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1. Povzetek 
 

Problematično igranje na srečo med mladimi postaja vse večji javnozdravstveni izziv, saj so 

zaradi hitrega razvoja tehnologije in velikega napredka medmrežja igre na srečo vse bolj 

dostopne tudi mladostnikom. Problematično je tudi samo oglaševanje iger na srečo, ki so 

mu izpostavljeni tudi mladi, kar seveda vpliva na legitimizacijo in normalizacijo tega početja. 

 

V pričujoči raziskavi smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se dijaki 1. in 4. letnikov srednjih šol 

v Mestni občini Ljubljana poslužujejo igranja posameznih iger na srečo, kolikšen delež jih ima 

z igranjem resnejše težave in v kolikšni meri so vključeni dijaki podvrženi oglaševanju igranja 

na srečo. Hkrati nas je zanimalo tudi, v kolikšni meri so igralnice kljub starostni omejitvi 

dostopne mladoletnim osebam, torej dijakom 1. letnikov srednjih šol v Mestni občini 

Ljubljana. 

 

V raziskavi je sodelovalo 341 udeležencev, dijakov 1. in 4. letnika, od tega 193 deklet in 148 

fantov, iz petih ljubljanskih srednjih šol. Le-ti so ob prisotnosti koordinatorja na šoli v 

računalniški učilnici izpolnjevali spletni vprašalnik o igranju na srečo, del katerega je bila tudi 

lestvica SOGS-RA, ki meri stopnjo problematičnega igranja na srečo. 

 

Kot kažejo rezultati, je kar 59,8 % vključenih dijakov v zadnjem letu igralo vsaj eno izmed 

iger na srečo, pri čemer je med »igralci« več fantov kot deklet. Najbolj razširjeno je med 

udeleženci igranje igralnih avtomatov (v igralnem salonu ali igralnici), igranje lota in drugih 

klasičnih iger na srečo (3×3, Astro, Deteljica ali hitre srečke) ter igranje kart (Poker, 

Blackjack) ali drugih iger (golf, kegljanje, biljard) s prijatelji za denar; med najpogostejšimi 

motivi za igranje na srečo pa udeleženci navajajo zabavo oziroma sprostitev, željo po 

dobitku, druženje in radovednost. Zelo zaskrbljujoč je podatek, da je kar 19,3 % dijakov 1. 

letnikov v zadnjem letu izkusilo igranje igralnih avtomatov v igralnih salonih ali igralnicah, 

kljub omejitvi, ki naj bi mladoletnim prepovedovala vstop v omenjene prostore. Kar se tiče 

problematičnega igranja na srečo, rezultati nakazujejo, da je kar 22,7 % vseh udeležencev v 

območju tveganja za nastanek problematičnega igranja na srečo, 3,2 % udeležencev ima z 

igranjem na srečo že precej resne težave, 0,8 % udeležencev pa lahko označimo kot 

patološke hazarderje, pri čemer je delež »problematičnih igralcev« večji med fanti kot med 
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dekleti. Kot kažejo rezultati, se 55,7 % udeležencev spomni vsaj enega oglasa za igre na 

srečo, ki so ga zasledili v zadnje pol leta, in sicer udeleženci v največji meri navajajo, da so 

oglas videli na televiziji, na družbenih omrežjih in na fizičnem mestu (ob cesti, na pločniku, 

drugje na vidnem javnem ali zasebnem mestu). Le 8,2 % udeležencev poroča o tem, da so v 

zadnje pol leta zasledili oglas za igre na srečo, ki je ciljal posebej na mladoletne osebe, 5,9 % 

udeležencev pa o tem, da so v zadnje pol leta zasledili fizične promotorje iger na srečo, ki 

naslavljajo tudi mladoletne posameznike.  
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2. Uvod 

2.1. O igrah na srečo 
 

Igre na srečo so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake 

možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali 

kakšnega negotovega dogodka. Delimo jih na klasične igre na srečo in na posebne igre na 

srečo (Ministrstvo RS za finance, 2013). Igralništvo v Sloveniji večinoma opisujemo kot 

dejavnost organiziranja iger na srečo, čeprav pojem igralništva večkrat kot z igranjem 

klasičnih iger na srečo povezujemo z igranjem na srečo v igralnicah in igralnih salonih. Collins 

(v Raspor in Petrič, 2010) igralništvo opredeljuje kot aktivnost, kjer minimalno dva subjekta 

stavita določeno vrednost in ob tem upata, da bosta pravilno napovedala izid in si s tem 

povečala vplačano vrednost. Igralništvo torej v sodobnem pomenu besede dva subjekta 

ločuje na igralca in organizatorja igre na srečo.  

