje prodajnega 
osebja. 
 
Na izb%anih prodajnih mestih pa%tnerske prodajne mre'e smo namestili LCD-prikazovalnike skladov za 
glavne dobitke. Digitalni skladi nadome&$ajo klasi$ne table s &tevilkami. Up%avljanje z informacijami, njihova 
distribucija in nadzor nad vsebino so cent%alizi%ani ter v celoti vodeni s st%ani Loterije Slovenije. Z naprednim 
sistemom up%avljanja prikazovalnikov lahko diferenci%amo prikazane vsebine glede na $as in prodajno mesto, 
ob tem pa se bistveno zmanj&uje tveganje objave napa$nih informacij. 

Rezultati %aziskave »Skriti nakup« v letu 2021 izkazujejo skupaj 85-odstotno zadovoljstvo, pri tem je 
specializi%ana prodajna mre'a dosegla 89-odstotno, pa%tnerska prodajna mre'a pa 79-odstotno zadovoljstvo. 
Tudi na podlagi rezultatov %aziskave izvajamo aktivnosti za pove$evanje strokovnosti prodajnega osebja ter 
zagotavljamo visoko stopnjo dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o. 

DIGITALNE PRODA(NE POTI

!ep%av ig%alci &e vedno ve$inoma vpla$ujejo na fizi$nih prodajnih mestih, se dele' prodaje prek digitalnih 
prodajnih poti krepi in je tudi v letu 2021 oh%anjal stabilno %ast. V letu 2021 smo pridobili ve$ kot 20 tiso$ 
novih registri%anih ig%alcev. Skupno &tevilo registri%anih ig%alcev je preseglo 139 tiso$.

Na spletu smo ustvarili 19 milijonov evrov oziroma 18 odstotkov celotnega prometa iz naslova prodaje iger, 
kar predstavlja 20-odstotno %ast prometa glede na primerljivo obdobje preteklega leta. 

V letu 2021 smo izvedli ve$ %azli$nih prodajnih aktivnosti, ki so ig%alce na dru'beno odgovoren na$in 
spodbudile k ig%anju prek spleta. 

Posebno pozornost namenjamo up%avljanju zadovoljstva ig%alcev, ki ga sistemati$no spremljamo in merimo. 
V maju smo izvedli spletno %aziskavo, kjer smo spletne ig%alce povp%a&ali o zadovoljstvu upo%abni&ke izku&nje. 
V spletni anketi je sodelovalo ve$ kot 7.000 spletnih ig%alcev. Po obse'ni analizi odgovorov smo prip%avili 
usmeritve za nadaljnje delo, up%avljanje upo%abni&ke izku&nje, %azvoj in izbolj&anje funkcionalnosti spletnega 
mesta. 

Spletno mesto smo v preteklem letu ve$k%at nadg%adili z novostmi in izbolj&avami obstoje$ih funkcionalnosti 
z namenom izbolj&anja upo%abni&ke izku&nje. Smo v zaklju$ni fazi pridobivanja ce%tifikata spletne dostopnosti 
WCAG 2.0. 

Spletno mesto loterija.si je na tekmovanju Websi spletni p%vak 2021 prejelo 2. mesto v kategoriji »Login« in 
na tekmovanju Netko simbol spletne odli$nosti 2021 p%av tako 2. mesto v kategoriji »Naj spletna trgovina«. 

Ve$ kot polovica aktivnih spletnih ig%alcev upo%ablja tudi na&o mobilno aplikacijo; samo v letu 2021 smo 
zabele'ili ve$ kot 23 tiso$ novih namestitev. 

MOBILNO PRODA(NO MESTO

Julija smo za$eli z izvajanjem aktivnosti prodaje na prostem z na&im mobilnim prodajnim mestom Sre$omobil. 
Obiskali smo %azli$ne turisti$no obiskane lokacije, ki so at%aktivne v poletnih mesecih. V tem $asu smo se z 
mobilnim prodajnim mestom udele'ili tudi pa%tnerskih dogodkov, kot so Triglav the rock 2021 v Ljubljani, 
Mednarodni festival no$i v stari Ljubljani, Red Bull Goni Pony v K%anjski Gori in Dobrodelni pohod po poti 
Pet%a Pavla Glavarja, ki ga je organizi%ala !ebelarska zveza Slovenije. Sodelovali smo na Pohorskem smuku 
v Mariboru in v TV-oddaji Dobro jutro. Na ta na$in smo promovi%ali pa%tnerstva, prodajo na&ih iger in &irili 
zavedanja o na&em poslanstvu. 
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Digitalno inf%astrukturo dru'be %azvijamo in nadg%ajujemo ob zavedanju, da je to ena najpomembnej&ih 
st%ate&kih dobrin dru'be. Osnovno vodilo je zagotavljati kakovostno, u$inkovito, zakonsko in s tehnolo&kimi 
trendi skladno informacijsko podporo. Na$%tujemo in %azvijamo informacijske re&itve, ki jih odlikuje kakovost 
v smislu varnosti, u$inkovitosti, %azpolo'ljivosti, skladnosti informacij in zmo'nosti hitrega prilagajanja 
novostim ter spremembam. Digitalna inf%astruktu%a je vse bolj podv%'ena %azli$nim tveganjem, hk%ati pa tudi 
zahtevam po poenostavljanju.

V okviru digitalne t%ansformacije smo:
• namestili in v lastno vzd%'evanje prevzeli odp%tokodno aplikacijo za up%avljanje zahtev do zunanjih 

izvajalcev; 
• za$eli z upo%abo spletne prog%amske re&itve za pomo$ upo%abnikom; 
• prodajna mesta specializi%ane mre'e integri%ali s pla$ilnim sistemom, ki nudi sodobno izku&njo 

pla$evanja prek mobilne denarnice;
• %azvili aplikacijo za sporo$anje in podajanje informacij na prodajnih mestih za sistem Android;
• uredili dostop do analiti$nega sistema s poro$ili o prodaji, izpla$ilih za poslovne pa%tnerje pa%tnerske 

prodajne mre'e;
• postavili stre'nik v oblaku, ki slu'i dostopom do podatkov, ki so namenjenim distribuciji javnih informacij. 

V teku je %azvoj novega informacijskega sistema za prirejanje spletnih Hip iger. Izvedli smo postavitev 
okolja za p%vi prevzem re&itve in namestitev v poslovno omre'je za namen inicialnih testi%anj. Upo%abljena 
je arhitektu%a, ki v celoti izkori&$a prednosti mikrostoritvene arhitekture, ki te$e v zasebnem oblaku in 
upo%ablja orkest%acijsko okolje. 

Skladno z na$%tovano spremembo mednarodne igre Vikinglotto smo implementi%ali spremembe aplikacij za 
podporo nove matrike. Sprememba je vplivala na prenovo vseh aplikacij, namenjenih prodaji iger, izpla$ilu 
dobitkov, prikazovanju rezultatov in up%avljanju igre. Razvili smo tudi podporo za prepoznavanje novih 
vpla$ilnih listkov. 

Spletno prodajno mesto eLoterija je od prenove naprej to$ka stalnega preverjanja in iskanja mo'nosti za 
izbolj&ave. Za potrebe izvajanja prodajnih aktivnosti v obliki blagovnih dobitkov smo nadg%adili povezavo 
po%tala s cent%alnim ig%alnim sistemom. 

Na podlagi preizku&enih algoritmov smo implementi%ali samodejne iz%a$une predvidenih skladov pri ig%ah 
Loto, Lotko in Loto plus. 

Zaklju$ili smo z %azvojem prog%amske podpore za novo igro Joker. Po uspe&no izvedenih testi%anjih igre, ki je 
bilo zelo kompleksno za%adi postopnega uga&anja igre Lotko ter njenega povezovanja z ve$ osnovnimi ig%ami, 
smo konec leta op%avili &e predpisane revizijske presoje in ce%tifikacije. 

Posodobili smo ope%acijski sistem na aktivnih strojih v prodajni mre'i, kar je bilo potrebno tudi za%adi 
novega na$ina varnega povezovanja in komunikacij. V ta namen smo %azvili sistem, ki omogo$a selektivno 
posodabljanje na daljavo. S tem smo ob$utno zmanj&ali obseg dela na terenu, saj je inte%vencija potrebna le v 
primeru neuspe&ne izvedbe.

Uvedli smo cent%alizi%an vir podatkov o prodajnih mestih in optimi%ali postopek odpi%anja novih prodajnih 
mest.

V okviru zagotavljanja podpore poslovnim procesom smo:
• za$eli z upo%abo prenovljenega sistema za vodenje reklamacij ig%alcev, ki je neposredno povezan z 

ig%alnim sistemom;
• za%adi sprememb v povezovanju do ban$nih sistemov uredili potrebne nastavitve na na&em sistemu;
• izvedli delavnico na podro$ju analitike z namenom ve$je samostojnosti in izbolj&anja poznavanja 

mo'nosti pri krei%anju analiti$nih poro$il; 
• prip%avili dodatne kontrole datotek za poro$anje nadzornim organom in dolo$ili postopke za izvajanje;
• nadg%adili komunikacijo z blagajno poslovnih pa%tnerjev pa%tnerske prodajne mre'e, ki omogo$a 

izpla$evanje obdav$enih dobitkov tudi na tej prodajni poti;
• prenovili strukturno o'i$enje v poslovni stavbi.

Razvili smo namensko 'rebalno nap%avo za generi%anje naklju$nih &tevil, ki zagotavlja tudi dosledno revizijsko 
sled prejetih zahtev in vrnjenih rezultatov. "rebalna nap%ava je povezana z zaledjem ig%alnega informacijskega 
sistema in je tako primerna tudi za izvajanje avtomatskih 'rebanj. 

Pred oddajo vloge za pridobitev dovoljenja za upo%abo nove 'rebalne nap%ave smo pridobili poro$ilo o 
preizkusu ig%alne nap%ave, ki je izdano na podlagi pridobljenih ce%tifikatov o skladnosti in poro$ila o kontroli. 
Op%avili smo tudi redno SIQ kontrolo 'rebalne nap%ave za 'rebanje vrstic. 

Krepitev kibernetske varnosti in skladnosti poslovanja
Razvoj kibernetskih gro'enj na eni st%ani kot tudi vse ve$ja odvisnost od podatkov in potreba po njihovi 
dostopnosti na drugi pove$ujejo kibernetska tveganja, ki jih je mogo$e in nujno potrebno zmanj&evati 
s celovitimi ukrepi. Zagotavljamo za&$ito informacij pred nepoobla&$enim %azkritjem, prenosom, 
spreminjanjem ali uni$enjem, ne glede na to, ali je dogodek naklju$en ali nameren. Pri na$%tovanju 
upo&tevamo mo'nost obnove delovanja po morebitnem incidentu oziroma katastrofi. 

Vse sodelavce smo na temo kibernetske varnosti izob%a'evali in ozave&$ali, s poudarkom na pomembnosti 
visoke stopnje zavedanja vsakega posameznika. Kibernetska varnost je bila stalna tema tudi na internem 
omre'ju Sre$onet in v vsakodnevnem medsebojnem sodelovanju.

Implementi%ali smo varnostne izbolj&ave na po%talu eLoterija, ki se nana&ajo na izbolj&anje politike gesel, 
prepre$evanje mo'nosti ponarejanja spletnih zahtev, stro'je zahteve belega seznama domen in dodatne 
konfigu%acije sejnih pi&kotkov. 

Epidemija je tudi v letu 2021 krojila dinamiko investicij. Za%adi sprejetih ukrepov in %azmer na trgu smo 
odlo'ili investicijo v prenovo poslovne stavbe, tudi investicije v prodajna mesta in informacijsko tehnologijo 
so potekale omejeno ter v posebnih okoli&$inah. V letu 2021 smo realizi%ali 73 odstotkov celotnega plana 
investicij, ve$ji del nerealizi%anih investicij je prenesen v leto 2022. 
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Dru'bena odgovornost je vg%ajena v samo bistvo na&ega delovanja, zato s sodelavci tudi igre, ki naj bi ljudi 
predvsem zabavale, %azumemo sk%ajno resno. Ne glede na to, kak&ni so $asi, cilji ne op%avi$ujejo sredstev. S 
sodelavci v vseh okoli&$inah skrbimo, da zavzeto, strokovno, po&teno in t%ansparentno delujemo v korist vseh, 
za%adi katerih obstajamo. 

Loterija je dru'ba z izjemnim poslanstvom: ustvarjamo zabavne, napredne in hk%ati varne loterijske igre, ki 
jim zaupajo udele'enci ter splo&na javnost. Kot st%ate&ka nalo'ba d%'ave skrbimo za dru'beno odgovorno 
prirejanje iger ter sofinanci%amo slovenske invalidske, humanitarne in &po%tne organizacije. P%av odgovorno 
prirejanje iger in prek tega skrb za %azpolo'ljivost ter stabilnost virov invalidskih, humanitarnih in &po%tnih 
organizacij daje na&emu delovanju poseben pomen. 

Skrbimo za varnost ig%alcev, dru'beno sprejemljivost loterijskih iger ter splo&no varnost informacij in 
podatkov, posebno pozornost pa namenjamo odgovornemu ig%anju in aktivni skrbi za %anljive skupine 
prebivalstva. Pristojne revizijske institucije evropskega in svetovnega loterijskega zdru'enja nas za%adi 
izpolnjevanja najzahtevnej&ih pogojev 'e vrsto let u%adno prepoznavajo kot dru'beno odgovornega 
prireditelja iger na sre$o.

Ker je dru'bena odgovornost del na&ega poslanstva, v okviru st%ate&kega fokusa T%ansformacije v t%ajnostno 
dru'bo, ki je bil oblikovan v st%ate&kem na$%tu dru'be za obdobje 2021-2025, nadaljujemo t%adicijo 
poglobljenega ukvarjanja z vplivi poslovanja Loterije Slovenije na &ir&e dru'beno okolje ter nadg%ajujemo 
poslovanje skozi t%ajnostne vidike v celotnem poslovnem procesu. 

Na&a dru'bena odgovornost, ki se nenehno %azvija v procesu povezovanja v celovito t%ajnostno na%avnano 
poslovanje in poro$anje, temelji na petih klju"nih podro"jih: odgovorno prirejanje iger na sre"o, odgovorno 
korpo$ativno up$avljanje, odgovornost do sodelavcev, odgovorno komunici$anje in odgovornost do okolja.   

Vse na&e aktivnosti, tudi tiste na podro$ju dru'bene odgovornosti, so bile skladne s Kodeksom %avnanja, h 
kateremu smo zavezani vsi sodelavci Loterije Slovenije ter Politiko dru'bene odgovornosti Loterije Slovenije, 
s katero smo do %azli$nih skupin dele'nikov zavezani z vidika dru'bene odgovornosti.

S svojo odgovorno d%'o si prizadevamo prispevati tudi k uresni$itvi globalnih ciljev t%ajnostnega %azvoja:
• Zd%avje in dobro po$utje,
•  Enakost spolov,
•  Dostojno delo in gospodarska %ast,
•  Odgovorna po%aba in proizvodnja,
•  Podnebni ukrepi, 
•  Pa%tnersvtva za doseganje ciljev. 

V letu 2021 so bili izvedeni naslednji pomembnej&i dogodki, ki od%a'ajo na&o dru'beno odgovorno d%'o in 
t%ajnostno na%avnanost poslovanja:  

• Znova smo up%avi$ili in zad%'ali mednarodni ce%tifikat odgovornega prirejanja iger na sre$o ERGS. V 
izvedbi neodvisnih presojevalcev SIQ smo presojo standardov odgovornega prirejanja iger na sre$o 
op%avili z odliko (96,4 to$ke od 100).

• S formalnim pristopom k Antwerpski resoluciji Evropskega loterijskega zdru'enja smo se &e dodatno 
zavezali k najvi&jim eti$nim merilom in standardom odgovornega prirejanja iger na sre$o. 

• Izdelali smo nov Kodeks t%'nega komunici%anja, ki upo&teva najnovej&e mednarodne smernice 
odgovornega prirejanja iger na sre$o. 

• V poro$ilu Pobude za prostovoljno doseganje ciljne spolne %aznolikosti v organih vodenja in nadzo%a v 
javnih delni&kih dru'bah in dru'bah v d%'avni lasti do konca leta 2026 (t.i. Pobuda 40/33/2026), ki sta ga 
izdala Zdru'enje nadzornikov Slovenije in dru'ba Deloitte, Loterija Slovenije 'e danes dosega cilje do leta 
2026 ter je dru'ba z najbolj u%avnote'eno spolno sestavo up%ave in nadzornega sveta v d%'avi.

