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Sedmica: najbolj  
srečna slovenska beseda. 
 
Ljubljana, 9. oktobra 2022 – V najbolj priljubljeni slovenski igri je nocoj padel najbolj zaželen 
dobitek. 5 milijonov evrov bo osrečilo nekoga, ki je zmagovalno kombinacijo vplačal na 
www.loterija.si. 
 
Igre Loto se bolj ali manj redno udeležuje kar 55 % polnoletnih prebivalcev Slovenije in eden izmed njih je 
od danes tudi uradno novi slovenski milijonar. V zadnjem letu je to prva Sedmica, saj je bila prejšnja 
izžrebana decembra lani.  
 
Milijonar (ali pa miljonarka?) bo bogatejši za 5 milijonov evrov, 750.000 evrov pa bo prejela občina, v kateri 
ima srečni dobitnik prijavljeno stalno prebivališče. Za prevzem Sedmice ima časa vse do 15. decembra letos. 
 
Loto buri domišljijo že vse od leta 1962 
Loto je med Slovenci še vedno najbolj priljubljena loterijska igra, saj je izjemno preprosta za igranje. 
Udeležuje se ga približno 950.000 polnoletnih prebivalcev Slovenije, z 99% prepoznavnostjo pa je Loto že 
dolgo tudi povsem ponarodela beseda za igre na srečo. Vsak teden je v tej igri izžrebanih do 20.000 Loto 
dobitkov, v 60 letih prirejanja je v Sloveniji »proizvedla« že več kot 60 Loto milijonarjev. V zadnjih destih letih 
so igralci igre Loto prejeli nekaj več kot 306 milijonov evrov. 
 
V zadnjih desetih letih Sedmica vplačana 46 krat 
Največ Sedmic je bilo vplačanih leta 2012, kar 13. Danes izžrebana Sedmica je druga Sedmica, vredna 5 
milijonov evrov, kar je najvišji možni znesek v igri Loto. Prva 5 milijonska Sedmica je bila julija 2015 vplačana 
v Kopru. Sledita Sedmici, vredni 4,9 milijonov evrov (2012, Maribor) in 4,6 milijonov evrov (2018, Ravne na 
Koroškem).  
 
Loto aktivno spreminja življenja na bolje 
Z igranjem Lota so igralci v zadnjih desetih letih skupaj zbrali nekaj čez 109 milijonov evrov koncesijskih 
sredstev za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. V desetih letih je proračun države iz 
naslova davkov pridobil skoraj 52 milijonov evrov, proračuni slovenskih občin pa kar 23 milijonov evrov 
davkov od izplačanih dobitkov.  
 


