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I.  I z h o d i š č a   

 

I.a IZHODIŠČA 

Fundacija FIHO, ki dobiva denarna sredstva s plačili koncesijskih dajatev za trajno 

prirejanje klasicnih iger na srečo, s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje 

posebnih iger na srečo in s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na 

sreco, da bi lahko naprej sofinancirala invalidske in humanitarne organizacije, se 

je odločila, da izvede javnomnenjsko raziskavo o igranju iger na srečo. Ob tem 

Fundacijo FIHO tudi zanima, kaj slovenski igralci iger na srečo mislijo o vdoru 

tujih internetnih ponudnikov iger na srečo in športnih stav, ki ne plačujejo 

nikakršnih dajatev, s tem pa posledično zmanjšujejo sredstva, s katerimi 

razpolaga Fundacija FIHO. 

 

 

I.b CILJ RAZISKAVE 

  ugotoviti igralne navade pri igrah na srečo, 

  ugotoviti, katere igre so najbolj priljubljene, 

  ugotoviti, kako pogosto igrajo igre na srečo in koliko sredstev namenijo za 

igranje iger na srečo,   

  ugotoviti vedenje in zavedanje, da gre del denarja od iger na srečo za 

sofinanciranje invalidskih, humanitarnih in šprtnih organizacij, 

  ugotoviti razpoloženje do tujih ponudnikov internetnih iger na srečo in 

športnih stav, 

  ugotoviti razpoloženje (do zdaj še posamičnih idej), da bi se sredstva, ki jih 

zdaj pridobiva Fundacija FIHO (in s tem tudi Fundacija za šport), prelila v 

integralni državni proračun Republike Slovenije. 
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II. G l a v n e   u g o t o v i t v e* 

 

 

a. Več kot dve tretjini anketirancev je odgovorilo, da igra igre na srečo. Če 

odštejemo tiste, ki niso želeli odgovoriti, se ta delež poveča na 74,3 

odstotka. 

b. Največji delež je tistih anketirancev, ki igrajo samo takrat, ko je dobitek 

velik. 

c. Največji delež je tistih igralcev iger na srečo, ki mesečno namenijo za 

igranje do 10 evrov (65,2 odstotka). Sicer pa je pričakovano največji 

odstotek tistih, ki zapravijo najmanj (do 10 evrov mesečno) in hkrati igrajo 

le takrat, kadar je dobitek velik. Po drugi strani pa tisti, ki za igre na srečo 

zapravijo največ, igrajo dnevno. Med slednjimi je največji delež tistih, ki 

igrajo v igralnicah in igralnih salonih ter redno igrajo na športnih stavah ali 

pri tujih ponudnikih internetnih (športnih) stav. 

d. Največ anketirancev igra Loto, najmanj pa Deteljico. 

e. Samo tretjina anketirancev ve, da se z delom denarja od iger na srečo 

financirajo športne, invalidske in humanitarne organizacije. 

f. Kar 42,8 odstotka vprašanih je odgovorilo, da vedo, da v Sloveniji (prek 

interneta) delujejo tuji ponudniki internetnih (športnih) stav. 

g. Najvišjo povprečno oceno strinjanja je dobila trditev, naj se z igrami na 

srečo še naprej financirajo športne, invalidske in humanitarne organizacije, 

najmanjšo pa, da naj gre dobiček od iger na srečo v državni proračun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Podrobnejše ugotovitve so predstavljene v nadaljevanju. 
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1.  Uvod 

 
 

1.1. Raziskovalni pristop 
 
 
1.1.1.  Metoda 
Raziskava je bila opravljena na podlagi rezultatov telefonskega anketiranja 

(telefonsko anketiranje sodi med kvantitativne raziskovalne pristope, kjer se na 

reprezentativnem vzorcu uporabljajo strukturirani intervjuji) med slovenskimi 

gospodinjstvi s telefonskim priključkom na območju Republike Slovenije. 