• Pridobili smo polni ce%tifikat »Dru'ini prijazno podjetje«, ki ga podeljujeta Ekvilib In&titut, kot nosilec 
postopka ce%tifici%anja ter Ministrstvo za delo, dru'ino, socialne zadeve in enake mo'nosti.

• Podpisali smo Zavezo k spo&tovanju $lovekovih p%avic, ki predvideva postopno izvedbo ukrepov iz 
Nacionalnega na$%ta za spo&tovanje $lovekovih p%avic v gospodarstvu, ki ga je sprejela Vlada Republike 
Slovenije in katerega namen ter cilj je zagotoviti uresni$evanje Smernic OZN za spo&tovanje $lovekovih 

p%avic v gospodarstvu. Za spremljanje in %azvoj tega podro$ja smo imenovali skrbnico za $lovekove 
p%avice.

• Vse tiskovine dru'be, vklju$no s fizi$nimi sre$kami in listki za igre z 'rebanji, tiskamo na papir s 
ce%tifikatom FSC (Forest Stewardship Council). Gre za proizvodnjo papirja iz t%ajnostno in odgovorno 
up%avljanih gozdov, ki se jim z nekontroli%ano se$njo ne povzro$a &koda.

• V sodelovanju z Ekologi brez meja smo organizi%ali dan korpo%ativnega prostovoljstva za sodelavce.  
V sklopu mednarodnega projekta B%and Audit smo skupaj o$istili del obmo$ja ob Savi, potem pa 
sistemati$no popisali t%'ne znamke v na%avo odv%'enih smeti, o $emer bodo Ekologi obvestili njihove 
proizvajalce. 

• V izvedbi Ekologov brez meja smo za vse sodelavce izvedli izob%a'evanje z okoljsko tematiko.

• Oblikovali smo skupino za celovito t%ajnostno poslovanje, ki se je udele'ila ve$ delavnic z mednarodno 
priznano specialistko s podro$ja t%ajnosti v segmentu iger na sre$o. Skupina je na podlagi delavnic v p%vih 
devetih mesecih zasnovala temelje st%ategije t%ansformacije v t%ajnostno dru'bo.

• V mednarodnem okolju smo v okviru Zdru'enja evropskih loterij vodili evropsko skupino za korpo%ativno 
dru'beno odgovornost in odgovorno prirejanje iger. Osrednje mednarodne teme leta 2021 so bile: 
pobuda evropske skupine in oblikovanje podpornega prog%ama za obvezno neodvisno ce%tifici%anje 
odgovornega ig%anja vi&je stopnje za vse $lanice Zdru'enja evropskih loterij, sprejem Resolucije 
korpo%ativne dru'bene odgovornosti ter nadg%adnja evropskih standardov odgovornega prirejanja iger. 
Vse tri teme so loterije $lanice na redni letni skup&$ini Zdru'enja izglasovale z visoko podporo. 

• Na mednarodni %avni smo vklju$eni v iniciativo za podporo delovanja 'ensk v loterijski dejavnosti 
(iniciativa WiLL – Women in Lotte%y Leadership).

• Skozi vse leto smo v sodelovanju z Zvezo za &po%t invalidov Slovenije – Slovenskim pa%alimpijskim 
komitejem ozave&$ali dele'nike o na&em dru'beno odgovornem poslanstvu. Posebej vidne aktivnosti so 
bile projekt Sre$anja s pa%a&po%tniki, projekt Tabor dru'in v Zd%avili&$u La&ko, sve$an sprejem slovenskih 
pa%alimpijcev ob njihovi vrnitvi iz Tokia ter sprejem &po%tne odp%ave Slovenskega pa%alimpijskega 
komiteja s pa%akolesarjem Anejem Dopliharjem ob Dnevu slovenskega &po%ta.

• Podprli smo globalno gibanje #WeThe15, ki vklju$uje 1,2 milijarde ljudi z invalidnostmi po vsem svetu.

• Pri prenovi prodajnih mest sledimo vsem standardom nove gene%acije prodajnih mest in upo&tevamo 
tudi priporo$ila glede dostopnosti za %anljive skupine.

• Visoke standarde poslovanja, od korpo%ativne integritete, informacijske varnosti, u$inkovitega 
up%avljanja s tveganji, kakovosti v poslovanju, odgovornega prirejanja iger, korpo%ativnega up%avljanja 
do t%ansparentnosti poslovanja, smo nadg%ajevali na vseh %avneh ter uspe&no zad%'ali in zagovarjali 
neodvisne presoje vseh doma$ih in mednarodnih ce%tifikatov.
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V letu 2021 smo vse na&e igre prirejali na odgovoren, varen, zanesljiv, t%ansparenten in skrben na$in, skladno z 
najzahtevnej&imi evropskimi in svetovnimi standardi dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o. Na ta na$in 
vzpostavljamo %avnovesje med pri$akovanji ig%alcev, poslovnimi izidi dru'be ter vzd%'evanjem javnega reda 
in miru, v smislu prepre$evanja zasvojenosti z ig%ami na sre$o, prepre$evanja p%anja denarja in uveljavljanjem 
za&$ite ob$utljivih in %anljivih skupin. 

Za%adi doslednega izpolnjevanja najzahtevnej&ih standardov nas kot dru'beno odgovornega prireditelja iger 
na sre$o 'e vrsto let prepoznavajo tudi pristojne revizijske institucije evropskega in svetovnega loterijskega 
zdru'enja. Predsednica up%ave kot $lanica Izvr&nega odbo%a European Lotteries vodi evropsko skupino za 
dru'beno odgovornost v poslovanju in odgovorno ig%anje, $lanica skupine pa je tudi sodelavka Razvoja. 

Maja 2021 so neodvisni presojevalci dru'be SIQ izvedli zunanjo presojo skladno s prog%amom glede na zahteve 
standardov ERGS (European Responsible Gaming Standards) ob doslednem upo&tevanju EL ce%tifikacijskega 
okvi%a in priporo$il za izvedbo delne presoje. Presoja je vklju$evala inte%vjuje s predstavniki vodstva in 
klju$nim osebjem, odgovornim za posamezne odseke standarda. Poleg inte%vjujev so presojevalci pregledali 
posodobljeno dokumentacijo, zapise o aktivnostih po posameznih odsekih standarda, kot so pogodbe 
s prodajalci in zaposlenimi, zapise o izvedenih izob%a'evanjih in obiskih na prodajnih mestih, pogodbe z 
zd%avstvenimi in %aziskovalnimi institucijami, zapisnike internih sestankov in komunikacij in drugo. Izvedli so tudi 
%azgovore z nekaterimi klju$nimi dele'niki, obiskali nekaj prodajnih mest ter pregledali informacije in ponudbo 
Loterije Slovenije na spletni st%ani. Znova smo dosegli odli$ne rezultate na vseh podro$jih, skupna ocena je bila 
96,4 odstotka.

Ena od zaklju$nih misli zunanjih revizorjev: »V celoti predstavlja obvladovanje sistema odgovornega prirejanja 
iger na sre$o pri Loteriji Slovenije dober zgled, ki ga lahko samo priporo$amo tudi drugim loterijam. #e posebej 
je spodbudno, da &e naprej i&$ejo na$ine in mo'nosti nadg%adnje in izbolj&anja in je to postalo stabilen in 
kontinui%an proces.«. 

Izvedene aktivnosti po podro"jih

Raziskave: sodelovali smo s Centrom za zd%avljenje odvisnosti – Zd%avstvenim domom Nova Gorica ter 

In#titutom za zasvojenosti in t$avme. Izob%a'evanje zaposlenih: Loterija aktivno sodeluje v evropski skupini 
za dru'beno odgovornost. Skupina postavlja evropske standarde odgovornega prirejanja iger in t%ajnostnega 
poslovanja loterije, se redno sre$uje ter si izmenjuje pomembne informacije s podro$ja dru'beno odgovornega 
prirejanja iger na sre$o, ki jih delimo s sodelavci.

Prodajna mre!a: podro$je dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o je v prodajni mre'i posebej 
izpostavljeno. Podro$je so organizatorji prodaje med svojimi obiski predstavili tudi vsem prodajalcem v 
specializi%ani in pa%tnerski prodajni mre'i. Dosegli smo ve$ kot 99-odstotno obve&$enost v celotni mre'i, ki 
obsega ve$ kot 1.000 prodajnih mest. Vse aktualne informacije smo prodajnim pa%tnerjem teko$e posredovali 
prek okro'nic, bro&ur, ekst%aneta, spletnega mesta in podobno.
 
Oblikovanje iger: pri %azvoju iger smo skrbeli za prednostni %azvoj tistih iger, ki pomenijo najmanj&e mo'no 
tveganje za na&e ig%alce. V letu 2021 smo %azvili dve novi sre$ki, ki sta uvr&$eni v najni'jo kategorijo glede 
nevarnosti za nastanek zasvojenosti. 

Poti za igre na daljavo: prodaja iger Loterije Slovenije prek inte%aktivnih in mobilnih ig%alnih kanalov je bila tudi 
v letu 2021 v celoti skladna z Zakonom o ig%ah na sre$o ter pre$i&$enim besedilom P%avil o poslovanju z ig%alnim 

%a$unom, p%av tako je bila izvedena revizija informacijskega sistema v skladu z Uredbo o podrobnej&ih pogojih, 
ki jih mo%a izpolnjevati prireditelj pri t%ajnem prirejanju iger na sre$o. V lu$i dru'beno odgovornega prirejanja 
iger smo zni'ali dnevne in mese$ne limite ig%anja, ki so primerljivi ali celo stro'ji od tistih, ki veljajo pri tujih 
prirediteljih. 

T$!enje in ogla#evanje: Loterija je v letu 2021 upo&tevala dolo$ila Kodeksa t%'nega komunici%anja Loterije 
Slovenije, Zakona o ig%ah na sre$o, Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah in dolo$ila Slovenskega 
ogla&evalskega kodeksa. V pogodbe o ogla&evanju in ostale t%'enjske pogodbe z zunanjimi pa%tnerji je bila 
vklju$ena zahteva po spo&tovanju st%ate&kih usmeritev Loterije s podro$ja odgovornega prirejanja iger na sre$o. 
Zahteve glede prip%ave dru'beno odgovornega komunici%anja so bile sestavni del %azpisnih dokumentacij pri 
vseh novih kampanjah.

Zd$avljenje odvisnosti: ig%alcem in javnosti omogo$amo dostop do informacij o zd%avljenju zasvojenosti 
v sodelovanju s Centrom za zd%avljenje odvisnosti – Zd%avstvenim domom Nova Gorica ter In&titutom za 
zasvojenosti in t%avme. 

Izob$a!evanje ig$alcev: ig%alcem so bile informacije o odgovornem ig%anju na voljo na vseh prodajnih mestih 
v bro&uri »Najbolj&e igre, najbolj&i namen« ter na spletni st%ani loterija.si. Bro&uro smo povsem prenovili in jo 
prip%avili tudi v digitalni obliki.

Informi$anost dele!nikov: z ig%alci smo komunici%ali prek sodelavcev v informacijskem centru in prodajnih 
zastopnikov, vse informacije so na voljo tudi v digitalni obliki. Sodelavce redno ozave&$amo o pomembnosti 
odgovornega prirejanja iger, jih obve&$amo o novostih in dru'beni odgovornosti na %azli$nih izob%a'evanjih 
ter prek internega omre'ja Sre$onet. Informi%anje in komunikacijo s prodajnimi zastopniki vodijo organizatorji 
prodaje prek rednih izob%a'evanj, informacij v pisni in elektronski obliki (okro'nice) ter ekst%aneta. Z 
ozave&$anjem prodajalcev o dru'beno odgovornem vidiku prirejanja iger na sre$o in up%avljanjem %azo$a%anj 
kupcev smo se v lanskem letu za$eli aktivno ukvarjati. Pomembnost odgovornega prirejanja iger stalno 
komunici%amo tudi z delni$arji in &ir&o javnostjo.

Mednarodno sodelovanje: v okviru Zdru'enja evropskih loterij (The European Lotteries) vodimo evropsko 
skupino za odgovorno prirejanje iger in korpo%ativno dru'beno odgovornost. Aktivni smo tudi v evropskih 
skupinah: za boj proti nezakonitim prirediteljem, za p%avne zadeve in za up%avljanje s tveganji.

 01  |   ODGOVORNO PRIREJANJE IGER NA SRE&O
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Loterija Slovenije v skladu z Zakonom o gospodarskih dru'bah (ZGD-1) zagotavlja sistem up%avljanja, ki 
spo&tuje na$elo enakop%avne ob%avnave delni$arjev in omogo$a odgovorno uresni$evanje korpo%acijskih 
p%avic. Zakonsko dolo$bo povzemajo in nadg%ajujejo tudi priporo$ila dobre p%akse korpo%ativnega up%avljanja. S 
spo&tovanjem na$el priporo$ene poslovne p%akse vodenja in up%avljanja, korpo%ativne integritete ter dru'beno 
odgovornega prirejanja iger na sre$o si aktivno prizadevamo za dvig %avni vodenja in up%avljanja dru'be. V letu 
2015 smo prostovoljno pristopili h Kodeksu korpo%ativnega up%avljanja dru'b s kapitalsko nalo'bo d%'ave, ki ga 
spo&tujemo v najve$ji meri, odstopanja pa skladno z na$elom »spo&tuj ali pojasni« ustrezno pojasnimo.

S Kodeksom %avnanja se zavezujemo k spo&tovanju naslednjih na$el: 
spo&tovanju sprejetih vrednot in eti$nih na$el dru'be;
• zagotavljanju korpo%ativne integritete na vseh %avneh delovanja dru'be;
• zagotavljanju t%ansparentnosti poslovanja;
• poslovanju v skladu z zakonodajo, sprejetimi standardi, dobrimi poslovnimi obi$aji ter 
•  uveljavljanju ni$elne tole%ance do nezakonitega in neeti$nega %avnanja vseh zaposlenih.

Poslujemo tudi v skladu z naslednjimi standardi in usmeritvami:
• slovenskimi smernicami korpo%ativne integritete (2014);
• smernicami OECD o not%anjih kontrolah, etiki in skladnosti (2009);
• evropskimi standardi dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o (European Responsible Gaming 

Standards – ERGS);
• WLA (World Lotte%y Association) standardi dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o;
• standardoma informacijske varnosti ISO 27001 in WLA:SCS (Security Control Standard);
• standardom kakovosti ISO 9001;
• polnim ce%tifikatom »Dru'ini prijazno podjetje«.

Up%ava dru'be je v sodelovanju z nadzornim svetom oblikovala ter sprejela Politiko %aznolikosti up%ave in 
nadzornega sveta dru'be Loterija Slovenije, d.d., ki opredeljuje zaveze dru'be glede %aznolikosti, ki se izvajajo v 
zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzo%a dru'be glede vidikov, kot so spol, starost in izob%azba. 

Skladno s Priporo$ili in pri$akovanji Slovenskega d%'avnega holdinga smo marca 2021 podpisali Zavezo k 
spo&tovanju $lovekovih p%avic v poslovnem procesu in k prepre$evanju mo'nih negativnih vplivov na $lovekove 
p%avice. S tem smo se pridru'ili osemnajstim slovenskim podjetjem, ki so k zavezi 'e pristopili, vse podpisane 
izjave pa so javno objavljene na spletni st%ani Ministrstva za zunanje zadeve. Zaveza predvideva postopno 
izvedbo ukrepov iz Nacionalnega na$%ta za spo&tovanje $lovekovih p%avic v gospodarstvu, najpozneje v treh 
letih od podpisa zaveze. Spo&tovanje $lovekovih p%avic skladno s podpisano zavezo bo del st%ate&kega fokusa 
t%ansformacije v t%ajnostno dru'bo, ki ga je Loterija Slovenije opredelila v st%ate&kem na$%tu za obdobje 
2021–2025. Za spremljanje in %azvoj podro$ja je dru'ba so$asno s podpisom zaveze imenovala tudi skrbnika za 
$lovekove p%avice. 

