
Povzetek anket o odgovornem igranju iger na srečo 
 

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

Na zastavljena vprašanja je skupaj odgovorilo 12.512 igralcev, med katerimi je bilo cca. 90 % moških 
in 10 % žensk.  

 

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

 

 

POVZETEK VPRAŠANJ IN ODGOVOROV  

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

• Iz prejetih odgovorov je razvidno, da se preko 90 % igralcev zaveda tega, da prekomerno 
igranje iger na srečo lahko vodi v zasvojenost.  
 

• Če bi Športna loterija sklade za dobitke znižala, je 54 % vprašanih odgovorilo, da bi raje igrali 
pri drugih prirediteljih, čeprav ti ne plačujejo nikakršnih dajatev v Republiki Sloveniji. Skozi 
leta se odstotek tistih, ki bi zaradi nižjih skladov igrali pri tujih prirediteljih,  znižuje.  
 

• Skoraj 80 % 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 po predhodnih 
anketah).  
  

• Skoraj 60 % anketirancev je odgovorilo, da vedo, da je Športna loterija imetnica certifikata 
odgovornega prireditelja, s tem da je ta podatek višji kot pri predhodni anketi. 
 

• 70 % anketirancev ve, kje poiskati pomoč v primeru težav s prekomernim igranjem iger na 
srečo, tudi v tem primeru se rezultat izboljšuje. 
 

• Velika večina oziroma 84 % vprašanih meni, da je vsebina o odgovornem igranju, ki je 
dosegljiva na spletnih straneh Športne loterije, primerna in zadostna.  

  



 

Še nekaj ostalih povzetkov anket, kjer vprašanja niso bila večkrat zastavljena, pa: 

• Ne glede na to, da ima na prekomerno igranje velik vpliv višina sklada za dobitke, preko 90 % 
vprašanih (pričakovano) nasprotuje znižanju skladov.  
 

• Skoraj 80 % anketiranih igralcev ve, da je organiziranje, sodelovanje in nudenje pomoči pri 
prirejanju iger na srečo brez koncesije Vlade republike Slovenije za organizatorje takih iger 
kaznivo dejanje.  
 

• Čeprav srečka ali stavni listek nista dobitna, slabih 60 % anketirancev pomisli na to, da so z 
vplačilom v igro pomagali športniku, invalidu ali osebi, ki potrebuje pomoč.   
 

• Koncesija ali certifikat odgovornega prireditelja nista glavno merilo pri odločitvi za ponudnika 
iger, samo v 48 % je to podlaga za odločitev. 
 

• Četrtina igralcev igra tudi pri drugih, nezakonitih prirediteljih. 

 

Zaključek 

 
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 glaven 
dejavnik pri izbiri ponudnika, saj jih veliko igra 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. Spodbudno je, da obstaja visok nivo zavedanja financiranja dobrih namenov (ki je sicer 
nižje v primeru nedobitnih iger), večina igralcev ve kako in kje poiskati pomoč, ki jo tudi smatrajo kot 
primerno. 

 

 

Julij 2019 

 