 

Klasične igre na srečo so po Zakonu o igrah na srečo (ZIS, 2011) »številčne loterije, loterije s 

trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, loto, športne napovedi, športne stave, 

srečelovi in druge podobne igre« (Ministrstvo RS za finance, 2017). Tako so udeleženci teh 

iger »fizične osebe, ki so imetniki loterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk na srečelovu, 

stavnih listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v igri«. Klasične 

igre na srečo lahko v Sloveniji trajno prirejata zgolj dva prireditelja (trenutno Loterija 

Slovenije d.d. ter Športna loterija in igre na srečo d.d.), medtem ko to lahko občasno počno 

tudi društva in neprofitne humanitarne organizacije, ki imajo sedež v Sloveniji.  

 

Posebne igre na srečo so po zgoraj omenjenem zakonu tiste igre, ki jih »igrajo igralci proti 

igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, 

na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z 

mednarodnimi standardi« (Ministrstvo za finance, 2017). Mednje tako sodijo igre, ki jih 

igralci igrajo drug proti drugemu (npr. poker), igre s kroglico (npr. ruleta), z igralnimi 

kartami, ki se igrajo proti igralnici (npr. Blackjack), s kockami (npr. Craps), na igralnih panojih 

(npr. bingo), na igralnih avtomatih ter stave. Vse posebne igre na srečo smejo biti v Sloveniji 

prirejane zgolj v igralnicah (igre na igralnih mizah, panojih in igralnih avtomatih), medtem ko 
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smejo biti v igralnih salonih prirejane zgolj nekatere, tj. igre na igralnih avtomatih (Vlada RS, 

2010, 7). Glede na količino in ponudbo iger torej ločimo igralne salone in igralnice. Igralni 

saloni imajo lahko nameščenih od 50 do 200 igralnih avtomatov, medtem ko morajo imeti 

igralnice vsaj 100 igralnih avtomatov, 6 igralnih miz in dodatno gostinsko ponudbo 

(restavracija, bar). Igralnice lahko nato delimo v štiri kategorije: mega igralniško-zabaviščni 

center, igralniško-zabaviščni center, grand casino in igralnica/casino (Vlada RS, 2010, 34). V 

Sloveniji imamo trenutno registriranih 26 igralnih salonov in deset igralnic. Igralnice se 

nahajajo (po ena) v Portorožu, Lipici, Kranjski Gori, Rogaški Slatini, v Šentilju, na Bledu, v 

Kobaridu ter (tri) v Novi Gorici (Ministrstvo za finance, 2017).  

 

Igre na srečo se lahko prirejajo tudi preko spleta, vendar le v primeru, da to počne za to 

akreditiran koncesionar, torej delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki sledi 

določilom Zakona o igrah na srečo. Te niso posebna vrsta iger na srečo, ampak le poseben 

način prirejanja iger na srečo, kakor to opisuje Strategija razvoja iger na srečo v Sloveniji 

(Vlada RS 2010, 34). Spletna oblika iger na srečo je vse bolj prisotna med mladostniki, saj so 

mlajše generacije mnogo bolj seznanjene s sodobnimi elektronskimi mediji in znajo z njimi 

veliko bolje delati kot starejši ljudje. 

2.2. Zasvojenost z igrami na srečo 
 

Zasvojenost z igrami na srečo je ena najstarejših oblik zasvojenosti in kot nekemična 

zasvojenost zaenkrat edina vključena v Diagnostični statistični priročnik duševnih motenj 

(DSM-V). Že dolgo so na razpolago merski inštrumenti za merjenje zasvojenosti z igrami na 

srečo, kot na primer Canadian Problem Gambling Index in SOGS (South Oaks Gambling 

Screen). Slednji je bil osnovan na kriterijih iz diagnostičnega priročnika DSM in je najbolj 

poznan in široko uporabljen inštrument diagnosticiranja tveganega in patološkega 

hazardiranja. Ker so v eni izmed študij (Salonen idr., 2014) ugotovili, da je klasičen test SOGS 

za odraščajočo mladino manj primeren, so kasneje oblikovali še inštrument, prilagojen za 

mladostnike – SOGS-RA (Winters idr., 1993). Že eden oziroma dva pritrdilna odgovora na 

vprašanji o našem odnosu do iger na srečo na lestvici SOGS naj bi pomenil/a, da smo v 

območju tveganega igranja na srečo, trije ali štirje pritrdilni odgovori naj bi bili že znak 

resnejših težav z igranjem na srečo, pet pritrdilnih odgovorov pa naj bi nakazovalo na 
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patološko hazardiranje. Seveda so meje, ki jih stroka postavlja pri interpretaciji vprašalnika, 

neizogibno nekoliko arbitrarne, a so vseeno dragocena orientacija.  