Odgovorno korpo%ativno up%avljanje aktivno %azvijamo tudi na drugih podro$jih. V letu 2020 smo pristopili k 
Pobudi Zdru'enja nadzornikov Slovenije za prostovoljno doseganje ciljne spolne %aznolikosti v organih vodenja in 
nadzo%a v javnih delni&kih dru'bah in dru'bah v d%'avni lasti do konca leta 2026 (t.i. Pobuda 40/33/2026), katere 
cilj je, da imajo javne delni&ke dru'be ter dru'be v d%'avni lasti do konca leta 2026 v sestavi nadzornega sveta 
vsaj 40 odstotkov manj zastopanega spola ter skupaj v sestavi nadzornega sveta in up%ave vsaj 33 odstotkov 
manj zastopanega spola. Cilj pobude, ki je bila 7. maja 2020 tudi formalno vklju$ena v Politiko %aznolikosti 
up%ave in nadzornega sveta Loterije Slovenije, je v Loteriji Slovenije v nadzornem svetu in up%avi 'e izpolnjen ter 
v skupnem imenovalcu celo prese'en. 
Zdru'enje nadzornikov Slovenije izdaja periodi$na poro$ila o napredku za doseganje ciljne spolne %aznolikosti 
iz Pobude 40/33/2026. Poro$ilo med drugim vsebuje seznam dru'b, ki ne dosegajo ciljev iz pobude, dru'b z 

nespremenjenim stanjem in dru'b, ki 'e izpolnjujejo cilje iz pobude. Iz Poro$ila o napredku v obdobju od 1. maja 
do 31. avgusta 2021 je predstavljenih 20 dru'b, ki so v tem obdobju imele spremembe v sestavi organov. Od 
teh so 4 dru'be bile uvr&$ene med dru'be, ki so napredovale, med katerimi je Loterija Slovenije edina dru'ba, ki 
cilje iz Pobude 40/33/2026 'e dosega. Hk%ati je bila na&a dru'ba %azgla&ena kot dru'ba z najbolj u%avnote'eno 
sestavo up%ave in nadzornega sveta v d%'avi.

Skrb za %azvoj sodelavcev je v Loteriji Slovenije temeljno st%ate&ko in %azvojno podro$je, tako v okviru 
vsakodnevnega dela z ljudmi kot st%ategije %azvoja dru'be do leta 2025. Pri delu z ljudmi ne %avnamo le zakonito 
in skladno s predpisi, temve$ so na&a %avnanja eti$na, strokovna in skladna z na&imi vrednotami: proaktivna, 
skrbna in t%ansparentna. 

St%ategijo %azvoja kadrov izvajamo in nadg%ajujemo tako, da podpi%a na&o poslovno st%ategijo ter doseganje 
zastavljenih letnih in st%ate&kih ciljev dru'be. Z zgledom in odp%to medsebojno komunikacijo oblikujemo 
organizacijsko kulturo zavzetosti in sodelovanja, medsebojnega dialoga in spo&tovanja ter pove$ujemo 
pripadnost in povezanost sodelavcev kot tudi njihovo identifikacijo s poslanstvom, vizijo in vrednotami dru'be. 

Tudi v letu 2021 smo skrbeli za strokovno, neprist%ansko in sistemati$no vodenje, izob%a'evanje in usposabljanje 
vseh sodelavcev, %azvoj in prenos specifi$nih loterijskih znanj ter izmenjavo izku&enj in dobrih p%aks tako 
znot%aj podjetja kot v evropskem prostoru. Poseben poudarek namenjamo %aznolikosti in vklju$evalnosti ter 
medgene%acijskemu sodelovanju. Z zgledom in odp%to interno komunikacijo smo utrjevali organizacijsko 
kulturo zavzetosti in sodelovanja, medsebojnega dialoga in spo&tovanja, spodbujali pripadnost in povezanost 
sodelavcev ter njihovo identifikacijo s poslanstvom, vizijo in vrednotami dru'be. 

V letu 2020 smo pristopili k Listini %aznolikosti Slovenije, podro$je %aznolikosti in vklju$evalnosti sodelavcev pa 
bo tudi del %azvoja v okviru st%ate&kega fokusa t%ansformacije v t%ajnostno dru'bo do leta 2025. 

Sodelavci so kljub dolgo t%ajajo$im izrednim %azme%am za%adi epidemije tudi v letu 2021 oh%anjali visoko 
%aven zavzetosti in sodelovalnosti. V nepredvidljivih %azme%ah so se odzvali anga'i%ano, odgovorno in zavzeto, 
s sodelovanjem vseh smo izredno stanje stabilizi%ali, posledice epidemije pa omilili. Sodelavcem smo v $asu 
izrednih %azmer v najve$ji mo'ni meri omogo$ili delo od doma, s $imer smo poskrbeli za zd%avje vseh sodelavcev 
in hk%ati zagotovili nemoteno poslovanje dru'be. 

Da bi dru'ba lahko sledila zastavljeni st%ategiji ter spremenjenim pogojem poslovanja, so bile v za$etku leta 
2021 izvedene nekatere organizacijske spremembe, ki sledijo optimizaciji not%anjih procesov in predvidenim 
upokojitvam sodelavcev. 

 02  |   ODGOVORNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

 03  |   ODGOVORNOST DO SODELAVCEV
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KLJU%NI KADROVSKI PODATKI ZA LETO 2021

Konec leta 2021 je bilo v dru'bi zaposlenih 56 sodelavcev. Dele' 'ensk med zaposlenimi je nekoliko vi&ji od dele'a 
mo&kih. Zaposleni so &tirje invalidi, ki delajo na ustreznih delovnih mestih s polnim ali sk%aj&anim delovnim $asom, 
dru'ba s tem presega predpisano kvoto zaposlovanja invalidov. Dele' sodelavcev z najmanj vi&je&olsko strokovno 
izob%azbo predstavlja 64 odstotkov vseh zaposlenih. Povpre$na starost sodelavcev na dan 31. decemb%a 2021 je 48 
let. 

Struktu$a sodelavcev glede na delovno dobo v dru!bi
Kljub visoki pripadnosti sodelavcev dru'bi, ki se ka'e tudi v nizki )luktuaciji, se za%adi upokojitev starostna struktu%a 
ter struktu%a sodelavcev glede na delovno dobo v Loteriji Slovenije v zadnjem $asu spreminjata. Dobrih 40 
odstotkov sodelavcev je v dru'bi zaposlenih manj kot 10 let, medtem ko je 36 odstotkov sodelavcev v dru'bi vsaj 
20 let, s $imer sledimo st%ate&kim zavezam po kompetentnih sodelavcih in ustreznemu prena&anju specifi$nih 
loterijskih znanj, predvsem s starej&ih, bolj izku&enih sodelavcev na mlaj&e, manj izku&ene sodelavce ter ob%atno, 
prena&anjem znanj s podro$ja digitalne pismenosti in kibernetske varnosti z mlaj&ih na starej&e. Na ta na$in v dru'bi 
ustvarjamo dobro okolje za medgene%acijsko sodelovanje in skrbimo za vklju$enost vseh sodelavcev.

Izob$a!evanje in $azvoj sodelavcev 
V okviru st%ate&kega %azvoja kadrov sodelavcem z izob%a'evanjem omogo$amo pridobivanje znanj in izku&enj na 
%azli$nih podro$jih. Le z visoko usposobljenimi in strokovnimi sodelavci se lahko hitro ter u$inkovito odzivamo na 
zahteve poslovnega okolja.

Sodelavci se redno udele'ujejo izob%a'evanj, ki so za%adi epidemije covida-19 v letu 2021 ve$inoma potekala 
prek spleta. V februarju in marcu smo z namenom &e u$inkovitej&ega medsebojnega povezovanja ter kulture 
sodelovanja za$eli z izob%a'evanjem vseh zaposlenih na podro$ju ase%tivnega in eti$nega komunici%anja. Del 
vodstvene ekipe se je v maju, juniju in avgustu udele'il izob%a'evanja s podro$ja vodenja. V juniju so se vsi zaposleni 
udele'ili izob%a'evanja na temo kibernetske varnosti. Ozave&$enost o kibernetski in informacijski varnosti 
oh%anjamo na visoki %avni, zato smo tudi letos junija na podro$ju informacijske varnosti in %avnanja z osebnimi 
podatki v dru'bi izvedli teste za vse zaposlene. Na podlagi rezultatov testov smo v septembru izvedli izob%a'evanja 
za vse sodelavce, ki so bila osredoto$ena na podro$ja informacijske varnosti, %avnanje z osebnimi podatki v dru'bi 
ter odgovornega prirejanja iger na sre$o. Novemb%a smo v sodelovanju z Ekologi brez meja za vse sodelavce izvedli 
izob%a'evanje na temo varstva okolja. 

Zdru'enje evropskih loterij je v sodelovanju s Svetovnim loterijskim zdru'enjem (WLA) tudi letos organizi%alo 
celotedenski spletni seminar na temo dru'bene odgovornosti in odgovornega prirejanja iger, ki je vklju$eval 
predavanja s podro$ij $lovekovih p%avic, ogla&evanja, komunici%anja, varovanja okolja in podobno. Na seminarju so 
letos kot predavateljice sodelovale tudi predstavnice Loterije Slovenije. 
 
Skozi leto so ves $as potekala tudi interna izob%a'evanja, namenjena oh%anjanju, &irjenju specifi$nega znanja 
znot%aj dru'be in deljenju aktualnih informacij ter novosti med zaposlenimi. 

Na&a platforma za interno komunici%anje »Sre$onet« je za'ivela v p%aksi in u$inkovito pripomogla k ve$ji 
informi%anosti, povezanosti in seznanjenosti sodelavcev o dogajanju v dru'bi. Sre$onet ima informativno, 
vklju$evalno in izob%a'evalno vlogo, saj s takoj&njim deljenjem aktualnih informacij dviguje %aven internega 
poznavanja delovanja dru'be ter krepi interno komunikacijo med sodelavci. Za bolj poglobljeno prena&anje znanj 
in informacij vsi sodelavci v $asu epidemije u$inkovito in spretno upo%abljajo spletna orodja za komunici%anje.

Tudi letos smo izvedli letne pogovore z vsemi sodelavci, v okviru katerih vodje s svojimi sodelavci preverjajo 
klju$ne kompetence in doseganje ciljev ter defini%ajo nove cilje za teko$e leto. Letni %azgovori so na&e klju$no 
orodje ciljnega vodenja, identifikacije %azvojnih potencialov ter podro$ij %azvoja in izob%a'evanja kadrov. Model 
klju$nih kompetenc sodelavcev, ki temelji na st%ategiji in vrednotah dru'be, je bil v letu 2021 celovito prenovljen. 
Nadg%adnja se je nana&ala predvsem na ve$jo vsebinsko prepletenost klju$nih kompetenc s st%ategijo dru'be. V 
postopek prenove modela klju$nih kompetenc sta bila vklju$ena tudi svet delavcev in sindikat Loterije Slovenije. 
Splo&na ocena sodelavcev glede zadovoljstva z delom, po$utjem na delovnem mestu ter mo'nostjo usklajevanja 
zasebnega in poklicnega 'ivljenja na podlagi letos izvedenih letnih %azgovorov je zelo dob%a.

Izmenjava izku#enj in prenos dobrih p$aks 
Na&i sodelavci imajo prek mednarodnih povezovanj dostop do najbolj&ih p%aks, znanj in izku&enj ter se %azvijajo 
tudi v mednarodnem prostoru – v Zdru'enju evropskih loterij in njihovih skupin na p%avnem podro$ju, podro$ju 
informacijskih tveganj, boja proti ilegalnim prirediteljem in evropske skupine za korpo%ativno dru'beno 
odgovornost in odgovorno prirejanje iger na sre$o. V oktobru se je za$el izvajati enoletni mentorski prog%am 
Zdru'enja evropskih loterij WiLL: Women’s initiative in Lotte%y Leadership, v katerem sodelujeta tudi dve 
predstavnici Loterije Slovenije. Namen mentorskega prog%ama je spodbujanje in podpi%anje napredovanja 'ensk na 
najvi&je polo'aje pri up%avljanju loterije, vodenju in odgovornosti. 

V okviru ce%tifikata »Dru'ini prijazno podjetje« skrbimo za usklajevanje poklicnega in zasebnega 'ivljenja 
sodelavcev. Na podlagi Politike »Dru'ini prijaznega podjetja« smo na tem podro$ju vzpostavili %azli$ne ukrepe, ki jih 
bomo v prihodnjem letu &e nadg%adili, vodilo pri oblikovanju novih ukrepov pa bo upo&tevanje dobrih p%aks in novih 
trendov na tem podro$ju, spo&tovanje %aznolikosti ter skrb za vklju$enost vseh sodelavcev.

Varno in zd$avo delovno okolje
Zavedamo se, da sta skrb za zd%avje in dobro po$utje sodelavcev tudi odgovornost dru'be. V okviru Promocije 
zd%avja na delovnem mestu smo opredelili vse aktivnosti in ukrepe, ki se izvajajo za vse sodelavce pod enakimi 
pogoji, z namenom oh%anjanja in krepitve telesnega ter du&evnega zd%avja zaposlenih. Dobro psihofizi$no 
po$utje in ugodno psihosocialno klimo zagotavljamo z odp%to komunikacijo med sodelavci, ni$elno tole%anco 
do vsakr&nega nedopustnega %avnanja na delovnem mestu, s &po%tnimi, kulturnimi in dru'abnimi prireditvami, 
delavnicami o zd%avem na$inu 'ivljenja, zd%avo preh%ano v interni restav%aciji ter podobnimi aktivnostmi. V dru'bi 
smo ves $as t%ajanja izrednih %azmer sprejemali ustrezne ukrepe za prepre$evanje &iritve virusa covid-19.

Za dru'enje in koristno pre'ivljanje prostega $asa sodelavcev 'e vrsto let skrbi #po%tno-kulturno dru&tvo Deteljica, 
ki s pomo$jo lastnega prispevka $lanov in podpore dru'be organizi%a &po%tne dejavnosti in dru'abne dogodke ter 
sofinanci%a oglede kulturnih prireditev. V dru&tvu je aktivnih 46 sodelavcev. 

Nekdanji sodelavci so vklju$eni v Dru&tvo upokojencev Loterije Slovenije. Z vsakoletno podporo njihovim 
dejavnostim izkazujemo skrb tudi za tretje 'ivljenjsko obdobje sodelavcev. 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerega so vklju$eni vsi sodelavci, je 'e vrsto let sestavni 
del na&e pla$ne politike. Letna premija za vse sodelavce je v letu 2021 zna&ala 117.454 evrov.
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Spo&tujemo sprejete vrednote in eti$na na$ela ter zagotavljamo korpo%ativno integriteto na vseh %avneh 
delovanja dru'be. Skrbimo za t%ansparentnost in skladnost poslovanja, komunici%amo klju$na sporo$ila in 
vrednote dru'be ter tako utrjujemo ugled osrednjega prireditelja loterijskih iger. Vseskozi skrbimo za dvig 
%avni ozave&$enosti o dru'beno koristnih vidikih na&ega poslovanja tako na %avni sodelavcev, ig%alcev kot &ir&e 
javnosti. Tudi v $asu epidemije smo nadaljevali z uresni$evanjem na&ega poslanstva: kot st%ate&ka nalo'ba 
d%'ave smo skrbeli za dru'beno odgovorno prirejanje iger v Sloveniji ter sofinanci%anje slovenskih invalidskih, 
humanitarnih in &po%tnih organizacij. Sodelovanje v ig%ah Loterije Slovenije je vedno pozitivno dejanje – reden 
pritok sredstev organizacijam, ki skrbijo za najbolj %anljive skupine prebivalcev Slovenije, pa je v tem izredno 
zahtevnem obdobju &e toliko bolj pomemben. 

Korpo$ativno komunici$anje

Tudi v lanskem letu smo nadaljevali z uresni$evanjem na&ega poslanstva, saj kot st%ate&ka nalo'ba d%'ave 
skrbimo za dru'beno odgovorno prirejanje iger v Sloveniji ter sofinanci%anje slovenskih invalidskih, humanitarnih 
in &po%tnih organizacij. Sodelovanje v na&ih ig%ah je zdaj &e posebej pozitivno dejanje – reden pritok sredstev 
organizacijam, ki skrbijo za najbolj %anljive skupine prebivalcev Slovenije, je namre$ v tem izredno zahtevnem 
obdobju &e toliko bolj pomemben. 

Nadaljevali smo s korpo%ativno komunikacijsko platformo, katere cilj je okrepiti zavedanje o dru'beno 
pomembni vlogi sodelovanja v ig%ah Loterije Slovenije. K sodelovanju smo povabili ko&arkarje na vozi$kih, ki 
v seriji oglasov sporo$ajo, da s sodelovanjem v ig%ah Loterije Slovenije ig%alci pomagajo podpi%ati slovenske 
invalidske, humanitarne in &po%tne organizacije, Loterija Slovenije pa pri tem vseskozi skrbi za odgovorno 
in varno prirejanje iger. Raziskava CEM, ki meri komunikacijsko u$inkovitost, je pokazala, da je kampanja v 
&ir&i javnosti dosegla visoko nadpovpre$ne rezultate. Anketi%anci so kot najbolj v&e$ne elemente TV-oglasa 
izpostavili zgodbo, ob$utke, ig%alce, glasbo, pa tudi slogan.

