
Povzetek anket o odgovornem igranju iger na srečo 
 

Športna loterija je doslej med svojimi registriranimi igralci izvedla pet anket o odgovornem igranju iger 
na srečo, in sicer v letih 2011, 2014, 2017, 2019 in 2020. 

Na zastavljena vprašanja je skupaj odgovorilo 16.141 igralcev, med katerimi je bilo cca. 90 % moških 
in 10 % žensk.  

 

  2011 2014 2017 2019 2020 
čas trajanja  4 dni  4 dni 4 dni 7 dni 4 dni 
izpolnjene ankete  1819 3694 3853 3146 3629 
moški  1654 3291 3453 2860 3293 
ženske  165 403 355 285 335 

 

 

POVZETEK VPRAŠANJ IN ODGOVOROV  

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

 

• Preko 62 % anketirancev je odgovorilo, da vedo, da je Športna loterija imetnica certifikata 
odgovornega prireditelja, kar je nekoliko več kot v prejšnjih anketah.  
 

• Več kot 62 % igralcev se odloča za igranje pri prireditelju, ki ima koncesijo Republike Slovenije 
in je odgovoren prireditelj. Leto prej je bil ta delež znatno nižji, in sicer 47,5 %. 
 

• Iz prejetih odgovorov je razvidno, da se preko 96 % igralcev zaveda, da prekomerno igranje 
iger na srečo lahko vodi v zasvojenost. Enako kot leto prej.  
 

• Enako kot leto prej, 75 % anketirancev, ve, kje poiskati pomoč v primeru težav s prekomernim 
igranjem iger na srečo. 
 

• Več kot 76 % 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 leto prej.  
 

• Enako kot leto prej - 82 % anketiranih igralcev - ve, da se iz iger na srečo, ki jih prirejata obe 
slovenski loteriji, financirajo invalidske, humanitarne in športne organizacije (rezultat je višji 
kot v anketah 2011 - 77 % in 2014 - 74 %.  
 

• Velika večina oziroma 85 % vprašanih meni, da je vsebina o odgovornem igranju, ki je 
dosegljiva na spletnih straneh Športne loterije, primerna in zadostna. Enako kot leto prej.  
 



• Če bi Športna loterija sklade za dobitke znižala, z namenom preprečevanja zasvojenosti, je 
preko 53 % vprašanih odgovorilo, da bi igre še vedno igrali, kar je nekoliko več kot leto prej.  
 
 

Zaključek 

 
Anketi smo tokrat dodali tudi dve novi vprašanji. Iz odgovorov je razvidno, da je dobra četrtina že 
imela občutek, da prekomerno igra, skoraj 17 % pa je odgovorilo, da je igralo za večje vsote kot bi 
smeli.  

Odgovori naših igralcev kažejo na vedno večjo stopnjo zavedanja problematike odgovornega igranja, 
tako v smislu povezave z zasvojenostjo kot percepcije certifikata.  Čeprav to ni nujno tudi glavni 
dejavnik pri izbiri ponudnika, saj jih kar nekaj igra tudi pri tujih prirediteljih oz bi se k njim obrnili, če bi 
Športna loterija znižala sklad za dobitke, četudi se zavedajo, da gre v tem primeru za nezakonite 
prireditelje. Veliko večina igralcev ve, kako in kje poiskati pomoč pri prekomernem igranju.  
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