 

V literaturi pogosto najdemo dve kategoriji duševnih motenj, ki jih povzroča hazardiranje – 

tvegano in patološko igranje na srečo (Hodgins idr., 2011). Medtem ko je patološko 

hazardiranje medicinsko definirano z diagnostičnimi merili v publikacijah Diagnostic 

Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (na kratko DSM-V) in International 

Classification of Diseases, 10th revision (na kratko ICD-10), je tvegano hazardiranje 

definirano bolj neformalno, vendar vseeno dostikrat poročano v študijah pojavnosti in 

različnih diagnostičnih inštrumentih. Tvegano hazardiranje naj bi bilo manj škodljivo 

(Hodgins, idr., 2011). Prvič je bilo patološko hazardiranje definirano leta 1980 v DSM–III 

(APA, 1980) kot impulzivna motnja, vendar je obširna analiza literature leta 2013 s strani 

Ameriškega psihiatričnega združenja patološko hazardiranje umestila med »Zasvojenosti in 

povezane motnje« (APA, 2013). Oba zgoraj omenjena diagnostična priročnika patološko 

igranje na srečo definirata s pomočjo diagnostičnih kriterijev. Za ponazoritev so spodaj 

prikazani kriteriji diagnostičnega statističnega priročnika DSM-V. 

 

Diagnostični kriteriji za motnjo hazardiranja po DSM-V (APA, 2013):  

 

Gre za stalna in ponavljajoča se vedenja tveganega hazardiranja, ki vodijo v klinično 

pomembno okvaro ali stisko posameznika, ki kaže vsaj 4 (ali več) od spodnjih znakov v 

zadnjem letu:  

• Povečeval je finančni vložek v hazardiranje, da bi dosegel želeno razburjenje.  

• Bil je nemiren in razdražljiv, ko je poskušal zmanjšati ali prenehati s hazardiranjem.  

• Večkrat je neuspešno poskušal nadzorovati, zmanjšati ali prenehati s hazardiranjem.  

• Velikokrat je bil mentalno zaposlen s hazardiranjem (npr. podoživljal pretekle izkušnje s 

hazardiranjem, planiranje naslednjega hazarderskega podviga, razmišljanje o načinih, 

kako pridobiti denar za hazardiranje).  

• Pogosto je hazardiral, ko je bil v stiski (npr. nemočen, kriv, anksiozen, depresiven).  

• Po izgubljenem denarju s hazardiranjem se je vrnil drug dan, da bi ga dobil nazaj 

(pokrivanje izgub).  
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• Laganje, da bi prikril obseg vključenosti v hazardiranje.  

• Ogrozil ali izgubil je pomemben odnos, službo, izobraževalno ali karierno priložnost 

zaradi hazardiranja.  

• Zanašal se je na denar od drugih, da bi se rešil težke finančne situacije, ki jo je povzročil s 

hazardiranjem.  

2.3. Problematično igranje na srečo med mladimi 
 

Zaradi hitrega razvoja tehnologije in velikega napredka medmrežja postajajo igre na srečo 

vse bolj dostopne tudi mladostnikom, zato je med njimi tudi vse več možnosti za tvegano in 

patološko igranje na srečo ter vse več odvisnikov od iger na srečo (Masserlian, 2004). 

Ocenjuje se, da naj bi imelo 4–8 % mladih v starosti od 12 do 17 let že težave zaradi iger na 

srečo. Raziskave kažejo tudi, da je pojavnost težav zaradi iger na srečo večja med 

mladostniki kot med odraslo populacijo, kjer se giblje od 1 do 3 %. Igre na srečo in težave 

zaradi iger na srečo so lahko povezane tudi z resnimi duševnimi motnjami, kot sta depresija 

in povečana suicidalnost med mladimi (Messerlian, 2004). V nadaljevanju bomo tvegano in 

patološko igranje na srečo ter zasvojenost z igrami na srečo združeno imenovali 

'problematično igranje na srečo'.  

 

Problematično igranje na srečo med mladimi postaja vse večji javnozdravstveni izziv. 

Medtem ko je igranje na srečo po večini videno kot neškodljivo preživljanje prostega časa 

odraslih, vse več mladoletnih oseb, izpostavljenih široki dostopnosti reguliranih in 

nereguliranih oblik hazardiranja, podlega skušnjavam in pritiskom k sodelovanju v teh 

aktivnostih (Jacobs v Messerlian idr., 2005). Problematično igranje na srečo je definirano kot 

ponavljajoče se impulzivno vedenje zunaj nadzora, ki povzroča težave v družinskih, osebnih 

in poklicnih odnosih. Problematično (in njegova ekstremna oblika – patološko) igranje na 

srečo med mladimi lahko pripelje do višjih stopenj prestopništva, kriminalnega vedenja, 

depresije, drugih zasvojenosti, misli na samomor in samomorov v primerjavi z vrstniki, ki ne 