 

1.1.2. Vzorec 
Naključno izbrana gospodinjstva (kontakte je zagotovila agencija Giedon prek 

Telefonskega imenika Slovenije – TIS) v Republiki Sloveniji. Poklicano je bilo 1885 

gospodinjstev, od katerih jih je bilo dosegljivih in so bili pripravljeni odgovarjati na 

anketni vprašalnik 39,6 odstotka, tako da znaša končni vzorec 747. Vzorec je na 

podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije reprezentativen po spolu, 

starosti, izobrazbi in statističnih regijah Republike Slovenije. 

 

1.1.3. Časovni okvir 

Anketiranje je trajalo med 6. in 8. aprilom 2009, ena anketa pa je povprečno 

trajala šest (6) minut.  

 

1.1.4. Standard  

Po priporočilih ESOMAR (mednarodni kodeks tržnega in javnomnenjskega 

raziskovanja) je pri objavi poročila potrebno navesti podatke: 

a. izvajalec: Giedon d.o.o. 

b. zajeta populacija: polnoletni državljani Republike Slovenije, ki imajo 

telefonski priključek na območju Republike Slovenije 

c. velikost vzorca: 747 

d. datum izvedbe: 6. – 8. april 2009 

e. vzorčenje: naključni izbor gospodinjstev Republike Slovenije 

f. metoda: telefonsko anketiranje 
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Frekventnost anketiranja 
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2. Sociodemografski podatki ankete  
 
 
 

2.1. Spol 
 

46,6

53,4

Moški Ženske

 
N = 747 (v odstotkih) 

 
 
 

2.2. Starost 
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N = 747 (v odstotkih) 
 



 

Agencija Giedon, Raziskava med slovenskimi gospodinjstvi o igranju iger na srečo 9 

2.3. Izobrazba 
 

25,2%
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N = 747 (v odstotkih) 
 
 
 
 

2.4. Statistične regije 
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3. Igranje iger na srečo 
 
 
 

3.1. Igranje iger na srečo na splošno 
 
V prvem delu so bili anketiranci vprašani, ali igrajo igre na srečo, kdaj so nazadnje 
igrali katero izmed iger na srečo in koliko sredstev v povprečju na mesec namenijo 
za igranje iger na srečo. Tisti anketiranci, ki so odgovorili nikalno ali pa niso želeli 
odgovoriti na to vprašanje, so bili naprej vprašani pri vprašanju številka 4, ki se 
nanaša na vedenje, da se z delom denarja od iger na srečo financirajo invalidske, 
humanitarne in športne organizacije. 
 
3.1.1. Igranje iger na srečo 

 

68,3

23,6

8,2

Da Ne Ne želim odgovoriti

 
N = 747 (v odstotkih) 

 
Več kot dve tretjini anketirancev je odgovorilo, da igra igre na srečo. Če 
odštejemo tiste, ki niso želeli odgovoriti, se ta delež poveča na 74,3 odstotka. 
 
Očitno več (69,9 odstotka med tistimi, ki so odgovorili, da ne igrajo igre na srečo) 
je bilo žensk, ki so zanikale, da igrajo igre na srečo. Med tistimi, ki igrajo igre  na 
srečo, je tudi več moških, čeprav razlika med spoloma ni tako očitna. 
Med tistimi, ki igrajo, ni očitnih razlik v starostnih skupinah, tisti, ki pa so zanikali 
igranje iger na srečo, so bili bolj številčni stari od 31 do 45 let in od 46 do 60 let. 
Največ iger na srečo igrajo tisti s srednjo in poklicno izobrazbo, med visoko 
izobraženimi pa ni razlik med igralci in neigralci. 
Največ igralcev iger na srečo je (glede na vse anketirance) v Osrednjeslovenski 
regiji (19,5 odstotka), sledi Podravska regija (10,2 odstotka), Gorenjska (9 
odstotkov) in Savinjska regija (7,7 odstotka). Sicer živi tam tudi največ prebivalcev. 
Največji delež na posamezno regijo pa imata Goriška in Notranjsko-kraška (skoraj 
90 odstotkov).  
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3.1.2. Kdaj so anketiranci nazadnje igrali igre na srečo? 
 