Na dru'benem omre'ju LinkedIn smo nadaljevali z ozave&$anjem dele'nikov o na&em poslanstvu in vlogi v 
dru'bi, krepili zavedanje o povezavi med sodelovanjem v ig%ah na sre$o in dru'beno odgovornostjo. 

Aktivnosti usmerjamo tudi v interno komunici%anje ter tako skrbimo za visoko stopnjo motivi%anosti 
sodelavcev za skupno sodelovanje, povezovanje in ustvarjalnost. Z zgledom in interno komunikacijo oblikujemo 
organizacijsko kulturo zavzetosti in sodelovanja, medsebojnega dialoga in spo&tovanja ter pove$ujemo 
pripadnost in povezanost sodelavcev. S sodelavci aktivno komunici%amo na interni komunikacijski platformi 
Sre$onet, ki je namenjena izklju$no sodelavcem Loterije in omogo$a jasno, pregledno in p%avo$asno 
komunikacijo, bolj&o informi%anost in obve&$enost ter enostaven dostop do informacij. 

T$!no komunici$anje

T%'no komunici%anje ureja Kodeks t%'nega komunici%anja, ki smo ga novemb%a popolnoma prenovili. Novi kodeks 
vklju$uje najnovej&a priporo$ila in standarde, ki jih je Zdru'enje evropskih loterij vg%adilo v nove Smernice 
odgovornega ig%anja (Responsible Gaming F%amework) in na$ela Antwerpske resolucije, h kateri je aprila 2021 
pristopila tudi Loterija Slovenije. Celovita st%ategija t%'nega komunici%anja temelji na odgovornosti do ig%alcev 
in drugih skupin dele'nikov, ogla&evanje na visokih eti$nih merilih in standardih odgovornega prirejanja iger na 
sre$o, s Kodeksom t%'nega komunici%anja pa se zavezujemo k spo&tovanju osebnih p%avic ig%alcev.

Na&e komunici%anje ni nikoli usmerjeno na mladoletne osebe ali druge %anljive skupine ig%alcev. Mladoletne 

osebe ne nastopajo v na&ih oglasnih sporo$ilih, ne ogla&ujemo na stavbah in objektih, kjer se izvaja dejavnost 
vzgoje in izob%a'evanja mladoletnikov, p%av tako se ne pojavljamo na prireditvah, ki so namenjene predvsem 
mladoletnim. Z zaupnimi in osebnimi podatki ig%alcev %avnamo skrbno in odgovorno, p%av tako zahtevamo 
eti$no in odgovorno %avnanje tudi od svojih poslovnih pa%tnerjev.  

Odgovornost do na$avnega okolja in t$ajnostna na$avnanost

!ep%av Loterija s svojo dejavnostjo v ve$ji meri neposredno ne vpliva na na%avno okolje, pa je skrb zanj sestavni 
del poslovnega vodenja in na&e organizacijske kulture. 

Var$ujemo z vsemi vrstami na%avnih virov, posebno skrb namenjamo neobnovljivim virom, zmanj&evanju vseh 
vrst odpadkov in emisij, zlasti nevarnih, pa tudi skrbi za ponovno upo%abo, recikli%anje oziroma predelavo 
odpadnih snovi ter urejeno not%anje in zunanje okolje. Odgovoren odnos do okolja sku&amo vzpostaviti na 
vseh podro$jih delovanja, od %azvoja izdelkov in storitev, nabave ustreznih surovin in reprodukcijskih materialov 
ter drugih vhodnih materialov do skrbi za odgovoren odnos do okolja pri izboru podizvajalcev in poslovnih 
pa%tnerjev. 

Investicije v opremo, prostore, %a$unalni&ko inf%astrukturo, ogrevanje in hlajenje so tak&ne, da v najmanj&i mo'ni 
meri obremenjujejo okolje. 

Med sodelavci, ig%alci in poslovnimi pa%tnerji spodbujamo upo%abo elektronske po&te ter elektronskih prodajnih 
poti, s $imer zmanj&ujemo po%abo papirja. 

Pri %avnanju z odpadki sledimo veljavni zakonodaji in Uredbi o odpadkih (U%adni list RS, &t. 103/2011), poleg tega 
pa vsi sodelavci s svojim %avnanjem izkazujemo ekolo&ko zavest in kulturo ter tako prispevamo k uresni$evanju 
t%ajnostnih vidikov poslovanja dru'be. Dvigniti sku&amo okoljsko zavest vsakega posameznika ter tako 
prispevati k oblikovanju informi%anega, ozave&$enega in kriti$no misle$ega sodelavca, ki bo s svojim slogom 
'ivljenja in dela $im manj obremenjeval okolje. Del elektri$ne energije pridobivamo iz solarne elekt%arne na 
strehi na&e poslovne stavbe, na&i stre'ni&ki centri, ki smo jih z novimi tehnologijami opremili lani, pa po%abijo 50 
odstotkov manj elektri$ne energije in okolje onesna'ujejo s 30 odstotki manj emisij CO2. 

Klju$ni projekt na podro$ju odgovornega odnosa do okolja je upo%aba papirja s ce%tifikatom FSC (Forest 
Stewardship Council), ki je pridobljen iz t%ajnostno in odgovorno up%avljanih gozdov, ki se jim z nekontroli%ano 
se$njo ne povzro$a &koda. Upo%abljamo ga za vse na&e tiskovine.

V posameznih eta'ah poslovne stavbe so name&$eni kompleti vsebnikov za lo$eno zbi%anje stekla, organskih 
odpadkov in odpadne embala'e, p%av tako pa je v vsaki pisarni poleg navadnega ko&a za smeti &e ka%tonska 
&katla za zbi%anje odpadnega papirja. 

Odgovornost do skupnosti
 
Loterija Slovenije v okviru dru'beno odgovornega prirejanja iger na sre$o s koncesijskimi dajatvami prispeva 
pomemben del k financi%anju slovenskih invalidskih, humanitarnih in &po%tnih organizacij. Kot dru'beno 
odgovorno podjetje se zavedamo vpetosti v &ir&e dru'beno in na%avno okolje, zato dajemo prednost 
sodelovanju pri projektih, ki lahko pripomorejo k bolj&i kakovosti 'ivljenja $im ve$jega &tevila ljudi.

 04  |   ODGOVORNO KOMUNICIRANJE

 05  |   ODGOVORNOST DO OKOLJA
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Tudi v leto&njem letu so zb%ane koncesijske dajatve in pla$ane dividende Loterije Slovenije predstavljale glavni 
vir financi%anja Fundacije za financi%anje invalidskih in humanitarnih organizacij ter pomemben vir financi%anja 
Fundacije za &po%t. Skupaj z ig%alci smo samo v lanskem letu pomagali podpreti ve$ kot 500 slovenskih 
invalidskih, humanitarnih in &po%tnih organizacij ter projektov. To sporo$ilo posredujemo dele'nikom na 
%azli$ne na$ine in v %azli$nih medijih. Na podlagi podatkov obeh fundacij smo prip%avili zemljevid financi%anih 
projektov v letu 2020, ki ozna$uje prejemnike in projekte po posameznih k%ajih, ki so financi%ani iz naslova 
prejetih koncesijskih dajatev od prirejanja iger na sre$o Loterije Slovenije. Zemljevid s podatki je na voljo na 
spletni st%ani loterija.si. V sodelovanju s Fundacijo za &po%t s posebnimi tablami ozna$ujemo vse novo zg%ajene 
ali prenovljene &po%tne objekte, financi%ane iz naslova zb%anih loterijskih sredstev.

Pri dodeljevanju sponzorstev Loterija upo&teva na$ela u%avnote'enosti, ekonomskih koristi in zadostne 
%azpr&enosti. V skladu z Zakonom o politi$nih st%ankah Loterija ne prispeva finan$nih sredstev ali podpore 
v kakr&nikoli obliki katerikoli politi$ni st%anki, izvoljenemu funkcionarju ali kandidatu za javno funkcijo 
in ne podpi%a nobene predvolilne ali politi$ne kampanje. Enako velja za verske ustanove in skupnosti. S 
politiko sponzorstev in donacij smo oblikovali jasne kriterije, na podlagi katerih vstopamo v pa%tnerstva. 
Tako zagotavljamo ve$jo u$inkovitost vlo'enih sredstev (sponzorstva) in podpi%amo delovanje organizacij s 
$lovekoljubnim namenom (donacije). 

Nadaljevali smo sodelovanje z Zvezo za &po%t invalidov Slovenije – Slovenskim pa%alimpijskim komitejem: 
potem, ko smo konec leta 2020 v sodelovanju s ko&arkarji na vozi$kih prip%avili korpo%ativno komunikacijo, 
s katero vse na&e dele'nike ozave&$amo o na&em poslanstvu in na$inu delovanja, smo pred za$etkom 
pa%alimpijskih iger podprli inte%vjuje s pa%a&po%tniki – projekt smo poimenovali Sre$anja s pa%a&po%tniki. 
Avgusta smo na&e pa%a&po%tnike podpi%ali v lovu na 50. pa%alimpijsko medaljo v Tokiu – pa%astrelec F%an$ek 
Go%azd Tir&ek je osvojil kar dve, srebrno in bronasto. Pa%alimpijcem smo skupaj z ostalimi podporniki ob vrnitvi 
prip%avili sprejem. Ob dnevu slovenskega &po%ta nas je obiskal pa%akolesar Anej Doplihar s spremljevalno ekipo. 
Z oglasnim sporo$ilom in prispevki smo sodelovali v reviji #po%tnik, podprli smo izdajo koledarja ter se ob koncu 
leta sre$ali na vi%tualnem dogodku za sponzorje.

Ra$unovodsko poro$ilo
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 01 | RA&UNOVODSKI IZKAZI

1. BILANCA STANJA

v evrih Pojasnila 31. 12. 2021 31. 12. 2020

SREDSTVA  35.661.524 37.794.445

A. Dolgoro"na sredstva  16.614.690 15.897.556

I. Neopredmetena sredstva in dolgoro$ne $asovne %azmejitve 1 2.279.596 2.386.334

1. Dolgoro$ne premo'enjske p%avice  2.229.741 2.322.451

2. Druge dolgoro$ne aktivne $asovne %azmejitve  49.855 63.883

II. Opredmetena osnovna sredstva 2 4.599.702 5.000.221

1. Zemlji&$a in zg%adbe  2.402.307 2.682.182

a) Zemlji&$a  20.117 24.165

b) Zg%adbe  2.382.190 2.658.017

2. Druge nap%ave in oprema  2.109.325 2.315.702

3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo  14.290 2.337

4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  73.780 0

III. Nalo'bene nepremi$nine 3 18.266 18.266

IV. Dolgoro$ne finan$ne nalo'be 4 9.454.709 8.187.504

1. Dolgoro$ne finan$ne nalo'be, %azen posojil  9.454.709 8.187.504

a) Druge delnice in dele'i  4.175.560 4.175.560

b) Druge dolgoro$ne finan$ne nalo'be  5.279.149 4.011.944

V. Dolgoro$ne poslovne terjatve 5 246.367 244.269

a) Dolgoro$ne poslovne terjatve do drugih  246.367 244.269

VI. Odlo'ene terjatve za davek 6 16.050 60.962

B. K$atkoro%na sredstva  18.143.188 20.200.188

I. Zaloge 7 217.087 368.964

1. Material  217.087 348.164

2. Blago  0 20.800

II. K%atkoro$ne finan$ne nalo'be 8 1.300.000 2.308.168

1. K%atkoro$ne finan$ne nalo'be, %azen posojil  1.300.000 2.308.168

a) Druge k%atkoro$ne finan$ne nalo'be  1.300.000 2.308.168

III. K%atkoro$ne poslovne terjatve 9 1.888.592 3.236.017

1. K%atkoro$ne poslovne terjatve do kupcev  45.263 5.151

2. K%atkoro$ne poslovne terjatve do drugih  1.843.329 3.230.866

IV. Denarna sredstva 10 14.737.509 14.287.039

C. K$atkoro%ne aktivne %asovne $azmejitve 11 903.646 1.696.701

Zabilan$na sredstva 19 1.930.057 1.930.057

Pojasnila k %a$unovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba b%ati v povezavi z njimi.

v evrih Pojasnila 31. 12. 2021 31. 12. 2020

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 35.661.524 37.794.445

A. Kapital 12 19.985.610 19.434.014

I. Vpoklicani kapital 3.099.649 3.099.649

1. Osnovni kapital 3.099.649 3.099.649

II. Kapitalske reze%ve 4.751.941 4.751.941

III. Reze%ve iz dobi$ka 6.982.694 6.982.694

1. Zakonske reze%ve 309.965 309.965

2. Druge reze%ve iz dobi$ka 6.672.729 6.672.729

IV. Reze%ve, nastale za%adi vrednotenja po po&teni vrednosti 90.945 -110.097

V. Preneseni $isti poslovni izid 100.958 61.225

VI. !isti poslovni izid poslovnega obdobja 4.959.423 4.648.602

B. Reze$vacije in dolgoro"ne pasivne "asovne $azmejitve 13 404.971 393.377

1. Reze%vacije za pokojnine in podobne obveznosti 404.971 393.377

C. Dolgoro"ne obveznosti 1.548.369 1.498.971

I. Dolgoro$ne finan$ne obveznosti 14 763.763 1.015.820

1. Druge dolgoro$ne finan$ne obveznosti 763.763 1.015.820

II. Dolgoro$ne poslovne obveznosti 15 784.606 483.151

1. Druge dolgoro$ne poslovne obveznosti 784.606 483.151

%. K$atkoro"ne obveznosti 13.542.743 16.271.288

I. K%atkoro$ne finan$ne obveznosti 16 198.161 197.737

1. Druge k%atkoro$ne finan$ne obveznosti 198.161 197.737

II. K%atkoro$ne poslovne obveznosti 17 13.344.582 16.073.551

1. K%atkoro$ne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.567.362 1.535.164

2. K%atkoro$ne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.246.392 1.130.087

3. Druge k%atkoro$ne poslovne obveznosti 10.530.828 13.408.300

D. K$atkoro"ne pasivne "asovne $azmejitve 18 179.831 196.795

Zabilan$ne obveznosti 19 1.930.057 1.930.057



70 71

Letno poro!ilo 2021Letno poro!ilo 2021

v evrih Pojasnila 2021 2020

1. !isti prihodki od prodaje 20 93.933.390 87.145.368

2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 20 223.642 191.916

3. Stro&ki blaga, materiala in storitev 21 -83.720.168 -77.140.915

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stro&ki  
po%abljenega materiala -685.645 -557.005

b) Stro&ki storitev -83.034.523 -76.583.910

4. Stro&ki dela 21 -3.381.511 -3.368.613

a) Stro&ki pla$ -2.617.058 -2.581.983

b) Stro&ki socialnih zavarovanj -532.405 -532.721

– Stro&ki pokojninskih zavarovanj -352.264 -354.039

– Stro&ki drugih socialnih zavarovanj -180.141 -178.682

c) Drugi stro&ki dela -232.048 -253.909

5. Odpisi vrednosti 21 -1.814.065 -1.854.726

a) Amo%tizacija -1.807.076 -1.846.608

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih -6.989 -8.077

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri ob%atnih sredstvih 0 -41

6. Drugi poslovni odhodki 21 -70.722 -70.420

7. Finan$ni prihodki iz dele'ev 22 681.988 552.648

a) Finan$ni prihodki iz dele'ev v drugih dru'bah 681.988 552.648

8. Finan$ni prihodki iz danih posojil 22 108.167 121.073

a) Finan$ni prihodki iz posojil, danih drugim 108.167 121.073

9. Finan$ni prihodki iz poslovnih terjatev 98 42

a) Finan$ni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 98 42

10. Finan$ni odhodki iz finan$nih obveznosti 23 -86.759 -33.258

a) Finan$ni odhodki iz finan$nih obveznosti -86.759 -33.258

11. Finan$ni odhodki iz poslovnih obveznosti 23 -493 -1.009

a) Finan$ni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev -396 -147

b) Finan$ni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti -97 -862

12. Drugi prihodki 24 11.660 800

13. Drugi odhodki 25 -10.415 -29.996

14. Davek iz dobi$ka 26 -915.830 -862.606

15. Odlo'eni davki 441 -1.702

%isti poslovni izid ob$a"unskega obdobja  4.959.423 4.648.602

2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v evrih Pojasnila 2021 2020

%isti poslovni izid ob$a"unskega obdobja 12 4.959.423 4.648.602

Spremembe reze%v, nastalih za%adi vrednotenja finan$nih nalo'b po po&te-
ni vrednosti