igrajo na srečo, ali »socialnimi« igralci na srečo (Gupta in Derevensky 2000), kar ima lahko 

kratko- in dolgoročne posledice na pomembne druge in družbo na splošno. Pojavnost 

patološkega igranja na srečo med mladimi v ZDA je 1,2 do 11,2-odstotna, medtem ko je med 

odraslimi več kot trikrat manjša – 1,5-odstotna (Derevensky idr., 2003). Navkljub naštetemu 
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je bilo problematično igranje na srečo med mladimi izpostavljeno kot javnozdravstveni 

problem šele leta 1999 s strani Korna in Shafferja (v Derevensky idr., 2003) in je bilo od 

takrat za njegovo reševanje malo narejeno. V Sloveniji imamo dokaj napredno in dobro 

nadzirano zakonodajo na področju iger na srečo v igralnicah in igralnih salonih, ki 

prepoveduje vstop mladoletnim. Nekoliko manj je nadzor učinkovit med drugimi (večinoma 

klasičnimi) igrami na srečo, kot so stave, številčna loterija, 29 loto idr. Poleg tega je 

problematično tudi samo oglaševanje iger na srečo, ki so mu izpostavljeni tudi mladi, kar 

seveda vpliva na legitimizacijo in normalizacijo tega početja (Zangeneh idr. v Messerlian idr., 

2005). Igranje na srečo bomo v nekaterih primerih imenovali »hazardiranje«, ker je to 

kontekstualno najboljši prevod angleškega pojma »gambling« (Messerlian idr., 2005).  

 

2.4. Razširjenost iger na srečo med prebivalci Slovenije 
 

Slovenija je zelo podhranjena z raziskavami na področju problematičnega igranja na srečo. 

Med najbolj celostne raziskave na tem področju vsekakor štejemo študijo Fakultete za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici iz leta 2008, ki je na reprezentativnem vzorcu 

10.001 polnoletnega prebivalca in s pomočjo testa SOGS podrobno raziskala razširjenost 

igranja na srečo v Sloveniji in področje problematičnega igranja na srečo. Rezultati raziskave 

so v prvi vrsti pokazali, da je igre na srečo vsaj enkrat igrala približno tretjina prebivalstva. 

Podobno kot v drugih državah so tudi v Sloveniji prevladovale klasične igre na srečo, kamor 

uvrščamo loterijo, hitre srečke, športne stave in druge klasične igre. Najbolj priljubljeni so 

bili nakupi loterijskih listkov, za kar se je vsaj enkrat letno odločilo skoraj 30 % prebivalcev 

Slovenije. Precej manj razširjeno je bilo igranje tako imenovanih posebnih iger na srečo – to 

so igre na igralnih avtomatih v igralnem salonu ali igralnici – ter igranje t. i. živih iger v 

igralnicah, kot so ruleta s krupjejem, igre s kartami in kockami. Rezultati so prav tako 

pokazali, da kar 51 % odraslih k igranju na srečo najbolj vodi želja po dobitku, četrtino vodi 

želja po zabavi in sprostitvi, preostale pa radovednost, želja po druženju z ljudmi itd. K 

problematičnemu igranju na srečo se, kot kaže raziskava, nagiba 1,45 % anketirancev, še 

dodatnih 0,64 % pa ima hujše probleme z igrami na srečo oziroma jih lahko označujemo kot 

patološke hazarderje. Deleži v primerjavi z drugimi državami, v katerih so igre na srečo 

podobno dostopne, sicer niso visoke, vendar pa je delež oseb s problemi v Sloveniji 
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nesorazmerno velik med mladimi do 30 let, kar lahko pomeni večjo dovzetnost novih 

generacij in s tem nevarnost širitve problema v prihodnje. Posebno izpostavljeni so pri nas 

tudi samski moški s srednjo izobrazbo. Prav tako so problemi z igrami na srečo verjetnejši 

med igralci posebnih iger na srečo (igralnice, saloni, internet), vendar pa večina tistih, ki 

imajo problem z igrami na srečo, igra le klasične igre (loto, srečke, športne stave ipd.) 

 

Če se osredotočimo le na populacijo mladostnikov, ne moremo mimo raziskave, ki je bila 

leta 2008 na 926 dijakih izvedena v koprski regiji, in sicer je bila povprečna starost 

anketirancev 15,26 let. Kot so pokazali rezultati raziskave, je največ dijakov v svojem 

življenju že imelo izkušnjo z lotom (38 %), 20,2 % jih je že igralo biljard za denar, 19,7 % 

športne stave, 11,7 % karte, 10,4 % igre na srečo preko interneta, 6,6 % bingo, 5,8 % 

videopoker, 5 % tombolo in 3,8 % kockanje. Igre na srečo so bile bistveno bolj prisotne med 

fanti kot med dekleti, pogosteje kot dijaki gimnazij pa so igre na srečo igrali dijaki s poklicnih 

srednjih šol.  