 

23%

24%

8%

45%

Pred nekaj dnevi Pred tednom dni ali več

Pred mesecem dni ali več Igram samo takrat, ko je dobitek velik

 
N = 510 (v odstotkih) 
 

Največji delež je tistih anketirancev, ki igrajo samo takrat, ko je dobitek velik. 
 
Največ žensk igra samo takrat, ko je dobiček velik, medtem ko so moški bolj redni 
uporabniki iger na dnevni oziroma tedenski ravni. 
Starejši od 46 let naprej imajo podobno strategijo kot ženske - igrajo samo takrat, 
ko je dobiček velik, mlajši do 45 let pa igrajo dnevno ali tedensko igre na srečo. 
Pri izobrazbenih skupinah ni večjih razlik glede na pogostost igranja iger na srečo, 
le tisti s srednješolsko izobrazbo so malo bolj izrazito naklonjeni igranju takrat, ko 
je dobiček velik. 
Podobne rezultate smo dobili tudi pri analizi regij in pogostosti igranja. Najbolj po 
številčnosti izstopa osrednjeslovenska regija, sploh kadar gre za velik dobiček. 
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3.1.3. Koliko sredstev igralci mesečno namenijo za igre na srečo? 
 
 

30
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Največji delež je tistih igralcev iger na srečo, ki mesečno namenijo za igranje 
do 10 evrov (65,2 odstotka). 
 
Očitno več žensk porabi od 5 do 10 evrov za igranje, med tistimi, ki pa igrajo za 
večje vsote, pa očitno prevladajo moški. 
Stari od 31 do 45 let izstopajoče za igre zapravijo od 6 do 10 evrov, prav tako se v 
tem rangu gibljejo starejši od 46 let, mlajši do 45 let pa zapravljajo večje vsote za 
igre na srečo. 
Od 6 do 10 evrov mesečno izstopajoče za igre porabijo višje, srednje in poklicno 
izobraženi. Nad 51 evrov mesečno pa zapravi prav tako največ poklicno 
izobraženih. Glede na izobrazbo torej ne moremo sklepati, da osebe, ki so višje 
izobražene in bi naj imele večje dohodke, tudi večji delež namenijo igram na 
srečo. 
Gorenjska regija izstopa pri porabi do 5 evrov na mesec za igre na srečo, najbolj pa 
so razsipni v osrednjeslovenski regiji. 
Sicer pa je pričakovano največji odstotek tistih, ki zapravijo najmanj (do 10 evrov 
mesečno) in hkrati igrajo le takrat, kadar je dobiček velik. Po drugi strani pa tisti, 
ki za igre na srečo zapravijo največ, igrajo dnevno ali pa vsaj mesečno. Med 
slednjimi pa je največji delež tistih, ki igrajo v igralnicah in igralnih salonih ter 
redno igrajo na športnih stavah ali pri tujih ponudnikih internetnih (športnih) stav. 
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3.2. Posamezne igre na srečo 
 
Anketiranci so bili vprašani, katero od naštetih iger na srečo so igrali z zadnjem 
letu dni. Spodnja tabela prikazuje delež tistih, ki so določeno igro igrali, v 
nadaljevanju pa so prikazane posamezne igre na srečo (upoštevani so samo tisti, ki 
igrajo igre na srečo in so tudi odgovorili). 
 

9
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3.2.1. Loto 

 

82,2

17,8

Da Ne

 
N = 505 (v odstotkih) 

 
Več žensk igra Loto, po starosti med anketiranci ni velikih razlik, vendar so Lotu 
bolj naklonjeni starejši od 46 let ter srednje in poklicno izobraženi. Igralci Lota so 
večinoma taki, ki jih motivira visok dobiček v igri. 

 
 
 
 

3.2.2. Lotko 

 

60,7

39,3

Da Ne

 
N = 476 (v odstotkih) 

 
Pri Lotku še bolj očitno prevladujejo ženske in anketiranci starejši od 46 let, 
največkrat srednje izobraženi. 
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3.2.3. Loto plus 
 

 

19,8

80,2

Da Ne

 
N = 440 (v odstotkih) 

 
Malo poznana igra, za katero ve več žensk kot moških, poznajo jo predvsem mlajši 
anketiranci, vseh izobrazbenih stopenj.  
 
