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Športna loterija je doslej med svojimi registriranimi igralci izvedla šest anket o odgovornem igranju iger 

na srečo, in sicer v letih 2011, 2014, 2017, 2019, 2020 in 2022. 

Na zastavljena vprašanja je skupaj odgovorilo 19.424 igralcev, med katerimi je bilo cca. 90 % moških 

in 10 % žensk.  

 

  2011 2014 2017 2019 2020 2022 

čas trajanja  4 dni  4 dni 4 dni 7 dni 4 dni 7 dni 

izpolnjene ankete  1819 3694 3853 3146 3629 3283 

moški  1654 3291 3453 2860 3293 2975 

ženske  165 403 355 285 335 308 

 

 

POVZETEK VPRAŠANJ IN ODGOVOROV  

Na podlagi enotnih vprašanj (s pojavnostjo v vsaj dveh izvedenih anketah), sledi nekaj povzetkov, in 

sicer: 

 

 Povečuje se število igralcev, ki imajo zavedanje, da je družba prejemnica certifikata za 

odgovorno prirejanje, v zadnji anketi je teh že več kot 65 % anketirancev.  

 

 Več kot 63 % igralcev se odloča za igranje pri prireditelju, ki ima koncesijo Republike Slovenije 

in je odgovoren prireditelj. Ta delež se tudi po malem povečuje skozi leta. 

 

 Iz prejetih odgovorov je razvidno, da se preko 96 % igralcev zaveda, da prekomerno igranje 

iger na srečo lahko vodi v zasvojenost. Enako kot leta prej.  

 

 Nekaj več kot prej, 77 % anketirancev, ve, kje poiskati pomoč v primeru težav s prekomernim 

igranjem iger na srečo. 

 

 Več kot 77 % igralcev je odgovorilo, da ne igrajo pri tujih prirediteljih iger na srečo, ki v 

Republiki Sloveniji ne plačujejo nobenih dajatev, kar je malenkost več kot v anketi prej.  

 

 Spodbuden je višji odstotek - 85 % anketiranih igralcev - ve, da se iz iger na srečo, ki jih 

prirejata obe slovenski loteriji, financirajo invalidske, humanitarne in športne organizacije.  

 

 Velika večina oziroma 86 % vprašanih, za odstotek več, meni, da je vsebina o odgovornem 

igranju, ki je dosegljiva na spletnih straneh Športne loterije, primerna in zadostna.  



 

 Če bi Športna loterija sklade za dobitke znižala, z namenom preprečevanja zasvojenosti, je za 

malenkost več, preko 54 % vprašanih odgovorilo, da bi igre še vedno igrali.  

 

 V primerjavi z zadnjo anketo, ki je ponudila dve novi vprašanji, je za % nižji delež igralcev, ki 

igra za večje vsote kot bi smeli, kar je 16. 

 

 28 % igralcev je mnenja, da prekomerno igra, nazadnje smo bili pri dobri četrtini, žal je tukaj 

malo porasta. 

 

 

Zaključek 

 

Z vprašanji v anketah sledimo ciljem, ki jih lahko primerjamo in ovrednotimo, zato tudi večinoma 

uporabljamo enaka vprašanja. 

Odgovori naših igralcev so skozi vsa ta leta počasi, a vedno bolj spodbudni, nakazujejo porast 

zavedanja o družbi kot odgovornem prireditelju in na drugi strani zavedanja o težavah oz ustreznem 

iskanju pomoči. Ven tako skače edino manjši porast občutka prekomernega igranja, s poudarkom, da 

je bilo vprašanje doslej le 2 x vključeno v anketo. 

Analizirani odgovori družbi omogočajo vsaj nekoliko vpogleda v poznavanje problematike 

problematičnega igranja in odgovornega prirejanja, zato je dobrodošlo ponavljanje izpeljave anket. 

 

April 2022 

 