 231.001 -102.986

Druge sestavine vseobsegajo$ega donosa  -29.959 -10.876

Celotni vseobsegajo"i donos ob$a"unskega obdobja  5.160.465 4.534.740

3.  IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO%EGA DONOSA
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 v evrih 2021 2020

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Postavke izkaza poslovnega izida 5.959.025 5.872.790

Poslovni prihodki (%azen za prevrednotenje) in finan$ni prihodki iz poslovnih terjatev 94.021.157 87.297.570

Poslovni odhodki brez amo%tizacije (%azen za prevrednotenje) in finan$ni odhodki iz 
poslovnih obveznosti -87.146.743 -80.560.472

Davki iz dobi$ka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -915.389 -864.308

b) Spremembe "istih ob$atnih sredstev (in "asovnih $azmejitev, reze$vacij ter 
odlo!enih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 78.749 334.267

Za$etne manj kon$ne poslovne terjatve 1.332.857 -872.673

Za$etne manj kon$ne aktivne $asovne %azmejitve 807.083 -473.206

Za$etne manj kon$ne odlo'ene terjatve za davek -444 1.702

Za$etne manj kon$ne zaloge 151.877 -163.392

Kon$ni manj za$etni poslovni dolgovi -2.170.688 1.874.656

Kon$ne manj za$etne pasivne $asovne %azmejitve in reze%vacije -41.936 -32.820

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 6.037.774 6.207.057

B. Denarni tokovi pri investi$anju   

a) Prejemki pri investi$anju 2.971.175 806.267

Prejemki od dobljenih obresti in dele'ev v dobi$ku drugih, ki se nana&ajo na investi-
%anje 811.498 673.082

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 172.574 65.264

Prejemki od odtujitve finan$nih nalo'b 1.987.103 67.921

b) Izdatki pri investi$anju -3.701.486 -1.604.891

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -568.675 -820.085

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -1.117.674 -587.178

Izdatki za pridobitev finan$nih nalo'b -2.015.137 -197.628

c) Prebitek prejemkov pri nalo!benju ali prebitek izdatkov pri nalo!benju (a + b) -730.311 -798.624

C. Denarni tokovi pri financi$anju   

a) Prejemki pri financi$anju 0 0

b) Izdatki pri financi$anju -4.856.993 -4.083.073

Izdatki za odpla$ila k%atkoro$nih finan$nih obveznosti -251.633 -220.513

Izdatki za izpla$ila dividend in drugih dele'ev v dobi$ku -4.605.360 -3.862.560

c) Prebitek prejemkov pri financi$anju ali prebitek izdatkov pri financi$anju (a + b) -4.856.993 -4.083.073

%. Kon"no stanje denarnih sredstev 14.737.509 14.287.039

x) Denarni izid v obdobju (se#tevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 450.470 1.325.360

y) Za"etno stanje denarnih sredstev 14.287.039 12.961.679

4. IZKAZ DENARNIH TOKOV

Z
IZJEMNO

EKIPO
DO SRE!E

ZA VSE
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5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

v evrih Osnovni 
kapital

Kapitalske 
reze$ve

Zakonske 
reze$ve

Druge 
reze$ve iz 

dobi"ka

Reze$ve, 
nastale 

za$adi 
vred-

notenja 
po po#teni 

vrednosti

Preneseni 
"isti 

poslovni 
izid

%isti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

obdobja

Skupaj 
kapital

Stanje 1. 1. 2021 3.099.649 4.751.941 309.965 6.672.729 -110.097 61.225 4.648.602 19.434.014

Spremembe  
lastni#kega  
kapitala – 
t$ansakcije z 
lastniki

0 0 0 0 0 0 -4.605.360 -4.605.360

Izpla$ilo dividend 0 0 0 0 0 0 -4.605.360 -4.605.360

Celotni  
vseobsegajo"i 
donos

0 0 0 0 201.042 0 4.959.423 5.160.465

Vnos $istega 
poslovnega izida 4.959.423 4.959.423

Sprememba reze%v, 
nastalih za%adi  
vrednotenja 
finan$nih nalo'b po 
po&teni vrednosti

0 0 0 0 231.001 0 0 231.001

Druge sestavine 
vseobsegajo$ega 
donosa  
poro$evalskega 
obdobja

0 0 0 0 -29.959 0 0 -29.959

Spremembe v 
kapitalu 0 0 0 0 0 39.733 -43.242 -3.509

Razporeditev  
preostalega dela 
$istega dobi$ka 
primerjalnega 
obdobja na druge 
sestavine kapitala

0 0 0 0 0 43.242 -43.242 0

Druge spremembe 
v kapitalu 0 0 0 0 0 -3.509 0 -3.509

Stanje 31. 12. 2021 3.099.649 4.751.941 309.965 6.672.729 90.945 100.958 4.959.423 19.985.610

v evrih Osnovni 
kapital

Kapitalske 
reze$ve

Zakonske 
reze$ve

Druge 
reze$ve iz 

dobi"ka

Reze$ve, 
nastale 

za$adi 
vred-

notenja 
po po#teni 

vrednosti

Prenese-
ni "isti 

poslovni 
izid

%isti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

obdobja

Skupaj 
kapital

Stanje 1. 1. 2020 3.099.649 4.751.941 309.965 6.672.729 3.765 29.041 3.896.812 18.763.902

Spremembe 
lastni#kega 
kapitala –
t$ansakcije z 
lastniki

0 0 0 0 0 0 -3.862.560 -3.862.560

Izpla$ilo dividend 0  0  0 0 0 0 -3.862.560 -3.862.560

Celotni 
vseobsegajo"i 
donos

0 0 0 0 -113.862 0 4.648.602 4.534.740

Vnos $istega 
poslovnega izida 0 0 0 0 0 0 4.648.602 4.648.602

Sprememba reze%v, 
nastalih za%adi 
vrednotenja 
finan$nih nalo'b po 
po&teni vrednosti

0 0 0 0 -102.986 0 0 -102.986

Druge sestavine 
vseobsegajo$ega 
donosa

0 0 0 0 -10.876 0 0 -10.876

Spremembe v 
kapitalu 0 0 0 0 0 32.184 -34.252 -2.068

Razporeditev 
preostalega dela 
$istega dobi$ka 
primerjalnega 
obdobja na druge 
sestavine kapitala

0  0 0  0 0 34.252 -34.252 0

Druge 
spremembe v 
kapitalu

0 0 0 0 0 -2.068 0 -2.068

Stanje 31. 12. 2020 3.099.649 4.751.941 309.965 6.672.729 -110.097 61.225 4.648.602 19.434.014

Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
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BILAN%NI DOBI%EK

Oblikovanje bilan"nega dobi"ka

v evrih 2021 2020

!isti poslovni izid poslovnega leta 4.959.423 4.648.602

Preneseni dobi$ek/izguba 100.958 61.225

Bilan"ni dobi"ek 5.060.381 4.709.827

Izpla$ilo vmesnih dividend -2.228.400 -1.857.000

Preostanek bilan"nega dobi"ka 2.831.981 2.852.827

Up%ava je na seji dne 9. februarja 2022 sprejela sklep, da se izpla$ajo vmesne dividende v vi&ini 2.228.400 evrov. 
Nadzorni svet je sklep potrdil na seji dne 15. februarja 2022.

Up%ava in nadzorni svet skup&$ini delni$arjev predlagata, da se bilan$ni dobi$ek za poslovno leto 2021 v vi&ini 
5.060.381 evrov upo%abi za naslednje:
• del bilan$nega dobi$ka v vi&ini 4.902.480 evrov za izpla$ilo dividend delni$arjem (v znesku so 'e upo&tevane 

vmesne dividende v vi&ini 2.228.400 evrov, ki so bile izpla$ane 24. februarja 2022);
• del bilan$nega dobi$ka v vi&ini 157.901 evrov ostane v prenesenem dobi$ku.

Z
IZJEMNO

EKIPO
DO SRE!E

ZA VSE
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 02 | RA&UNOVODSKE USMERITVE

Ra$unovodski izkazi dru'be Loterija Slovenije, d.d. so sestavljeni za leto, ki se je kon$alo 31. decemb%a 2021.

Ra$unovodski izkazi so prip%avljeni v skladu s Slovenskimi %a$unovodskimi standardi 2016 (v nadaljevanju: SRS 2016) 
s pripadajo$imi ustreznimi stali&$i in pojasnili, kot jih je sprejel Strokovni svet Slovenskega in&tituta za revizijo, ter 
dolo$ili Zakona o gospodarskih dru'bah (v nadaljevanju: ZGD-1).

Up%ava dru'be je %a$unovodske izkaze potrdila dne 15. februarja 2022.

Ra$unovodski izkazi so od%az resni$ne in po&tene predstavitve finan$nega polo'aja dru'be, njenega poslovnega 
izida ter denarnih tokov. Ra$unovodski izkazi dru'be so sestavljeni z upo&tevanjem temeljnih %a$unovodskih 
predpostavk: $asovne neomejenosti delovanja in nastanka poslovnega dogodka. Pri tem so upo&tevane kakovostne 
zna$ilnosti %a$unovodskih izkazov: %azumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
 
Poslovno leto je enako koledarskemu.

Podlaga za merjenje gospodarskih kategorij v %a$unovodskih izkazih so za$etne izvirne vrednosti, izjema so finan$na 
sredstva, za kate%a je objavljena cena na delujo$em trgu in katerih vrednost je mogo$e zanesljivo izmeriti, zato se 
merijo ter ob%a$unavajo po po&teni vrednosti.

Ra$unovodski izkazi so sestavljeni v evrih in zaokro'eni na enoto. Sredstva in obveznosti, nomini%ana v tujih valutah, 
so bila pre%a$unana v evre po referen$nem te$aju ECB iz te$ajnice Banke Slovenije na dan 31. decemb%a 2021.

Neopredmetena sredstva in dolgoro"ne aktivne "asovne $azmejitve

Neopredmeteno sredstvo je nedenarno sredstvo, ki p%aviloma fizi$no ne obstaja in se pojavlja kot neopredmeteno 
dolgoro$no sredstvo. Med neopredmetenimi sredstvi dru'be so izkazane dolgoro$ne premo'enjske p%avice in 
aktivne $asovne %azmejitve (dolgoro$no odlo'eni stro&ki).

Neopredmeteno sredstvo se pripozna, $e je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in $e 
je mogo$e njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Pripoznanje se odp%avi ob odtujitvi ali kadar se od njegove 
upo%abe ne pri$akuje ve$ nikakr&ne koristi.

Neopredmeteno sredstvo se ob za$etnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, v katero se v&tevajo tudi 
uvozne in nev%a$ljive nakupne dajatve po od&tetju popustov ter vsi neposredno pripisljivi stro&ki prip%avljanja 
sredstva za upo%abo. Nabavne vrednosti so pozneje zmanj&ane za amo%tizacijske pop%avke vrednosti.

Vsa neopredmetena sredstva so amo%tizirljiva s kon$no dobo koristnosti. Amo%tizi%ajo se posami$no po metodi 
enakomernega $asovnega amo%tizi%anja, pri $emer upo%abljene amo%tizacijske stopnje temeljijo na ocenjenih 
dobah koristnosti. Neopredmeteno sredstvo se za$ne amo%tizi%ati p%vega dne naslednjega meseca, ko je na voljo za 
upo%abo. 

Dru'ba za%adi oslabitve prevrednoti neopredmetena dolgoro$na sredstva p%aviloma takoj, ko njihova knjigovodska 
vrednost presega nadomestljivo.

Dolgoro$ne aktivne $asovne %azmejitve vklju$ujejo odlo'ene stro&ke, ki se nana&ajo na obdobje, dalj&e od enega 
leta, in &e ne bremenijo poslovnega izida.

Opredmetena osnovna sredstva

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima dru'ba v lasti ali finan$nem najemu ali ga kako druga$e 
obvladuje in upo%ablja pri op%avljanju storitev ter ga bo po pri$akovanjih v te namene upo%abljala v ve$ kot enem 
ob%a$unskem obdobju. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi dru'ba izkazuje nepremi$nine, opremo in druga 
opredmetena osnovna sredstva, nalo'be v pridobivanje teh sredstev ter terjatve za predujme iz tega naslova.

Opredmeteno osnovno sredstvo se pripozna, $e je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, 
in $e je mogo$e njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Pripoznanje se odp%avi ob odtujitvi ali kadar se od 
njegove upo%abe ne pri$akuje ve$ nikakr&ne koristi.

Opredmeteno sredstvo se ob za$etnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, v katero se v&tevajo tudi 
uvozne in nev%a$ljive nakupne dajatve po od&tetju popustov ter vsi neposredno pripisljivi stro&ki prip%avljanja 
sredstva za upo%abo. 

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanj&ani za ob%a$unano amo%tizacijo in 
morebitne izgube iz oslabitev. Opredmeteno osnovno sredstvo se za$ne amo%tizi%ati p%vi dan naslednjega meseca, 
potem ko je %azpolo'ljivo za upo%abo. 

Idealni dele' na zemlji&$u, ki pripada lastniku dela zg%adbe, dru'ba v&teje v nabavno vrednost poslovnih prostorov in 
dolo$i preostalo vrednost poslovnih prostorov.

Stro&ki v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, ki nastajajo pozneje, pove$ujejo njegovo nabavno vrednost, 
$e pove$ujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s p%votno ocenjenimi. Ostali stro&ki bremenijo stro&ke teko$ega 
poslovanja.

Opredmetena osnovna sredstva niso ve$ predmet knjigovodskega evidenti%anja, $e so odtujena ali uni$ena. Pri tem 
nastali dobi$ki ali izgube se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot prevrednotovalni poslovni prihodki oziroma 
prevrednotovalni poslovni odhodki.
 

Najemi

Spremembe SRS 1 (2019), ki se nana&a na spremenjeno %a$unovodsko ob%avnavanje najemov pri najemnikih, 
je dru'ba za$ela upo%abljati za poslovno leto, ki se je za$elo 1. januarja 2019. Dru'ba za vsa sredstva, ki jih ima v 
najemu, pripozna p%avico do upo%abe sredstva in obveznost iz najema. Sredstva v najemu dru'ba %azvrsti v ustrezno 
vrsto glede na namen njihove %abe. P%avice do upo%abe sredstva in obveznosti iz najema ne pripoznava, kadar gre 
za k%atkoro$ne najeme (obdobje najema je k%aj&e od 12 mesecev) ali najeme majhne vrednosti (vrednost najetega 
sredstva, $e bi bilo novo, je manj&e od 10 tiso$ evrov). Ob za$etnem pripoznanju p%avico do upo%abe sredstva izmeri 
po sedanji vrednosti prihodnjih najemnin. To p%avico amo%tizi%a in pripozna stro&ek amo%tizacije, za%adi $asovne 
vrednosti denarja pa stro&ek obresti med odhodki iz financi%anja.

Nalo!bene nepremi"nine

Nalo'bena nepremi$nina je nepremi$nina, ki jo dru'ba poseduje, da bi prina&ala najemnino ali pove$evala vrednost 
dolgoro$ne nalo'be.

Nalo'bena nepremi$nina se meri po modelu nabavne vrednosti v skladu s SRS 1. Dru'ba upo%ablja metodo 
enakomernega $asovnega amo%tizi%anja. Amo%tizacija se ob%a$unava posami$no.
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Amo$tizacija

Dru'ba upo%ablja metodo enakomernega $asovnega amo%tizi%anja. Amo%tizacijske stopnje so dolo$ene glede na 
pri$akovano dobo koristnosti, ki je odvisna od pri$akovanega fizi$nega iz%abljanja, tehni$nega in gospodarskega 
sta%anja ter pri$akovanih zakonskih in drugih omejitev upo%abe, pri $emer se upo&teva tista, ki je najk%aj&a. 
Amo%tizacija se ob%a$unava posami$no medtem ko se ne ob%a$unava za zemlji&$a.

Ocenjene dobe koristnosti so:
• za zg%adbe  33 let,
• za %a$unalni&ko opremo  2 do 5 let,
• za ostalo opremo       5 do 10 let,
• za prog%amsko opremo               5 let.

Finan"ne nalo!be

Finan$ne nalo'be so finan$na sredstva, ki jih ima dru'ba, da bi z njihovimi donosi pove$evala svoje finan$ne prihodke. 
V bilanci stanja jih dru'ba izkazuje kot dolgoro$ne, to so tiste, ki jih name%ava imeti v posesti v obdobju, dalj&em od 
enega leta in k%atkoro$ne finan$ne nalo'be. Del dolgoro$nih finan$nih nalo'b, ki zapadejo v pla$ilo v enem letu po 
datumu bilance stanja, je pre%azporejen med k%atkoro$ne finan$ne nalo'be.