 
 
 
 

3.2.4. Astro 

 

10,3

89,7

Da Ne

 
N = 468 (v odstotkih) 

 
Astro je tudi manj priljubljena igra, ki jo igra nekaj več žensk kot moških, 
predvsem mlajših. 
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3.2.5. Deteljica 

 

9

91

Da Ne

 
N = 468 (v odstotkih) 

 
Podobno kot Astro je tudi ta igra med manj priljubljenimi, igra pa jo nekaj več 
žensk kot moških. Deteljico igrajo vse izobrazbene in starostne skupine v skoraj 
enakovrednem odstotku. 
 
 
 
 

3.2.6. 3 x 3 

 

43,4

56,6

Da Ne

 
N = 468 (v odstotkih) 

 
Tukaj odločno prevladujejo ženske, vseh starosti, predvsem srednje izobrazbe. 
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3.2.7. Hitre srečke 

 

30,1

69,9

Da Ne

 
N = 468 (v odstotkih) 

 
Tudi to igro na srečo igra več žensk kot moških, so starejše od 31 let in srednje 
izobrazbe. 
 
 
 
 

3.2.8. Športne stave 

 

22,3

77,7

Da Ne

 
N = 458 (v odstotkih) 

 
Tukaj pričakovano prevladujejo moški, stari od 18 do 30 let, z osnovnošolsko ali 
poklicno izobraženi, največji delež ima Podravska regija. 
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3.2.9. Internetne igre na srečo 

 

11,3

88,7

Da Ne

 
N = 468 (v odstotkih) 

 
Prek interneta igra igre na srečo izrazito več moških kot žensk, čeprav se igranje 
internetnih iger na srečo pri nas še ni razvilo, kot se je v tujini, ne glede na spol. 
Kot pričakovano, je več mladih, ki igrajo igre na srečo prek interneta in največ 
takih s končano poklicno ali srednjo izobrazbo. 
 
 
 

3.2.10. Internetne (športne) stave pri tujih ponudnikih iger na srečo 

 

22,2

77,8

Da Ne

 
N = 464 (v odstotkih) 

 
Najbolj pogost uporabnik stav pri tujih ponudnikih je moški, star od 18 do 45 let, z 
osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo ter je iz Osrednjeslovenske regije. Največ 
tistih (40,5 odstotka), ki uporabljajo internetne stave pri tujih ponudnikih, je 
odgovorilo, da je nazadnje igralo pred nekaj dnemi, 23,5 odstotka anketiranih pa 
je odgovorilo, da je igralo pred tednom dni. V primerjavi z igralci Lota je vsekakor 
opazna razlika v periodičnosti uporabe iger na srečo. 



 

Agencija Giedon, Raziskava med slovenskimi gospodinjstvi o igranju iger na srečo 19 

 

3.2.11. Igralnice in igralni saloni 

 

25,2

74,8

Da Ne

 
N = 468 (v odstotkih) 

 
Tudi v igralnice bolj zahajajo moški kot ženske, prav tako mlajši (največ jih je starih 
od 18 do 30 let), s končano osnovno ali poklicno izobrazbo.  
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4. Poznavanje namena delitve sredstev od iger na 
srečo in vedenje o delovanju tujih internetnih 
ponudnikov športnih stav 

 
 
 

4.1. Vedenje o delitvi sredstev od iger na srečo 
 
Anketiranci so bili vprašani, ali vedo, da se z delom denarja od iger na srečo 
financirajo športne, invalidske in humanitarne organizacije. 
 
 

34,1

53,9

11,9

Da Ne Ne želim odgovoriti

 
N = 747 (v odstotkih) 

 
Samo tretjina anketirancev ve, da se z delom denarja od iger na srečo 
financirajo športne, invalidske in humanitarne organizacije. 
 