 

Podobno je leta 2010 Fakulteta za uporabne družbene študije Univerze v Novi Gorici s 

pomočjo merilnega inštrumenta SOGS-RA izvedla raziskavo na reprezentativnem vzorcu 

1113 dijakov višjih letnikov srednjih šol v goriški in dolenjski regiji. Po njihovih podatkih naj 

bi v zadnjem letu največ dijakov na Dolenjskem igralo hitre srečke (29,01 %), temu je sledil 

loto (20,04 %), takoj zatem karte in druge igre za denar s prijatelji (19,32 %) ter igre na srečo 

preko interneta (16,7 %). Na Goriškem so bili rezultati podobni, s to razliko, da je občutno 

več mladih igralo avtomate v igralnici (20,37 %) in igralnem salonu (18,82 %) ter elektronsko 

ruleto (17,10 %). Kot so pokazali rezultati raziskave, so razlogi, zaradi katerih mladi igrajo 

igre na srečo, naslednji: zabava in sprostitev (37 %), želja po dobitku (33,5 %), radovednost 

(28 %), druženje z ljudmi (11,5 %), izziv (9,5 %) in izognitev vsakodnevnim težavam (1,5 %). 

Za zabavo in sprostitev v večji meri igrajo fantje, ki jim poleg tega igralništvo predstavlja tudi 

izziv, dekleta pa se igranja na srečo v večji meri poslužujejo zgolj iz radovednosti. Rezultati so 

prav tako pokazali, da je med dijaki goriške regije 13,6 %, med dijaki dolenjske regije pa 

11,55 % dijakov s tveganjem za razvoj problemov z igrami na srečo (SOGS 1 in 2), 4,41 % 

dijakov goriške in 4,09 % dolenjske regije že ima probleme z igrami na srečo (SOGS 3 in 4), 

4 % dijakov goriške in 3,73 % dijakov dolenjske regije pa celo kaže znake patološkega igranja. 

Rezultate testa so avtorji primerjali z odraslo populacijo in opazili trend, ki kaže na večjo 
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razširjenost iger na srečo med mladimi kot med odraslo populacijo. Tu je potrebno seveda 

upoštevati tudi dejstvo, da gre za podatke iz leta 2010 in da lahko danes, z ozirom na vse 

večjo pojavnost spletnih iger na srečo, med mladimi pričakujemo še več težav. 

 

Kot zadnjo bi omenili še raziskavo o navadah pri igranju na srečo, ki jo je na vzorcu 727 

učencev v okviru Evropske prestolnice kulture leta 2013 v Mariboru izvedel Zavod Etnika. 

Kot najpogostejše igre v zadnjem letu so mladi v anketnem vprašalniku navedli hitre srečke 

(37 %), poker za denar v zasebnem prostoru (26,6 %), loto (25,9 %), biljard, pikado, kegljanje 

ipd. (20,45 %) ter športne stave (20,2 %), med glavnimi motivi za igranje na srečo med 

mladimi v Mariboru pa sta prednjačila želja po zabavi in visokem dobitku (42,5 % in 33,6 %).  

 

Če povzamemo, rezultati navedenih raziskav kažejo, da mladi – konkretno srednješolci – 

pogosteje igrajo igre na srečo kot odrasli in da so bistveno bolj ogroženi za razvoj težav z 

igrami na srečo, s širjenjem internetnih iger na srečo pa se upravičeno bojimo, da so igre na 

srečo med učenci in dijaki danes še bolj razširjene, saj tam nadzora ni. 

 

2.5. Vpliv marketinškega komuniciranja iger na srečo na mlade in problematične igralce 
na srečo  
 

Marketinško komuniciranje je zagotovo eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

igranje na srečo, predvsem pri vzpostavljanju norm o samem igranju (Jurič, 2007).  

 

Način promocije igralništva lahko pomembno vpliva na odnos mladostnikov do iger na 

srečo, saj lahko pri njih vzpodbudi lažne upe, da so igre na srečo dober način za nenadno 

obogatitev. Uspeh marketinškega komuniciranja iger na srečo nakazujejo že Derevensky in 

drugi (v Monaghan idr., 2008), ki opažajo, da so mladi še posebej dovzetni za oglaševanje 

iger na srečo, hkrati pa imajo visoko možnost ponovnega priklica teh oglasov. Študija Ameya 

(2001) med 1500 Novozelandci je pokazala, da mlajše osebe (25 let ali manj) dosti bolje 

prikličejo oglase za igre na srečo od starejših (65 let ali več), Felsher in drugi (v Monaghan 

idr.) pa so med Kanadčani dokazali, da je večina mladih sposobnih priklicati več različnih 

oglasov za igre na srečo. Amey (2001) je še nadaljeval, da posamezniki, ki prikličejo oglase 

iger na srečo, z večjo verjetnostjo tudi sodelujejo v hazardiranju, kar nakazuje na to, da 
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imajo ti oglasi pomemben vpliv na otroke in mladostnike, njihova stališča in vedenje. Tako 

kot oglaševanje nasploh, je vsekakor tudi oglaševanje iger na srečo pristransko v smislu 

pretiravanja s pozitivnimi stranmi hazardiranja in prikrivanja možnih slabosti. Poudarek je 

torej na zmagovanju, zabavi in vznemirjenju, medtem ko se o izgubi denarja in nadzora 

posameznika nad igranjem molči (Binde, 2007).  