Dru'ba pri za$etnem pripoznanju finan$ne nalo'be %azvr&$a v naslednje skupine:
•     finan$na sredstva, izmerjena po po&teni vrednosti prek poslovnega izida;
•     finan$ne nalo'be v posesti do zapadlosti v pla$ilo;
•     finan$ne nalo'be v posojila ali

•     za prodajo %azpolo'ljiva finan$na sredstva.

Finan$ne nalo'be v pridru'ena podjetja se merijo po nabavni vrednosti.

Finan$ne nalo'be v lastni&ke vrednostne papirje drugih podjetij in dol'ni&ke vrednostne papirje drugih podjetij in 
d%'ave se ob za$etnem pripoznanju %azvrstijo v za prodajo %azpolo'ljiva finan$na sredstva ter so izkazane po po&teni 
vrednosti. Sprememba po&tene vrednosti se neposredno pripozna v kapitalu, %azen izgub za%adi oslabitve in te$ajnih 
%azlik. Ko se pripoznanje teh nalo'b odp%avi, se v kapitalu pripoznani dobi$ek ali izguba pripozna v poslovnem izidu 
obdobja.

Po&tena vrednost finan$nih nalo'b, %azpolo'ljivih za prodajo, ki koti%ajo na bo%zi, se iz%a$una na osnovi bo%zne cene. 
Finan$ne nalo'be, %azpolo'ljive za prodajo, ki ne koti%ajo na bo%zi, se merijo po nabavni vrednosti.

Finan$ne nalo'be v posojila in ban$ne depozite so izkazane po izvirni vrednosti. 

Dru'ba najmanj enk%at letno ob koncu poslovnega leta preveri morebitne %azloge za slabitev finan$nih nalo'b. V 
primeru, da knjigovodska vrednost finan$ne nalo'be presega nadomestljivo vrednost nalo'be, dru'ba tako finan$no 
nalo'bo prevrednoti za%adi oslabitve.

Zaloge
 
Zaloge so del k%atkoro$nih sredstev, v opredmeteni obliki, ki bodo po%abljena pri ustvarjanju storitev. Dru'ba med 
zalogami izkazuje sre$ke, loterijske listke in termo role.

Zaloge so ovrednotene po nabavnih cenah, ki vklju$ujejo nakupno ceno, uvozne in druge nev%a$ljive nakupne 
dajatve ter neposredne stro&ke nabave. Nakupna cena je zmanj&ana za dobljene popuste. Po%aba se vrednoti po 
metodi drse$ih povpre$nih cen.

Terjatve

Terjatve so na premo'enjskop%avnih in drugih %azmerjih zasnovane p%avice zahtevati od dolo$ene osebe pla$ilo 
dolga ali v primeru danih predpla$il dobavo kak&nih stvari oziroma op%avitve kak&ne storitve. Glede na zapadlost v 
pla$ilo se delijo na k%atkoro$ne, to so terjatve, ki zapadejo v pla$ilo najpozneje v letu dni, in na dolgoro$ne. 

Poslovne terjatve se izvirno izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo pla$ane.

Dru'ba v skladu s SRS 2016 oblikuje pop%avek vrednosti v celotni vi&ini za terjatve v ste$ajnih postopkih in za 
terjatve, ki so predmet sodnega spo%a. Dru'ba oblikuje pop%avek vrednosti terjatev v breme prevrednotovalnih 
poslovnih odhodkov. Pop%avki vrednosti terjatev se oblikujejo individualno za vsako terjatev in vsakega kupca. 

Odlo!ene terjatve in odlo!ene obveznosti za davek

Odlo'ene terjatve in odlo'ene obveznosti za davek so rezultat ob%a$unavanja sedanjih in prihodnjih dav$nih 
posledic. Odlo'ene terjatve za davek se pripoznajo za zneske davka od dohodkov p%avnih oseb, ki bodo povrnjeni 
v prihodnjih obdobjih ter so posledica odbitnih za$asnih %azlik, prenosa morebitnih neiz%abljenih dav$nih izgub 
in neiz%abljenih dav$nih dobropisov v naslednja obdobja. Pripoznajo se le, $e je verjetno, da bo na voljo obdav$ljiv 
dobi$ek, v breme katerega bo mogo$e iz%abiti odbitne za$asne %azlike, neiz%abljene dav$ne izgube in dav$ne 
dobropise.

Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavljajo gotovina v blagajni, dobroimetja na %a$unih in denar na poti. Dru'ba med denarna 
sredstva &teje tudi finan$ne nalo'be, ki jih je mogo$e hitro oziroma v bli'nji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znani 
znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Med omenjene nalo'be 
sodijo predvsem k%atkoro$ni depoziti pri bankah z zapadlostjo v pla$ilo najve$ tri mesece po pridobitvi.

Kapital

Kapital od%a'a lastni&ko financi%anje dru'be in je z vidika dru'be njena obveznost do lastnikov, ki zapade v pla$ilo, 
ko dru'ba preneha poslovati. Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske reze%ve, reze%ve iz dobi$ka, 
revalorizacijske reze%ve, reze%ve, nastale za%adi vrednotenja po po&teni vrednosti, preneseni $isti dobi$ek iz prej&njih 
let in prehodno &e ne%azdeljeni $isti dobi$ek poslovnega leta.

Reze$vacije

Reze%vacije se oblikujejo za obveznosti, ki so posledica preteklih dogodkov in se bodo po zanesljivih predvidevanjih 
pojavile v obdobju, dalj&em od leta dni. Reze%vacije so oblikovane le v primeru, $e je obveznost mogo$e zanesljivo 
izmeriti.

Dru'ba skladno s SRS 2016 in veljavnimi zakonskimi okviri oblikuje reze%vacije za jubilejne nag%ade ter odp%avnine 
ob upokojitvi. Reze%vacije so oblikovane na podlagi aktuarskega iz%a$una, ki se izvede enk%at letno. 

Dolgovi

Dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financi%anjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti oziroma po%avnati 
ve$inoma v denarju. Dru'ba izkazuje finan$ne in poslovne dolgove, glede na rok dospelosti v pla$ilo pa dolgoro$ne 
in k%atkoro$ne. K%atkoro$ni zapadejo v pla$ilo v obdobju, k%aj&em od enega leta.
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Ob za$etnem pripoznanju se ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku. Za pre%a$un 
obveznosti, iz%a'enih v tujih valutah, dru'ba upo%ablja referen$ni te$aj, ki ga objavlja Banka Slovenije, povzet po 
te$ajnici Evropske cent%alne banke. 

K$atkoro"ne "asovne $azmejitve

K%atkoro$ne aktivne $asovne %azmejitve vklju$ujejo k%atkoro$no odlo'ene stro&ke in predhodno neza%a$unane 
prihodke. K%atkoro$no odlo'eni stro&ki (odhodki) vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku &e ne bremenijo 
dejavnosti, s katero se dru'ba ukvarja in tak%at tudi &e ne vplivajo na poslovni izid. Predhodno neza%a$unani prihodki 
se pojavijo, $e se pri ugotavljanju poslovnega izida 'e utemeljeno upo&tevajo prihodki, za katere dru'ba do tak%at &e 
ni prejela pla$ila, niti jih ni za%a$unala.

K%atkoro$ne pasivne $asovne %azmejitve vklju$ujejo vnaprej v%a$unane stro&ke in k%atkoro$no odlo'ene prihodke. 
Vnaprej v%a$unani stro&ki so stro&ki, ki so pri$akovani, pa se &e niso pojavili in se nana&ajo na obdobje, za katero se 
ugotavlja poslovni izid. K%atkoro$ni odlo'eni prihodki se nana&ajo na za%a$unane ali celo pla$ane &e neop%avljene 
storitve. Vnaprej v%a$unani stro&ki pozneje pokrivajo dejansko nastale stro&ke iste vrste. 

Prihodki

Prihodki se pripoznajo, $e je pove$anje gospodarskih koristi v ob%a$unskem obdobju povezano s pove$anjem 
sredstev ali zmanj&anjem dolgov in je pove$anje mogo$e zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se up%avi$eno 
pri$akuje, da bo dru'ba zanje prejela nadomestilo. 

Dru'ba pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni pogodbeno obvezo. To je izvr&itvena obveza, da kupcu dobavi 
ali op%avi pogodbeno dogovorjeno blago ali storitev. Izvr&itvena obveza je izpolnjena s prenosom pogodbeno 
dogovorjenega blaga ali storitve kupcu v obvladovanje. Dru'ba prenese obvladovanje blaga ali storitve v dolo$enem 
trenutku ali postopoma. Za vsako izvr&itveno obvezo, ki se izpolni postopoma, se prihodek pripoznava postopoma.

Prihodki se %az$lenjujejo na poslovne, finan$ne in druge prihodke.

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi u$inki. Prihodki od prodaje 
so tisti, ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev. Prihodki od prodaje od%a'ajo prenose pogodbeno 
dogovorjenega blaga ali storitev kupcem, in sicer v vi&ini pri$akovanih nadomestil, do katerih bo dru'ba up%avi$ena 
v zameno za to blago ali storitve.

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi u$inki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in 
podobni prihodki.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so prihodki, ki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev kot prese'ki njihove prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo. 
Finan$ni prihodki so prihodki iz investi%anja. Pojavljajo se v zvezi s finan$nimi nalo'bami in terjatvami. Sestavljajo jih 
ob%a$unane obresti, dele'i v dobi$ku in prevrednotovalni finan$ni prihodki.

Druge prihodke sestavljajo neobi$ajne postavke in ostali prihodki, ki pove$ujejo poslovni izid.

Odhodki

Odhodki se pripoznajo, $e je zmanj&anje gospodarskih koristi v ob%a$unskem obdobju povezano z zmanj&anjem 
sredstev ali pove$anjem dolgov in je to zmanj&anje mogo$e zanesljivo izmeriti. Dru'ba odhodke %az$lenjuje na 
poslovne, finan$ne in druge odhodke.

Poslovni odhodki in stro&ki obsegajo stro&ke blaga, materiala in storitev, stro&ke dela, odpise vrednosti ter druge 
poslovne odhodke. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in 
neopredmetenimi sredstvi ter ob%atnimi sredstvi za%adi njihove oslabitve. 

Finan$ni odhodki so odhodki iz financi%anja in odhodki iz investi%anja. Sestavljajo jih stro&ki danih obresti in 
prevrednotovalni finan$ni odhodki. 

Druge odhodke sestavljajo neobi$ajne postavke in ostali odhodki, ki zmanj&ujejo poslovni izid.

Davek od dobi"ka

Davek od dobi$ka poslovnega leta vklju$uje odmerjeni in odlo'eni davek. Odmerjeni davek se ob%a$una od 
obdav$ljivega dobi$ka za poslovno leto po dav$nih stopnjah, ki veljajo na datum bilance stanja. Pri ob%a$unu 
odlo'enega davka se upo%ablja metoda obveznosti po bilanci stanja, pri $emer se upo&tevajo za$asne %azlike med 
knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe poslovnega poro$anja ter vrednostmi za potrebe 
dav$nega poro$anja.

Znesek odlo'enega davka temelji na pri$akovanem na$inu po%avnave knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti ob 
upo%abi dav$nih stopenj, veljavnih na datum bilance stanja. Terjatev za odlo'eni davek se pripozna v vi&ini verjetnega 
%azpolo'ljivega prihodnjega obdav$ljivega dobi$ka, v breme katerega bo v prihodnje mogo$e upo%abiti odlo'eno 
terjatev.

Izkaz vseobsegajo"ega donosa

Izkaz vseobsegajo$ega donosa je %a$unovodski izkaz, v katerem so resni$no in po&teno prikazane vse sestavine 
izkaza poslovnega izida za obdobja, za kate%a se sestavlja, ter vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso 
pripoznane v poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost celotnega lastni&kega kapitala.

Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov resni$no in po&teno prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov pri poslovanju, investi%anju in 
financi%anju ter pojasnjuje spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto.

Izkaz gibanja kapitala

V izkazu gibanja kapitala so resni$no in po&teno prikazane spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci 
stanja za poslovno leto. Celoten kapital dru'be sestavljajo osnovni kapital, vpisan v sodni register, kapitalske reze%ve, 
reze%ve iz dobi$ka, reze%ve, nastale za%adi vrednotenja po po&teni vrednosti, preneseni $isti poslovni izid in $isti 
poslovni izid poslovnega leta.



84 85

Letno poro!ilo 2021Letno poro!ilo 2021

 03 | POJASNILA K RA&UNOVODSKIM IZKAZOM

1. NEOPREDMETENA DOLGORO%NA SREDSTVA

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Dolgoro$ne premo'enjske p%avice 1.827.792 2.108.253

Dolgoro$ne premo'enjske p%avice v pridobivanju 401.949 214.198

Druge dolgoro$ne aktivne $asovne %azmejitve 49.855 63.883

Skupaj 2.279.596 2.386.334

Gibanje neopredmetenih dolgoro"nih sredstev v letu 2021

v evrih

Dolgoro"ne  
premo!enjske 

p$avice

Dolgoro"ne  
premo!enjske 

p$avice v  
pridobivanju

Druge  
dolgoro"ne 

aktivne "asovne 
$azmejitve

Skupaj

Nabavna vrednost 1. 1. 2021 4.907.456 214.198 63.883 5.185.537

Nabava 0 584.199 41.785 625.984

Prenos z investicij v teku 396.448 -396.448 0 0

Prodaja, odpisi 0 0 -2.087 -2.087

Prenos na k%atkoro$ni del 0 0 -53.726 -53.726

Nabavna vrednost 31. 12. 2021 5.303.904 401.949 49.855 5.755.708

Pop$avek vrednosti 1. 1. 2021 2.799.203 0 0 2.799.203

Amo%tizacija 676.909 0 0 676.909

Prodaja, odpisi 0 0 0 0

Pop$avek vrednosti 31. 12. 2021 3.476.112 0 0 3.476.112

Neodpisana vrednost 1. 1. 2021 2.108.253 214.198 63.883 2.386.334

Neodpisana vrednost 31. 12. 2021 1.827.792 401.949 49.855 2.279.596

Gibanje neopredmetenih dolgoro"nih sredstev v letu 2020

v evrih

Dolgoro"ne  
premo!enjske 

p$avice

Dolgoro"ne  
premo!enjske 

p$avice v
pridobivanju

Druge dolgoro"ne 
aktivne "asovne 

$azmejitve

Skupaj

Nabavna vrednost 1. 1. 2020 4.153.008 584.221 69.013 4.806.242

Nabava 0 489.504 27.747 517.251

Prenos z investicij v teku 859.527 -859.527 0 0

Prodaja, odpisi -105.079 0 -1.140 -106.219

Prenos na k%atkoro$ni del 0 0 -31.737 -31.737

Nabavna vrednost 31. 12. 2020 4.907.456 214.198 63.883 5.185.537

Pop$avek vrednosti 1. 1. 2020 2.336.324 0 0 2.336.324

Amo%tizacija 567.007 0 0 567.007

Prodaja, odpisi -104.128 0 0 -104.128

Pop$avek vrednosti 31. 12. 2020 2.799.203 0 0 2.799.203

Neodpisana vrednost 1. 1. 2020 1.816.684 584.221 69.013 2.469.918

Neodpisana vrednost 31. 12. 2020 2.108.253 214.198 63.883 2.386.334

Med neopredmetenimi dolgoro$nimi sredstvi najve$ji del predstavljajo premo'enjske p%avice iz naslova aplikativne prog%amske 
opreme za vodenje in izvajanje loterijskih iger ter spletnega po%tala. Neopredmetena sredstva niso zastavljena kot jamstvo za 
obveznosti.

Vrednost novih nabav v letu 2021 zna&a 584.199 evrov in se nana&a predvsem na prenovo za&$ite po'arnih preg%ad, nadg%adnje 
mobilne aplikacije ter zalednega ig%alnega sistema Online 2.