Ženske in moški so enakovredno obveščeni, da se del denarja od iger na srečo 
nameni športnim, invalidskim in humanitarnim organizacijam.  
Analiza starostnih skupin je pokazala, da med njimi ni razlik pri obveščenosti o 
deležu denarja, namenjenemu športnim, invalidskim in humanitarnim 
organizacijam, zanimivo pa je, da je med obveščenimi najmanj visoko izobraženih, 
največ pa srenje izobraženih. 
Tisti anketiranci, ki so vedeli, kam gre denar, so bili večinoma iz Osrednjeslovenske 
regije, sledijo pa Savinjska, Podravska in Gorenjska regija. 
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4.2. Vedenje o delovanju tujih ponudnikov internetnih (športnih) 
stav 

 
Anketiranci so bili vprašani, ali vedo, da v Sloveniji (prek interneta) delujejo tuji 
ponudniki internetnih (športnih) stav. 
 
 

42,8

41,2

15,9

Da Ne Ne želim odgovoriti

 
N = 747 (v odstotkih) 

 
Kar 42,8 odstotka vprašanih je odgovorilo, da vedo, da v Sloveniji (prek 
interneta) delujejo tuji ponudniki internetnih (športnih) stav. 
 
Kot pričakovano, je za to vedelo več moških kot  žensk, največ starih od 31 do 45 
let, osnovno in srednje izobraženih ter iz Osrednjeslovenske regije. 
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4.3. (Ne)strinjanje s trditvami 
 
 
Anketiranci so z ocenami od 1 do 5 ocenjevali strinjanje s podanimi trditvami 
(ocena 1 pomeni, da se sploh ne strinjajo, ocena 5 pa da se zelo strinjajo). Spodnji 
graf prikazuje povprečno oceno strinjanja. 
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koncesij

Loterijo Slovenije je
treba privatizirati
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(povprečna ocena strinjanja s trditvami; ocena 1 pomeni, da se sploh ne strinja, ocena  
5 pa, da se popolnoma strinja) 

 
Najvišjo povprečno oceno strinjanja je dobila trditev, naj se z igrami na srečo še 
naprej financirajo športne, invalidske in humanitarne organizacije. 
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4.3.1. Dosedanji ponudniki iger na srečo potrebujejo tujo konkurenco 
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N = 747 (v odstotkih) 

 
 