 

Na podlagi razpoložljivih dejstev lahko sklepamo, da oglaševanje dejansko povečuje 

razširjenost problematičnega igranja na srečo, predvsem med populacijo mladostnikov 

(Binde, 2007). V želji, da bi prvi stik z igrami na srečo prestavili v obdobje odraslosti, je zato 

posebno pozornost potrebno nameniti načinu promocije igralništva, predvsem bi morali 

omejiti oglase, ki ciljajo neposredno na mladostniško populacijo (Monaghan, 2000).  

 

Kot ugotavljajo nekateri avtorji (Binde, Derevensky, v Parke idr., 2014), so poleg mladih na 

oglase iger na srečo bolj občutljivi tudi »problematični igralci«. Ti se jih namreč bolj zavedajo 

oziroma se v večji meri zadržujejo v okoljih, kjer je tako oglaševanje bolj prisotno in 

posledično je učinek nanje toliko večji. Kot meni Binde (2007), ljudje, ki veliko igrajo na 

srečo, ne bi smeli biti spodbujani, naj to počno še več, saj s tem tvegajo poslabšanje in razvoj 

problematičnega igranja na srečo. 
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3. Raziskovalno vprašanje 
 

V okviru raziskave nas je zanimalo, v kolikšni meri se dijaki 1. in 4. letnikov vključenih 

ljubljanskih srednjih šol poslužujejo igranja posameznih iger na srečo, kolikšen delež 

vključenih dijakov ima z igranjem na srečo resnejše težave in v kolikšni meri so dijaki 1. in 4. 

letnikov podvrženi oglaševanju igranja na srečo. Hkrati nas je zanimalo tudi, v kolikšni meri 

so igralnice kljub starostni omejitvi dostopne mladoletnim osebam, torej dijakom 1. letnikov 

vključenih ljubljanskih srednjih šol. 

 

4. Metoda 

4.1. Udeleženci 
 

V raziskavi je sodelovalo 341 udeležencev, od tega 193 dijakinj in 148 dijakov, iz petih 

ljubljanskih srednjih šol: Srednje trgovske šole Ljubljana, Srednje šole za gostinstvo in 

turizem v Ljubljani, Biotehniškega izobraževalnega centra (Gimnazije in veterinarske šole), 

Srednje šole tehniških strok ter Srednje šole za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. Med 

udeleženci je bilo 186 prvošolcev, katerih povprečna starost je bila 15,7 let, ter 155 

četrtošolcev s povprečno starostjo 18,4 let. 

4.2. Inštrumenti 
 

Udeleženci so izpolnjevali anketni vprašalnik v spletni obliki, ki se je nanašal na njihove 

izkušnje s posameznimi igrami na srečo, motive za igranje, okoliščine igranja, izpostavljenost 

oglaševanju igranja na srečo ter splošno zadovoljstvo z življenjem, del anketnega vprašalnika 

pa je bila tudi lestvica SOGS-RA, ki meri stopnjo problematičnega igranja na srečo. 

4.3. Postopek 
 

Svetovalnim službam vseh srednjih šol v Mestni občini Ljubljana smo preko elektronske 

pošte poslali vabilo k sodelovanju v raziskavi, v okviru katerega je bil predstavljen tudi sam 

namen raziskave ter način pridobivanja podatkov. S šolami, ki so se na vabilo pozitivno 

odzvale, smo nato stopili v kontakt, jim poslali natančna navodila za aplikacijo vprašalnikov 

na šoli, obrazce za soglasje staršev ter spletno povezavo do anketnega vprašalnika. 
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Po naših navodilih so nato odgovorne osebe na posameznih šolah izbrale po enega do dva 

oddelka prvošolcev in/ali po enega do dva oddelka četrtošolcev ter pridobile potrebna 

soglasja staršev za sodelovanje v raziskavi. Dijaki vključenih oddelkov so nato ob prisotnosti 

odgovorne osebe v računalniški učilnici izpolnili spletni vprašalnik, kar jim je vzelo od 10 do 

15 minut časa. Podatke smo nato obdelali s pomočjo programov Excel in SPSS. 
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5. Rezultati z razpravo 
 