Med dolgoro$nimi aktivnimi $asovnimi %azmejitvami v skupni vi&ini 49.855 evrov so izkazani dolgoro$ni deli odlo'enih stro&kov, ki se 
nana&ajo na poznej&a obdobja, predvsem zakup avtorskih p%avic za reklamna sporo$ila. 
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021

v evrih Zemlji#"a Zg$adbe

P$avica do
upo$abe – 

zg$adbe Oprema

OOS v 
prido-

bivanju

Predujmi   
za 

pridobitev
 OOS Skupaj

Nabavna vrednost 1. 1. 2021 24.165 5.227.385 1.530.646 9.016.145 2.337 0 15.800.678

Nabava 0 0 131.882 0 758.567 75.738 966.187

Prenos z investicij v teku 0 110.621 0 635.993 -746.614 0 0

Prodaja, odpisi -4.048 -97.618 -325.281 -411.197 0 -1.958 -840.102

Nabavna vrednost 31. 12. 2021 20.117 5.240.388 1.337.247 9.240.941 14.290 73.780 15.926.763

Pop$avek vrednosti 1. 1. 2021 0 3.760.430 339.584 6.700.443 0 0 10.800.457

Amo%tizacija 0 102.240 191.919 836.008 0 0 1.130.167

Prodaja, odpisi 0 -75.889 -122.839 -404.835 0 0 -603.563

Pop$avek vrednosti 31. 12. 2021 0 3.786.781 408.664 7.131.616 0 0 11.327.061

Neodpisana vrednost 1. 1. 2021 24.165 1.466.955 1.191.062 2.315.702 2.337 0 5.000.221

Neodpisana vrednost 31. 12. 2021 20.117 1.453.607 928.583 2.109.325 14.290 73.780 4.599.702

2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Zemlji&$a 20.117 24.165

Zg%adbe 1.453.607 1.466.955

P%avica do upo%abe – zg%adbe 928.583 1.191.062

Oprema 2.109.325 2.315.702

Oprema v pridobivanju 14.290 2.337

Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 73.780 0

Skupaj 4.599.702 5.000.221

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020

v evrih Zemlji#"a Zg$adbe

P$avica do
upo$abe – 

zg$adbe Oprema

Opredme. 
osnovna 

sredstva v  
pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost 1. 1. 2020 24.165 5.275.645 1.575.291 8.381.575 64.637 15.321.313

Nabava 0 0 102.183 0 865.490 967.673

Prenos z investicij v teku 0 10.307 0 917.483 -927.790 0

Prodaja, odpisi 0 -58.567 -146.828 -282.913 0 -488.308

Nabavna vrednost 31. 12. 2020 24.165 5.227.385 1.530.646 9.016.145 2.337 15.800.678

Pop$avek vrednosti 1. 1. 2020 0 3.694.311 189.214 5.970.875 0 9.854.400

Amo%tizacija 0 102.137 188.680 998.239 0 1.289.056

Prodaja, odpisi 0 -36.018 -38.310 -268.671 0 -342.999

Pop$avek vrednosti 31. 12. 2020 0 3.760.430 339.584 6.700.443 0 10.800.457

Neodpisana vrednost 1. 1. 2020 24.165 1.581.334 1.386.077 2.410.700 64.637 5.466.913

Neodpisana vrednost 31. 12. 2020 24.165 1.466.955 1.191.062 2.315.702 2.337 5.000.221

Skupna vrednost novih nabav opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 zna&a 966.187 evrov. Nove nabave se nana&ajo predvsem 
na investicije v %a$unalni&ko inf%astrukturo, %a$unalni&ko in drugo opremo za prodajna mesta in zaposlene, v prenovo o'i$enja in 
druge inf%astrukture v poslovni stavbi ter na najem novih nepremi$nin.

V letu 2021 je dru'ba odprodala dva poslovna prosto%a, v katerih ne op%avlja ve$ osnovne dejavnosti. Odtujitve opreme se nana&ajo 
predvsem na zamenjavo opreme v prodajni mre'i.

Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti dru'be in niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti. 
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3. NALO&BENE NEPREMI%NINE

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

G%adbeni objekti 18.266 18.266

Skupaj 18.266 18.266

Nalo'bene nepremi$nine predstavljajo zemlji&$a in zg%adbe, ki jih dru'ba poseduje z namenom oddajanja v najem. Iz tega naslova je 
dru'ba v izkazu poslovnega izida v letu 2021 pripoznala prihodek od najemnin v vi&ini 15.351 evrov. Nepremi$nine so proste bremen. 

4. DOLGORO%NE FINAN%NE NALO&BE

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Nalo'be v delnice in dele'e 4.175.560 4.175.560

Druge dolgoro$ne finan$ne nalo'be 1.681.999 1.031.202

Obveznice 3.597.150 2.980.742

Skupaj 9.454.709 8.187.504

Gibanje dolgoro"nih finan"nih nalo!b v letu 2021

v evrih Obveznice Delnice in dele!i
Druge dolgoro"ne 

finan"ne nalo!be Skupaj

Stanje 1. 1. 2021 2.980.742 4.175.560 1.031.202 8.187.504

Nakup 1.515.137 0 500.000 2.015.137

Prevrednotenje -3.357 0 178.377 175.020

Neto prihodek iz naslova  
up%avljanja sredstev 0 0 -27.580 -27.580

Prodaja -603.252 0 0 -603.252

Prenos na k%atkoro$ne nalo'be -292.120 0 0 -292.120

Stanje 31. 12. 2021 3.597.150 4.175.560 1.681.999 9.454.709

Gibanje dolgoro"nih finan"nih nalo!b v letu 2020

v evrih Obveznice Delnice in dele!i
Druge dolgoro"ne 

finan"ne nalo!be Skupaj

Stanje 1. 1. 2020 4.164.588 4.175.560 1.069.417 9.409.565

Nakup 0 0 0 0

Prevrednotenje -73.306 0 -27.894 -101.200

Neto prihodek iz naslova  
up%avljanja sredstev 0 0 -10.321 -10.321

Prenos na k%atkoro$ne nalo'be -1.110.540 0 0 -1.110.540

Stanje 31. 12. 2020 2.980.742 4.175.560 1.031.202 8.187.504

Podatki o dru'bah, v katerih ima Loterija Slovenije, d.d. najmanj 20-odstotni dele':
• #po%tna Loterija in igre na sre$o, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana
• Lastni&ki dele' Loterije Slovenije, d.d.: 20-odstoten
• Kapital na dan 31. 12. 2020: 13.153.347 evrov
• !isti poslovni izid 2020: 3.409.832 evrov
• Knjigovodska vrednost nalo'be na dan 31. 12. 2021: 4.174.560 evrov
 
Nalo'be v obveznice vklju$ujejo tako obveznice doma$ih kot tujih dru'b. 

Med drugimi finan$nimi nalo'bami dru'ba izkazuje sredstva v up%avljanju pri bo%znoposredni&kih dru'bah.

Finan$ne nalo'be v delnice in dele'e drugih dru'b so izkazane po nabavni vrednosti. Obveznice in druge dolgoro$ne finan$ne 
nalo'be so %azporejene ter izmerjene po po&teni vrednosti prek kapitala. Dru'ba ocenjuje, da za nalo'be, izkazane po nabavni 
vrednosti in za katere ni objavljena cena na delujo$em trgu, v letu 2021 ni potrebno prevrednotenje.

5. DOLGORO%NE POSLOVNE TERJATVE

Med dolgoro$nimi poslovnimi terjatvami v vi&ini 246.367 evrov se 187.777 evrov nana&a na dolgoro$no dane var&$ine iz 
naslova sodelovanja v mednarodni igri Eurojackpot. Preostali del v vi&ini 58.590 evrov se nana&a na dolgoro$no dane var&$ine iz 
naslova sodelovanja v mednarodni igri Vikinglotto. Vi&ina danih var&$in se spreminja vsako leto glede na vi&ino in dele' prometa 
posameznega prireditelja v celotnem prometu posamezne igre. 
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6. ODLO&ENE TERJATVE ZA DAVEK

Terjatve Obveznosti

v evrih 2021 2020 2021 2020

Terjatve 28.915 29.576 0 0

Nalo'be 0 0 0 0

Reze%vacije 38.472 37.371 0 -18.813

Prevrednotenje -5.985 12.828 -45.353 0

Skupaj 61.403 79.775 -45.353 -18.813

Pobot -45.353 -18.813 45.353 18.813

Neto 16.050 60.962 0 0

7. ZALOGE

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Blago 217.087 368.964

Skupaj 217.087 368.964

Med zalogami blaga v skladi&$u so evidenti%ane zaloge vpla$ilnih listkov, termo rol in sre$k.

8. KRATKORO%NE FINAN%NE NALO&BE

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Obveznice 300.000 1.308.168

K%atkoro$ni depoziti 1.000.000 1.000.000

Skupaj 1.300.000 2.308.168

Gibanje k$atkoro"nih finan"nih nalo!b v letu 2021

v evrih Obveznice
K$atkoro"ni 

depoziti Skupaj

Stanje 1. 1. 2021 1.308.168 1.000.000 2.308.168

Nakup 0 0 0

Prodaja -1.297.628 0 -1.297.628

Prevrednotenje -2.660 0 -2.660

Prenos iz dolgoro$nih nalo'b 292.120 0 292.120

Stanje 31. 12. 2021 300.000 1.000.000 1.300.000

Gibanje k$atkoro"nih finan"nih nalo!b v letu 2020

v evrih Obveznice
K$atkoro"ni 

depoziti Skupaj

Stanje 1. 1. 2020 59.386 1.000.000 1.059.386

Nakup 197.628 0 197.628

Prodaja/zapadlost -57.600 0 -57.600

Prevrednotenje -1.786 0 -1.786

Prenos iz dolgoro$nih nalo'b 1.110.540 0 1.110.540

Stanje 31. 12. 2020 1.308.168 1.000.000 2.308.168

K%atkoro$ne finan$ne nalo'be se nana&ajo na k%atkoro$ne depozite pri bankah in obveznice, ki bodo zapadle v pla$ilo v letu 2021. 

9. KRATKORO%NE POSLOVNE TERJATVE

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Terjatve do kupcev 45.263 5.151

K%atkoro$no dani predujmi 22.058 22.757

K%atkoro$ne terjatve za obresti 42.170 63.513

K%atkoro$ne terjatve do d%'avnih institucij 14.845 9.897

Druge k%atkoro$ne poslovne terjatve 1.765.199 3.138.640

Pop%avek vrednosti drugih k%atkoro$nih terjatev -943 -3.941

Skupaj 1.888.592 3.236.017

Starostna struktu$a terjatev do kupcev

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Nezapadle terjatve 45.234 5.065

Zapadle terjatve 29 86

Skupaj 45.263 5.151

K%atkoro$ne terjatve niso zavarovane, ker gre ve$inoma za terjatve do posrednikov, ki so po%avnane v dogovorjenih rokih.

Med drugimi k%atkoro$nimi terjatvami v vi&ini 1.765.199 evrov se del v vi&ini 311.814 evrov nana&a na terjatve iz naslova pogodbene 
obveznosti o zagotavljanju sredstev za izpla$ilo dobitkov pri mednarodnih ig%ah. Preostali del v vi&ini 1.453.385 evrov vklju$uje 
terjatve do pa%tnerske prodajne mre'e v vi&ini 1.260.129 evrov in druge terjatve v skupni vi&ini 193.256 evrov.
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10. DENARNA SREDSTVA

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Denarna sredstva v blagajni 386.318 278.780

Denarna sredstva pri bankah 14.351.191 14.008.259

Skupaj 14.737.509 14.287.039

Denarna sredstva v bankah zajemajo tudi k%atkoro$ne depozite z zapadlostjo do treh mesecev, ki na dan 31. decemb%a 2021 zna&ajo 
6.264.976 evrov. Depozitne pogodbe so sklenjene pri %azli$nih bankah v d%'avi. Ro$nost depozitov je prilagojena likvidnostnim 
potrebam dru'be.

11. KRATKORO%NE AKTIVNE %ASOVNE RAZMEJITVE

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

K%atkoro$no odlo'eni stro&ki oz. odhodki 903.646 1.696.701

Skupaj 903.646 1.696.701

Med k%atkoro$no odlo'enimi stro&ki so izkazani odlo'eni stro&ki koncesijskih dajatev v vi&ini 751.126 evrov in drugi odlo'eni stro&ki, ki 
se nana&ajo na poznej&e obdobje v vi&ini 152.520 evrov.

12. KAPITAL

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Osnovni kapital 3.099.649 3.099.649

Kapitalske reze%ve 4.751.941 4.751.941

Zakonske reze%ve 309.965 309.965

Druge reze%ve iz dobi$ka 6.672.729 6.672.729

Reze%ve, nastale za%adi vrednotenja po po&teni vrednosti 90.945 -110.097

Preneseni $isti dobi$ek 100.958 61.225

!isti dobi$ek poslovnega leta 4.959.423 4.648.602

Skupaj 19.985.610 19.434.014

Osnovni kapital dru'be zna&a 3.099.649 evrov in je %azdeljen na 74.280 kosovnih delnic. Kapital je v celoti vpla$an.

Kapitalske reze%ve v vi&ini 4.751.941 evrov sestavlja splo&ni prevrednotovalni pop%avek kapitala, kot je bil ugotovljen na dan 1. 
januarja 2006.

Zakonske reze%ve so oblikovane v vi&ini 10 odstotkov osnovnega kapitala.

Druge reze%ve iz dobi$ka v vi&ini 6.672.729 evrov so namensko zad%'ani del $istega dobi$ka iz prej&njih let. Sprememba reze%v, 
nastalih za%adi vrednotenja po po&teni vrednosti, je predvsem posledica sprememb bo%znih te$ajev obveznic, ki jih ima dru'ba v 
posesti do zapadlosti, na vi&ino omenjenih reze%v pa vplivajo tudi aktuarski iz%a$uni, povezani z oblikovanjem reze%vacij.

13. REZERVACIJE IN DOLGORO%NE PASIVNE %ASOVNE RAZMEJITVE

v evrih Reze$vacije za pokojnine, jubilejne nag$ade in odp$avnine ob upokojitvi

Stanje 1. 1. 2021 393.377

Oblikovanje 48.367

Po%aba -13.089

Odp%ava -23.684

Stanje 31. 12. 2021 404.971

Iz%a$un reze%vacij za obveznosti do zaposlenih iz naslova odp%avnin in jubilejnih nag%ad temelji na aktuarskem iz%a$unu, ki je 
prip%avljen po metodi predvidene pomembnosti enot. Pomembne predpostavke aktuarskega iz%a$una so: 

• diskontna stopnja v vi&ini 0,6 odstotka je dolo$ena na podlagi povpre$ne donosnosti slovenskih d%'avnih obveznic na dan 30. 
novemb%a 2021;

• %ast pla$ v vi&ini 2,2 odstotka letno;

•  sm%tnost je dolo$ena na podlagi zadnjih %azpolo'ljivih tablic sm%tnosti za Slovenijo in starostne strukture zaposlenih v dru'bi;

• )luktuacija zaposlenih za%adi odpovedi delovnega %azmerja s st%ani delojemalca je linearno padajo$a glede na starost 
zaposlenih, kar skupno pomeni letno )luktuacijo v vi&ini 1,1 odstotka za naslednje poslovno leto;

• predvideni datum upokojitve in znesek odp%avnine sta za posameznega zaposlenega iz%a$unana na podlagi specifi$nih 
podatkov o zaposlenih in zakonskih dolo$b.

14. DOLGORO%NE FINAN%NE OBVEZNOSTI

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Dolgoro$ne obveznosti iz najema 960.924 1.213.557

Prenos na k%atkoro$ni del -197.161 -197.737

Skupaj 763.763 1.015.820

Dolgoro$ne finan$ne obveznosti se v celoti nana&ajo na obveznosti iz naslova najema, ki jih dru'ba evidenti%a od 1. januarja 2019.

V letu 2021 je dru'ba izpla$ala dividende v vi&ini 4.605.360 evrov oziroma 62 evrov na delnico. V letu 2020 so bile izpla$ane 
dividende v vi&ini 3.862.560 evrov oziroma 52 evrov na delnico.

V letu 2021 je dru'ba ustvarila 4.959.423 evrov $istega dobi$ka.
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15. DOLGORO%NE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Dolgoro$ne poslovne obveznosti do zaposlenih 56.836 69.753

Druge dolgoro$ne poslovne obveznosti 727.770 413.398

Skupaj 784.606 483.151

Dolgoro$ne poslovne obveznosti sestavljajo obveznosti do zaposlenih po individualnih pogodbah o zaposlitvi in dolgoro$ni del 

obveznosti za izpla$ila dobitkov iz naslova loterijskih iger.

16. KRATKORO%NE FINAN%NE OBVEZNOSTI

K%atkoro$ne finan$ne obveznosti v vi&ini 198.161 evrov v celoti predstavljajo obveznosti iz naslova najema, ki zapadejo v pla$ilo v 
letu 2022.