S to trditvijo se sploh ne strinja več žensk kot moških in več moških se kot žensk se 
s to trditvijo popolnoma strinja. To lahko povežemo z rezultati o internetnih igrah 
in iger prek tujih ponudnikov, saj tudi tam prevladujejo moški. Moški so torej 
večinoma za večjo konkurenčnost in pestrejšo izbiro. 
Najbolj si želijo tuje konkurence stari od 31 do 45 let in osnovno ali poklicno 
izobraženi. Tudi izobrazbena struktura igralcev internetnih iger je bila podobna tej 
shemi. 
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4.3.2. Tudi tuji ponudniki internetnih iger na srečo morajo plačevati 
koncesijo 
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Tudi tukaj so opazne razlike med moškimi in ženskami. Moški, ki so večinoma 
uporabniki pri tujih ponudnikih, se logično ne strinjajo s koncesioniranjem tujih 
ponudnikov, medtem ko se ženske (manj pogoste uporabnice internetnih iger) 
odločno strinjajo s trditvijo. 
Prav tako je opazna starostna diskrepanca pri odgovorih. Mlajši so proti, starejši 
del anketiranih pa je za. 
Podoben razkorak je viden tudi pri analizi izobrazbenih skupin. Osnovno in poklicno 
izobraženi  se s trditvijo večinoma ne strinjajo, medtem ko višje izobraženi odločno 
zastopajo stališče, da morajo tuji ponudniki internetnih iger plačevati koncesijo. 
Razlika je tudi očitna med strukturo samih igralcev (katere igre igrajo). Igralci 
internetnih stav so odločno proti plačevanju koncesije internetnih iger (84,2 
odstotka), medtem ko igralci Lota zavzemajo nasprotno stališče. 
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4.3.3. Internetne igre so globalna igra, zato niso dolžne plačevati 
koncesije v državah, kjer imajo igralce 
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Glede na prejšnjo trditev lahko logično pričakujemo, da se ženske (manjšinske 
uporabnice internetnih iger na srečo) večinoma ne strinjajo s trditvijo, moški pa se 
z njo strinjajo. 
Tudi pri starostni analizi vidimo obrnjeno sliko prejšnjega vprašanja, mladi (od 18 
do 30 let) se večinoma strinjajo s trditvijo, medtem ko starejši nad 46 let 
nasprotujejo temu, da bi internetne igre na srečo ušle plačevanju koncesije. 
Višje in srednje izobraženi se večinoma ne strinjajo s to trditvijo, medtem so ko 
poklicno in osnovnošolsko izobraženi večinoma izrazili podporo tej trditvi. 
Simpatizerji te trditvi (čeprav jih je manj kot nasprotnikov) izhajajo iz 
Osrednjeslovenske ali Podravske regije.   
Razlika je spet tudi očitna med strukturo samih igralcev (katere igre igrajo). Kot 
pričakovano, so uporabniki internetnih iger spet proti plačevanju koncesije (78,1 
odstotka), kar je zrcalno stališče igralcev Lota (73,5 odstotka).  
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4.3.4. Loterijo Slovenije je treba privatizirati 
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S tem se večina ne strinja, ampak je spet nekaj več žensk kot moških, ki so tega 
mnenja. Največ nasprotnikov je starih od 46 let naprej. Med izobrazbenimi 
skupinami ni opaznih razlik, prevladujoče  je nasprotovanje tej trditvi. 
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4.3.5. Dobiček od iger na srečo bi moral iti v državni proračun 
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Tudi tej trditvi večina anketiranih nasprotuje. Med spoloma ter izobrazbenimi in 
starostnimi skupinami ni razlik, prav tako ni večjih razlik po regijah. 
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4.3.6. Z igrami na srečo bi morali še naprej financirati športne, 
invalidske in humanitarne organizacije 
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Izrazito se s to trditvijo strinjajo ženske, čeprav se oba spola v povprečju strinjata 
s trditvijo, prav tako izstopajo najstarejši anketiranci (nad 61 let).  Med 
izobrazbenimi skupinami prav tako ni večjih opaznih razlik, večinoma se vsi 
anketirani strinjajo s to trditvijo. Med regijami ni večjih razlik. 
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4.3.7. Igralnice bi morali oprostiti plačevanja koncesije 
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S to trditvijo se spet opazi razlika med spoloma. Ženske se s tem sploh ne strinjajo, 
medtem ko so moški večinoma zagovorniki tega, da bi se igralnicam oprostilo 
plačevanje koncesije (prav ti so predvsem stari od 18 do 30 let), pretežno starejši 
pa temu bolj nasprotujejo.  Pri izobrazbi nismo opazili značilnih razlik med 
skupinami, večinoma so zastopani odgovori »nestrinjanja« s to trditvijo.  
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5. P r i l o g e 
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5.1. Tabelarni prikaz 

 
Ali igrate igre na srečo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 510 68,3 74,3 74,3 

Ne 176 23,6 25,7 100,0 

Total 686 91,8 100,0   

Missing Ne želim 
odgovoriti 61 8,2     

Total 747 100,0     

 
 
Kdaj ste nazadnje igrali kakšno igro na srečo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Pred nekaj dnevi 154 20,6 30,2 30,2 

Pred tednom dni ali več 111 14,9 21,8 52,0 

Pred mesecem dni ali več 36 4,8 7,1 59,0 

Igram samo takrat, ko je 
dobiček velik 209 28,0 41,0 100,0 

Total 510 68,3 100,0   

Missing Ne vem, se ne spomnim, 
ne želim odgovoriti, ni  ali 
nikalno odgovoril na 
vprašanje št. 1 

237 31,7     

Total 747 100,0     

 
 
Koliko denarja običajno porabite na mesec za igranje iger na srečo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid do 5 € 146 19,5 30,0 30,0 

od 6 do 10 € 171 22,9 35,2 65,2 

od 11 do 20 € 61 8,2 12,6 77,8 

od 21 do 30 € 31 4,1 6,4 84,2 

od 31 do 40 € 23 3,1 4,7 88,9 

od 41 do 50 € 27 3,6 5,6 94,4 

nad 51 € 27 3,6 5,6 100,0 

Total 486 65,1 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

261 34,9     

Total 747 100,0     
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Ali ste v zadnjem letu dni igrali igro Loto? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 415 55,6 82,2 82,2 