Kot kažejo rezultati, ima kar 59,8 % udeležencev raziskave izkušnje z igranjem vsaj ene izmed 

iger na srečo v zadnjem letu, in sicer je največ dijakov (22,8 %) v zadnjem letu igralo na 

igralnih avtomatih v igralnem salonu ali igralnici, kar velik delež (21,4 %) jih ima izkušnje z 

igranjem lota in le nekoliko manj (20,5 %) z igranjem drugih klasičnih iger na srečo, kot so 

3×3, Astro, Deteljica ali hitre srečke. Kar precejšen delež vključenih dijakov (19,4 %) je v 

zadnjem letu s prijatelji igralo igre s kartami (Poker, Blackjack) ali kakšno drugo igro (golf, 

kegljanje, biljard) za denar, le nekoliko manj (18,8 %) jih je igre s kartami (Poker, Blackjack) 

za denar igralo preko spleta, 14,6 % udeležencev pa ima v zadnjem letu izkušnje z igranjem 

iger s kartami v igralnici. Športnih stav se je v zadnjem letu vsaj enkrat poslužilo 16,4 % 

vključenih dijakov, medtem ko ima najmanjši delež udeležencev (8,5 %) v zadnjem letu 

izkušnje z igranjem rulete v igralnici ter igranjem rulete preko spleta. Omenjeni rezultati se v 

večini precej skladajo z rezultati predhodnih raziskav, ki so bile narejene v slovenskem 

prostoru. V oči bode le igranje igralnih avtomatov v igralnih salonih ali igralnicah – oblika 

igranja na srečo, ki je, glede na rezultate, med udeleženci naše raziskave zelo razširjena, 

medtem ko je nekatere predhodne raziskave niti ne omenjajo.  

 

 
Slika 1: Delež vseh udeležencev raziskave, ki so v zadnjem letu igrali posamezno igro na srečo 
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Če pogledamo ločeno po spolu, lahko opazimo, da so igre na srečo bistveno bolj prisotne 

med fanti kot med dekleti, kar se sklada z Volbergovo (1994) tezo, da je hazardiranje dosti 

bolj priljubljeno med moškim kot med ženskim spolom. Delež vključenih dijakinj, ki so v 

zadnjem letu igrale vsaj eno igro na srečo, namreč znaša 47,2 %, medtem ko pri dijakih 

moškega spola ta delež znaša kar 70,7 %. Podobno o tem pričajo tudi izsledki raziskave, ki je 

bila leta 2008 izvedena v koprski regiji. 

 

 
Slika 2: Delež vključenih fantov in deklet, ki so v zadnjem letu igrali vsaj eno izmed iger na srečo 
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Med dekleti pa je najbolj priljubljeno igranje na igralnih avtomatih, s katerim ima v zadnjem 

letu izkušnje 24,9 % vključenih dijakinj, igranje lota ter drugih klasičnih iger na srečo, kot so 

3×3, Astro, Deteljica ali hitre srečke (17 %). 
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med četrtošolci znašal 67,1 %, med prvošolci pa 53,5 %. Kar se tiče razširjenosti posamezne 

oblike igranja na srečo med starostnima skupinama, ni pomembnejših razlik. 

 

 
Slika 3: Delež vključenih dijakov 1. in 4. letnikov, ki so v zadnjem letu igrali vsaj eno izmed iger na srečo 

 

Če se osredotočimo zgolj na dijake 1. letnikov (povprečna starost je 15,7 let), ne moremo 

mimo podatka, da jih je kar 19,3 % v zadnjem letu izkusilo igranje na igralnih avtomatih v 

igralnih salonih ali v igralnicah, kljub omejitvi, ki naj bi mladoletnim prepovedovala vstop v 
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področju v naši državi.  

 

Med udeleženci raziskave, ki imajo v zadnjem letu izkušnje z igranjem vsaj ene izmed iger na 

srečo, se največji delež (52,2 %) igranja na srečo poslužuje za zabavo oziroma sprostitev, 

nekoliko manjši delež udeležencev (44,8 %) k igranju žene želja po dobitku, preostali 

udeleženci pa na srečo igrajo zaradi druženja (28,6 %), iz čiste radovednosti (24,6 %) ali ker 
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Slika 4: Deleži »igralcev na srečo«, ki za svoje igranje navajajo posamezen razlog 
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igranja na srečo poslužuje za zabavo oziroma sprostitev, največji delež četrtošolcev (53,6 %) 

pa k igranju žene želja po dobitku.  