17. KRATKORO%NE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

K%atkoro$ne obveznosti do dobaviteljev 1.567.362 1.535.164

K%atkoro$ne obveznosti do zaposlenih 361.803 342.520

K%atkoro$ne obveznosti do d%'ave in drugih institucij 1.621.666 2.252.843

K%atkoro$ne obveznosti za predujme 1.246.392 1.130.087

Druge k%atkoro$ne obveznosti 8.547.359 10.812.937

Skupaj 13.344.582 16.073.551

Med k%atkoro$nimi obveznostmi do d%'ave v skupni vrednosti 1.621.666 evrov so izkazane obveznosti za davek od sre$k v vi&ini 
898.710 evrov, obveznosti za davek od iger na sre$o v vi&ini 194.643 evrov, obveznosti za pla$ilo koncesijskih dajatev v vi&ini 321.094 
evrov in druge obveznosti v vi&ini 207.219 evrov. 

Druge k%atkoro$ne obveznosti v skupni vi&ini 8.547.359 evrov vklju$ujejo predvsem obveznosti iz naslova skladov za dobitke v vi&ini 
8.336.290 evrov.

18.  KRATKORO%NE PASIVNE %ASOVNE RAZMEJITVE

v evrih 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Vnaprej v%a$unani stro&ki 176.261 195.010

K%atkoro$no odlo'eni prihodki 3.570 1.785

Skupaj 179.831 196.795

Med vnaprej v%a$unanimi stro&ki so evidenti%ani v%a$unani stro&ki za neizkori&$en letni dopust zaposlenih za leto 2021 v vi&ini 80.583 
evrov, ob%a$unana izpla$ila spremenljivega dela pla$ila za uspe&nost $lanov up%ave v vi&ini 28.418 evrov in drugi v%a$unani stro&ki v vi&ini 
67.260 evrov.

19.  ZABILAN%NA EVIDENCA  

Zabilan$na evidenca vklju$uje ban$no ga%ancijo za igro Eurojackpot v vi&ini 1.930.057 evrov.

20.  POSLOVNI PRIHODKI 

v evrih 2021 2020

!isti prihodki od prodaje, od tega: 93.933.390 87.145.368

– prodaja iger 93.402.871 86.435.733

– drugo 530.519 709.635

Drugi poslovni prihodki 223.642 191.916

– od tega prevrednotovalni poslovni prihodki 147.633 31.323

Skupaj 94.157.032 87.337.284

!isti prihodki od prodaje iger v vi&ini 93.933.390 evrov so izkazani kot skupen promet posamezne igre, zmanj&an za davek od iger na 
sre$o in davek od sre$k ter prodajne spodbude.

Drugi prihodki od prodaje v vi&ini 530.519 evrov vklju$ujejo prihodke od oddajanja poslovnih prostorov in opreme v vi&ini 348.579 evrov, 
provizije od prodaje iger #po%tne loterije in trgovskega blaga Toba$ne 3DVA ter druge prihodke v vi&ini 181.940 evrov. 
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21. POSLOVNI ODHODKI

v evrih 2021 2020

Stro&ki materiala 685.645 557.005

Stro&ki storitev 83.034.523 76.583.910

Stro&ki dela 3.381.511 3.368.613

Odpisi vrednosti 1.814.065 1.854.726

Drugi poslovni odhodki 70.722 70.420

Skupaj 88.986.466 82.434.674

Stro#ki materiala

v evrih 2021 2020

Stro&ki listkov, sre$k, termo papirja 337.395 303.408

Stro&ki energije 78.119 73.235

Stro&ki pisarni&kega materiala 33.320 37.431

Drugi 236.811 142.931

Skupaj 685.645 557.005

Stro#ki storitev

v evrih 2021 2020

Stro&ki koncesijskih dajatev 18.107.605 16.882.386

Stro&ki skladov za dobitke 53.624.047 49.420.799

Stro&ki provizij 5.696.828 5.636.037

Stro&ki t%'nega komunici%anja 2.538.583 1.830.866

Stro&ki drugih storitev 3.067.460 2.813.822

Skupaj 83.034.523 76.583.910

Stro&ki drugih storitev vklju$ujejo predvsem stro&ke %a$unalni&kih, ban$nih, po&tnih storitev, stro&ke vzd%'evanja opreme ter svetovalnih 
in intelektualnih storitev.

Stro#ki dela

v evrih 2021 2020

Stro&ki bruto pla$ in nadomestil 2.617.058 2.581.983

Stro&ki pokojninskih zavarovanj 352.264 354.038

Stro&ki drugih zavarovanj 180.141 178.683

Drugi stro&ki dela 232.048 253.909

Skupaj 3.381.511 3.368.613

Drugi stro&ki dela vklju$ujejo regres za letni dopust, stro&ke preh%ane, prevoza ter stro&ek reze%vacij za jubilejne nag%ade in odp%avnine.

Odpisi vrednosti

v evrih 2021 2020

Amo%tizacija neopredmetenih sredstev 676.909 567.007

Amo%tizacija opredmetenih osnovnih sredstev 1.130.167 1.279.601

  – od tega amo%tizacija p%avic do upo%abe zg%adb 191.919 188.680

Prevrednotovalni poslovni odhodki 6.989 8.118

Skupaj 1.814.065 1.854.726

Drugi poslovni odhodki

v evrih 2021 2020

!lanarine 30.230 27.415

Nadomestilo za upo%abo stavbnega zemlji&$a in druge takse 12.709 12.879

Drugi poslovni odhodki 27.783 30.126

Skupaj 70.722 70.420

Struktu$a stro#kov po funkcionalnih skupinah

v evrih 2021 2020

Stro&ki prodaje 79.369.291 73.449.305

Stro&ki splo&nih dejavnosti 9.617.175 8.985.369

Skupaj 88.986.466 82.434.674

22. FINAN%NI PRIHODKI 

v evrih 2021 2020

Finan$ni prihodki iz dele'ev in drugih nalo'b 681.988 552.648

Finan$ni prihodki iz danih posojil in drugih nalo'b 108.167 121.073

Finan$ni prihodki iz poslovnih terjatev 98 42

Skupaj 790.253 673.763

Finan$ni prihodki iz dele'ev v skupni vi&ini 681.988 evrov se v celoti nana&ajo na prejete dividende #po%tne loterije. 

Finan$ni prihodki iz danih posojil in drugih finan$nih nalo'b v vi&ini 108.167 evrov se nana&ajo na prejete obresti iz naslova finan$nih 
nalo'b.
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23. FINAN%NI ODHODKI

v evrih 2021 2020

Finan$ni odhodki iz poslovnih obveznosti 493 1.009

Finan$ni odhodki iz drugih finan$nih obveznosti 86.759 33.258

Skupaj 87.252 34.267

Finan$ni odhodki se ve$inoma nana&ajo na odhodke za obresti iz naslova najemov poslovnih prostorov.

24. DRUGI PRIHODKI

v evrih 2021 2020

Prejete od&kodnine in kazni 6.785 381

Drugi prihodki 4.875 419

Skupaj 11.660 800

25. DRUGI ODHODKI

v evrih 2021 2020

Donacije 3.500 17.500

Drugi odhodki 6.915 12.496

Skupaj 10.415 29.996

26. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Ob%a$unan davek od dohodka p%avnih oseb za leto 2021 zna&a 915.830 evrov ter je iz%a$unan na podlagi veljavnih %a$unovodskih in 
dav$nih predpisov z upo&tevano 19-odstotno dav$no stopnjo. 

 04 | DRUGA RAZKRITJA 

Sestava in vi#ina prejemkov "lanov poslovodstva v poslovnem letu 2021

v evrih   
Ime in priimek ROMANA DERNOV'EK PETER RAZPOTNIK

Funkcija predsednica up$ave "lan up$ave

Fiksni prejemki – bruto (1) 148.344 118.680

Variabilni prejemki – bruto:

– na podlagi kvantitavnih meril 7.417 5.934

– na podlagi kvalitativnih meril 6.181 4.945

Skupaj (2) 13.598 10.879

Odlo'eni prejemki (3) 19.779 0

Regres (4) 1.700 1.700

Bonitete (5) 6.802 6.307

V%a$ilo izpla$ane nag%ade – »claw-back« (6) 0 0

Skupaj bruto (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 190.223 137.566

K zgo%aj navedenim zneskom se pri&tejejo &e v letu 2021 pla$ane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki za predsednico 
up%ave Romano Dernov&ek zna&ajo 2.819 evrov, za $lana up%ave Pet%a Razpotnika pa 2.819 evrov.

Sestava in vi#ina prejemkov "lanov poslovodstva v poslovnem letu 2020

v evrih   
Ime in priimek ROMANA DERNOV'EK PETER RAZPOTNIK

Funkcija predsednica up$ave "lan up$ave

Fiksni prejemki – bruto (1) 144.636 115.713

Variabilni prejemki – bruto:   

– na podlagi kvantitavnih meril 13.598 10.879

– na podlagi kvalitativnih meril 6.181 4.945

Skupaj (2) 19.779 15.824

Odlo'eni prejemki (3) 13.598 0

Regres (4) 1.400 1.400

Bonitete (5) 8.426 7.758

V%a$ilo izpla$ane nag%ade – »claw-back« (6) 0 0

Skupaj bruto (1+2+3+4+5+6) 187.839 140.695

K zgo%aj navedenim zneskom se pri&tejejo &e v letu 2020 pla$ane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki za predsednico up%ave 
Romano Dernov&ek zna&ajo 2.819 evrov, za $lana up%ave Pet%a Razpotnika pa 2.819 evrov.
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Sestava in vi#ina prejemkov "lanov nadzornega sveta ter komisij v poslovnem letu 2021  Sestava in vi#ina prejemkov "lanov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2020 

v evrih

Ime in priimek

Funkcija Pla"ilo za 
op$avljanje 

funkcije - 
bruto letno (1) 

Sejnine NS in 
komisij - bruto 

letno (2) 

Skupaj bruto 
(1+2) 

ALE# REMIH Predsednik NS  
in $lan kadrovske komisije

19.823 2.750 22.573

BACHTIAR DJALIL Namestnik predsednika NS  
in $lan kadrovske komisije

15.303 2.750 18.053

MITJA !ANDER !lan NS in predsednik  
kadrovske komisije

15.585 2.475 18.060

DARJA VIDIC !lanica NS in revizijske 
komisije/predsednica

14.503 2.970 17.473

ALOJZ RUDOLF !lan NS in predsednik 
revizijske komisijee

8.550 990 9.540

VLADIMIR KUKAVICA !lan NS 6.640 1.265 7.905

BARBARA KÜRNER  
!AD

!lanica NS in  
revizijske komisije

14.173 2.970 17.143

IRENA JESENOVEC !lanica NS in 
revizijske komisije

14.173 2.750 16.923

DAMIR DEBELAK !lan NS in  
kadrovske komisije

14.173 2.750 16.923

MILENA NOVAK !lanica NS 11.348 2.090 13.438

ANJA RAJHER !lanica NS 4.708 0 4.708

IRENA TER!ELJ  
SCHWEIZER

Zunanja $lanica 
revizijske komisije

6.000 825 6.825

*Znesek, ki ga dru'ba naka'e na %a$un posameznika kot pla$ilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upo&teva morebitnih naknadnih dopla$il 

dohodnine posameznika. 

V letu 2021 so bruto prejemki iz delovnega %azmerja $lanov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, zna&ali 
138.198 evrov.

Bruto prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so v letu 2021 zna&ali 
426.694 evrov.

v evrih

Ime in priimek

Funkcija Pla"ilo za 
op$avljanje 

funkcije - 
bruto letno (1) 

Sejnine NS in 
komisij - bruto 

letno (2) 

Skupaj bruto 
(1+2) 

ALE# REMIH Predsednik NS  
in $lan kadrovske komisije

19.060 2.040 21.100

BACHTIAR DJALIL Namestnik predsednika NS  
in $lan kadrovske komisije

14.740 2.040 16.780

MITJA !ANDER !lan NS in predsednik  
kadrovske komisije

15.010 2.040 17.050

DARJA VIDIC !lanica NS in revizijske 
komisije/predsednica

13.659 1.821 15.480

ALOJZ RUDOLF !lan NS in predsednik 
revizijske komisijee

15.010 2.260 17.270

VLADIMIR KUKAVICA !lan NS 10.959 1.447 12.406

BARBARA KÜRNER  
!AD

!lanica NS in  
revizijske komisije

13.660 2.260 15.920

IRENA JESENOVEC !lanica NS in 
revizijske komisije

13.660 2.040 15.700

DAMIR DEBELAK !lan NS in  
kadrovske komisije

13.660 2.040 15.700

MILENA NOVAK !lanica NS 10.959 1.446 12.405

IRENA TER!ELJ  
SCHWEIZER

Zunanja $lanica 
revizijske komisije

5.735 763 6.498

*Znesek, ki ga dru'ba naka'e na %a$un posameznika kot pla$ilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upo&teva morebitnih naknadnih dopla$il 

dohodnine posameznika. . 

V letu 2020 so bruto prejemki iz delovnega %azmerja $lanov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, zna&ali 
137.401 evrov.

Bruto prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so v letu 2020 zna&ali 
406.131 evrov.
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Znesek, po$abljen za revizorja

v evrih z DDV 2021 2020

Revidi%anje letnega poro$ila 13.542 13.542

Skupaj 13.542 13.542

Poleg revidi%anja letnega poro$ila mo%a dru'ba imeti op%avljeno revizijo informacijskega sistema za potrebe iger na sre$o. Revizijo izvaja 
za to poobla&$ena dru'ba.

Zabilan"ne ope$acije

Dru'ba ni izvajala poslovnih ope%acij, ki niso izkazane v bilanci stanja in iz katerih bi lahko izhajala pomembna tveganja ali koristi, ki bi jih 
v takem primeru za oceno finan$nega stanja Loterije bilo treba %azkriti.

Povezane osebe

Med povezanimi osebami se niso izvajale t%ansakcije pod net%'nimi pogoji.

Dogodki po datumu bilance stanja

Od datuma bilance stanja na dan 31. decemb%a 2021 do dneva prip%ave tega poro$ila ni pri&lo do dogodkov, ki bi vplivali na resni$nost in 
po&tenost prikazanih %a$unovodskih izkazov za leto 2021.

Trenutna voja&ka ope%acija v Uk%ajini in s tem povezane sankcije proti Ruski fede%aciji lahko vplivajo na evropska gospodarstva in 
globalno. Dru'ba nima neposredne izpostavljenosti do Uk%ajine, Rusije ali Belorusije, zato bo potencialen vpliv na dru'bo le posreden 
skozi splo&no gospodarsko situacijo. Dru'ba ne pri$akuje prilagoditve knjigovodskih vrednosti sredstev ali obveznosti. Na tej stopnji 
poslovodstvo ne more zanesljivo oceniti vpliva, saj se dogodki odvijajo iz dneva v dan. Dolgoro$ni u$inek lahko vpliva tudi na obseg 
trgovanja, denarne tokove in dobi$konosnost. Kljub temu dru'ba na datum teh %a$unovodskih izkazov &e naprej izpolnjuje svoje 
obveznosti ob zapadlosti in zato &e naprej prip%avlja %a$unovodske izkaze na osnovi predpostavke o $asovni neomejenosti delovanja.

 05 | IZJAVA POSLOVODSTVA 

Up%ava potrjuje %a$unovodske izkaze dru'be Loterija Slovenije, d.d. za leto, kon$ano na dan 31. decemb%a 2021, in priloge k 
%a$unovodskim izkazom v letnem poro$ilu.
       
Up%ava izjavlja, da so bile pri izdelavi %a$unovodskih izkazov upo%abljene ustrezne %a$unovodske usmeritve, da so bile %a$unovodske 
ocene izdelane po na$elu previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da letno poro$ilo predstavlja resni$no in po&teno sliko 
premo'enjskega stanja dru'be in izidov njenega poslovanja za leto 2021.
       
Up%ava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje %a$unovodstva, sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premo'enja dru'be in 
prepre$evanje ter odkrivanje prevar, drugih nezakonitosti in nep%avilnosti. Izjavlja, da so %a$unovodski izkazi skupaj s prilogo izdelani na 
podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju dru'be ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi %a$unovodskimi standardi.
       
Dav$ne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je treba davek odmeriti, preverijo poslovanje dru'be, kar lahko 
posledi$no povzro$i nastanek dodatne obveznosti pla$ila davka, zamudnih obresti in kazni. Up%ava dru'be ni seznanjena z okoli&$inami, 
ki bi lahko povzro$ile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 

Ljubljana, 1. april 2022

Romana Dernov&ek,
predsednica up%ave

Peter Razpotnik,
$lan up%ave
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Zavezani smo k dru'beni odgovornosti, zato 
upo%abljamo papir, ki prihaja iz t%ajnostno in 
odgovorno up%avljanih gozdov.

Loterija Slovenije, d. d.,
Gerbi$eva ulica 99,

1000 Ljubljana, Slovenija
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