Ne 90 12,0 17,8 100,0 

Total 505 67,6 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

242 32,4     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali igro Lotko? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 289 38,7 60,7 60,7 

Ne 187 25,0 39,3 100,0 

Total 476 63,7 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

271 36,3     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali igro Loto Plus? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 87 11,6 19,8 19,8 

Ne 353 47,3 80,2 100,0 

Total 440 58,9 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

307 41,1     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali igro Astro? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 48 6,4 10,3 10,3 

Ne 420 56,2 89,7 100,0 

Total 468 62,7 100,0   
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Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

279 37,3     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali igro Deteljica? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 42 5,6 9,0 9,0 

Ne 426 57,0 91,0 100,0 

Total 468 62,7 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

279 37,3     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali igro 3 × 3? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 203 27,2 43,4 43,4 

Ne 265 35,5 56,6 100,0 

Total 468 62,7 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

279 37,3     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali igro Hitre srečke? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 141 18,9 30,1 30,1 

Ne 327 43,8 69,9 100,0 

Total 468 62,7 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

279 37,3     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali igro Športne stave? 
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  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 102 13,7 22,3 22,3 

Ne 356 47,7 77,7 100,0 

Total 458 61,3 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

289 38,7     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali internetne igre na srečo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 53 7,1 11,3 11,3 

Ne 415 55,6 88,7 100,0 

Total 468 62,7 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

279 37,3     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali internetne stave pri tujih ponudnikih iger na srečo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 103 13,8 22,2 22,2 

Ne 361 48,3 77,8 100,0 

Total 464 62,1 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 
vprašanje št. 1 

283 37,9     

Total 747 100,0     

 
 
Ali ste v zadnjem letu dni igrali igre na srečo v igralnicah in igralnih salonih? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 118 15,8 25,2 25,2 

Ne 350 46,9 74,8 100,0 

Total 468 62,7 100,0   

Missing Ne vem, se ne 
spomnim, ne 
želim odgovoriti, 
ni  ali nikalno 
odgovoril na 

279 37,3     
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vprašanje št. 1 

Total 747 100,0     

 
 
Morda veste, da se z delom denarja od iger na srečo financirajo športne, invalidske in humanitarne 
organizacije? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 255 34,1 38,8 38,8 

Ne 403 53,9 61,2 100,0 

Total 658 88,1 100,0   

Missing Ne želim 
odgovoriti 89 11,9     

Total 747 100,0     

 
 
Ali veste, da v Sloveniji delujejo tudi tuje, internetne športne stavnice? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Da 320 42,8 51,0 51,0 

Ne 308 41,2 49,0 100,0 

Total 628 84,1 100,0   

Missing Ne želim 
odgovoriti 119 15,9     

Total 747 100,0     

 
 
Dosedanji ponudniki iger na srečo potrebujejo tujo konkurenco. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sploh se ne strinjam 41 5,5 6,4 6,4 

Se ne strinjam 173 23,2 27,1 33,5 

Delno se strinjam 265 35,5 41,5 75,0 

Se strinjam 114 15,3 17,8 92,8 

Se popolnoma strinjam 46 6,2 7,2 100,0 

Total 639 85,5 100,0   

Missing Ne vem, ne želim 
odgovoriti 108 14,5     

Total 747 100,0     

 
 
Tudi tuji ponudniki internetnih iger na srečo morajo plačevati koncesijo. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sploh se ne strinjam 66 8,8 10,1 10,1 

Se ne strinjam 70 9,4 10,7 20,7 

Delno se strinjam 40 5,4 6,1 26,8 

Se strinjam 232 31,1 35,4 62,2 

Se popolnoma strinjam 248 33,2 37,8 100,0 
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Total 656 87,8 100,0   

Missing Ne vem, ne želim 
odgovoriti 91 12,2     

Total 747 100,0     

 
 