 

Rezultati kažejo, da je kar 22,7 % udeležencev v območju tveganja za nastanek 

problematičnega igranja na srečo (eden ali dva pritrdilna odgovora na SOGS-RA), 3,2 % 
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Slika 5: Deleži vseh udeležencev raziskave glede na stopnjo problematičnega igranja na srečo 

 

Rezultati prav tako nakazujejo, da je med dijaki delež problematičnih igralcev skoraj dvakrat 

višji kot med dijakinjami, kar je v skladu z tezo, da je pri moških tveganje za razvoj 

patološkega hazardiranja dosti večje (Dickson idr., 2008). Kar se tiče starostnih skupin, 
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za razvoj problematičnega hazardiranja. 
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igranju, in sicer z namenom, da bi izgubljeni denar priigrali nazaj. Skoraj dvakrat manj 

udeležencev (12,1 %) pa priznava, da so bližnjim že lagali, da pri igrah na srečo zmagujejo, 

čeprav so v resnici izgubljali denar. 

 

Zanimiv je podatek, da udeleženci, ki ne poročajo o znakih problematičnega igranja na srečo, 

svoje zadovoljstvo z življenjem na 10-stopenjski lestvici ocenjujejo bolje kot udeleženci, ki so 

glede na rezultat v območju tveganja za razvoj problematičnega igranja na srečo, in sicer 
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ugotovitvami nekaterih drugih avtorjev, ki pišejo o tem, da problematični igralci na srečo, 

predvsem mladi, poročajo o slabši samopodobi, večji anksioznosti in resnejših simptomih 

depresije v primerjavi z vrstniki, ki niso problematični hazarderji (Gupta idr., 2006). 

 

Kot kažejo rezultati, se 55,7 % udeležencev spomni vsaj enega oglasa za igre na srečo, ki so 

ga videli v zadnje pol leta, in sicer je 46,9 % udeležencev oglas videlo na televiziji, 26,4 % na 

družbenih omrežjih, 23,5 % na fizičnem mestu (ob cesti, na pločniku, drugje na vidnem 

javnem ali zasebnem mestu), 11,7 % drugje na spletu, 8,8 % ga je slišalo po radiu, 8,8 % ga je 

videlo v tiskanih medijih, 5,7 % v dnevnem časopisu, 5,7 % v spletni reviji ali časopisu in 5 % 

udeležencev je nanj naletelo preko e-pošte.  

 

Iz rezultatov je prav tako razvidno, da le 8,2 % udeležencev poroča o tem, da so v zadnje pol 

leta zasledili oglas za igre na srečo, ki je ciljal posebej na mladoletne osebe, in sicer so ga ti 

udeleženci videli na televiziji (6,7 %), na družbenih omrežjih (3,8 %), na fizičnem mestu 

(2,1 %), v spletni reviji ali časopisu (2,1 %), e-pošti oziroma drugje na spletu (0,8 %) ali pa so 

oglas slišali po radiu (0,8 %).  

 

Precej majhen delež udeležencev (5,9 %) poroča tudi o tem, da so v zadnje pol leta zasledili 

fizične promotorje iger na srečo, ki naslavljajo tudi mladoletne posameznike. 
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6. Zaključek 
 

Zaključimo lahko, da je igranje iger na srečo med srednješolci precej prisotno, še posebej 

med fanti, in da v nemalo primerih že prerašča v problematično obliko, ki s seboj prinaša 

številne negativne posledice. 

 

Poleg nekaterih klasičnih iger na srečo (loto, hitre srečke itd.) ter športnih stav je med 

udeleženci zelo razširjeno tudi igranje igralnih avtomatov v igralnih salonih ali igralnicah, kjer 

naj bi bilo tveganje za razvoj problematičnega igranja še toliko večje. Dodatno skrb vzbuja 

podatek, da se nadzor nad starostno omejitvijo za vstop v igralne salone in igralnice očitno 

zelo slabo izvaja, saj znaten delež dijakov 1. letnika poroča o izkušnji z igranjem igralnih 

avtomatov v zadnjem letu. 

 

Posebno pozornost je vsekakor smiselno nameniti spletnemu igralništvu, ki je zaradi svoje 

dostopnosti in nenadzorovanosti za mladostnike še toliko bolj nevarno in je tudi med 

udeleženci naše raziskave razmeroma prisotno. 

 

Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da so srednješolci v precejšnji meri izpostavljeni 

oglaševanju iger na srečo, ki pri nas ni zakonsko omejeno. To vsekakor dodatno vpliva na 

njihove predstave in odnos do igralništva ter posredno na razširjenost problematičnega 

igranja med njimi. 

 

Glede na naše ugotovitve, ki so sicer zaradi različnih omejitev raziskave bolj ali manj 

omejene na proučevani vzorec, prepoznavamo veliko potrebo po sistematičnem spremljanju 

pojava v slovenskem prostoru, univerzalni preventivi na tem področju v okviru šolskega 

prostora ter vzpostavljanju mreže pomoči za igralce iger na srečo, ki imajo težave. 
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