Internetne igre so globalna igra, zato niso dolžne plačevati koncesije v državah, kjer imajo igralce. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sploh se ne strinjam 201 26,9 31,7 31,7 

Se ne strinjam 256 34,3 40,4 72,1 

Delno se strinjam 46 6,2 7,3 79,3 

Se strinjam 76 10,2 12,0 91,3 

Se popolnoma strinjam 55 7,4 8,7 100,0 

Total 634 84,9 100,0   

Missing Ne vem, ne želim 
odgovoriti 113 15,1     

Total 747 100,0     

 
 
Loterijo Slovenije je treba privatizirati. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sploh se ne strinjam 114 15,3 19,3 19,3 

Se ne strinjam 256 34,3 43,3 62,6 

Delno se strinjam 175 23,4 29,6 92,2 

Se strinjam 39 5,2 6,6 98,8 

Se popolnoma strinjam 7 ,9 1,2 100,0 

Total 591 79,1 100,0   

Missing Ne vem, ne želim 
odgovoriti 156 20,9     

Total 747 100,0     

 
 
Dobiček od iger na srečo bi moral iti v državni proračun. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sploh se ne strinjam 179 24,0 30,0 30,0 

Se ne strinjam 319 42,7 53,5 83,6 

Delno se strinjam 91 12,2 15,3 98,8 

Se strinjam 7 ,9 1,2 100,0 

Total 596 79,8 100,0   

Missing Ne vem, ne želim 
odgovoriti 151 20,2     

Total 747 100,0     

 
 
 Z igrami na srečo bi morali še naprej financirati športne, invalidske in humanitarne organizacije. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 



 

Agencija Giedon, Raziskava med slovenskimi gospodinjstvi o igranju iger na srečo 37 

Valid Se ne strinjam 7 ,9 1,1 1,1 

Delno se strinjam 102 13,7 16,3 17,5 

Se strinjam 240 32,1 38,5 55,9 

Se popolnoma strinjam 275 36,8 44,1 100,0 

Total 624 83,5 100,0   

Missing Ne vem, ne želim 
odgovoriti 123 16,5     

Total 747 100,0     

 
 
Igralnice bi morali oprostiti plačevanja koncesije. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sploh se ne strinjam 164 22,0 26,9 26,9 

Se ne strinjam 257 34,4 42,2 69,1 

Delno se strinjam 85 11,4 14,0 83,1 

Se strinjam 72 9,6 11,8 94,9 

Se popolnoma strinjam 31 4,1 5,1 100,0 

Total 609 81,5 100,0   

Missing Ne vem, ne želim 
odgovoriti 138 18,5     

Total 747 100,0     

 
 
Spol 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Moški 348 46,6 46,6 46,6 

Ženska 399 53,4 53,4 100,0 

Total 747 100,0 100,0   

 
 
Starost 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid od 18 do 30 let 157 21,0 21,0 21,0 

od 31 do 45 let 208 27,8 27,8 48,9 

od 46 do 60 let 212 28,4 28,4 77,2 

nad 61 let 170 22,8 22,8 100,0 

Total 747 100,0 100,0   

 
 
Izobrazba 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Osnovna šola ali manj 188 25,2 25,2 25,2 

Poklicna šola 185 24,8 24,8 49,9 

Srednja šola 246 32,9 32,9 82,9 

Višja šola, visoka ali več 128 17,1 17,1 100,0 
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Total 747 100,0 100,0   

 
 
Regija 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Pomurska 49 6,6 6,6 6,6 

Podravska 109 14,6 14,6 21,2 

Koroška 28 3,7 3,7 24,9 

Savinjska 93 12,4 12,4 37,3 

Zasavska 17 2,3 2,3 39,6 

Posavska 27 3,6 3,6 43,2 

Jugozahodna Slovenija 49 6,6 6,6 49,8 

Osrednjeslovenska 187 25,0 25,0 74,8 

Gorenjska 86 11,5 11,5 86,3 

Notranjsko-kraška 19 2,5 2,5 88,9 

Goriška 45 6,0 6,0 94,9 

Obalno-kraška 38 5,1 5,1 100,0 

Total 747 100,0 100,0   
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8.2. Vprašalnik 
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