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"Povej mi, kaj vendar so ljudje in kaj je svet, če ne beznica, kjer prebivajo igralci?"
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POVZETEK

Na področjih, kjer deluje socialni pedagog, najdemo tudi področje nekemičnih odvisnosti,
kamor spada zasvojenost z igrami na srečo. V Sloveniji je to področje razmeroma slabo
raziskano. S pomočjo naloge sem naredila pregled obstoječih raziskav, statistik in ukrepov na
tem področju.
V teoretičnem delu me je zanimala zgodovina in razvoj iger na srečo v Sloveniji in na
splošno, statistični podatki za Slovenijo, pravno formalni in zakonski vidik, ki ureja to
področje, koncept zasvojenosti, podrobneje pa sem se seznanila s samim hazardiranjem in
mehanizmi, ki so v ozadju. Posebno pozornost sem namenila krupjejem, ko sem skozi teorijo
oblikovala profil zaposlenega v igralništvu in spoznala njihove lastnosti. Pregledala sem tudi
stanje na področju pomoči zasvojenim z igrami na srečo v Sloveniji in v Evropi.
V empiričnem delu sem na podlagi opravljenih treh intervjujev s krupjeji moškega spola
raziskovala znake problematičnega igranja pri krupjejih, odkrivala glavne razloge, da se
razvije problematično igranje po mnenju zaposlenih. Ugotavljala sem tudi posledice
problematičnega igranja in kakšne so potrebe po pomoči med krupjeji.
Diplomsko delo zaključujem z ugotovitvami, da splošne problematike na področju
zasvojenosti z igrami na srečo med zaposlenimi v igralnicah na Primorskem ni zaznati, se pa
pojavljajo posamezni primeri. Zaposleni so mnenja, da je delo v igralnici dejavnik tveganja za
razvoj zasvojenosti, saj so zaposleni v nenehnem stiku z igrami na srečo, kar skrajša korak do
problematičnega igranja. Posledice problematičnega igranja se kažejo tudi v poslabšanju
finančne situacije posameznika in družine, kar lahko privede do lažjih kaznivih dejanj, kot je
kraja, pa tudi v družinskih težavah, splošnem slabem počutju in padcu delovne storilnosti na
delovnem mestu. Potrebe po pomoči med krupjeji skozi nalogo nisem prepoznala.
Ključne besede: igre na srečo, zasvojenost z igrami na srečo, krupjeji.

ABSTRACT

Within the operating field of the social pedagogue, we also find the area of non-chemical
addictions, which also includes the addiction to gambling. In Slovenia, this area is relatively
poorly researched, and I used my diploma to make an overview of existing researches,
statistics, and measures regarding this type of addiction.
In the theoretical part, I was interested in the history and development of gambling in
Slovenia and in general, the statistical data for Slovenia, the legal aspects which regulate this
area, and the concept of addiction. I learnt in detail about gambling and the mechanisms in its
background. As I developed the gambling employee profile and got familiar with their
characteristics throughout the theoretical part of my paper, I put special attention to the
croupiers. I also reviewed the conditions in providing help to gambling addicts in Slovenia
and Europe.
In the empirical part, on the basis of three interviews with male croupiers, I researched the
signs of problematic gambling of croupiers and the main reasons that problematic gambling
manifests itself according to the casino employees. I also tried to establish the consequences
of gambling and the needs for help among croupiers.
I conclude my diploma thesis with the following conclusions: gambling addiction among
casino employees in the Primorska Region is limited to individual cases. The employees hold
the opinion that working in a casino does represent a risk to develop an addiction because the
employees are in constant contact with gambling, which may lead to problematic gambling.
The consequences of problematic gambling also result in a worsened financial situation of the
individual and their families, which can also lead to criminal acts, such as theft, and family
problems, general bad condition, and decreased work efficiency. Throughout my thesis, I did
not recognize a need for help among croupiers.
Key words: gambling, gambling addiction, croupiers.
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1. UVOD
Wladyslaw Tatarkiewicz (1960, v Gizycky in Gorny, 1972, str. 42) je takole skušal razložiti
Pascalove misli o igrah: "… Pascal nikakor ni skušal dokazati, da bog zanesljivo obstaja, celo
tega ne, koliko je to verjetno. Domneva o obstoju boga je po Pascalovem hazardna igra. /…/
Če stavimo na obstoj boga, potem tvegamo naše življenje na tem svetu. Če se izkaže, da
imamo prav, potem zadenemo srečo in večno življenje. To je svojevrsten dokaz za obstoj
boga, saj se njegova končna zahteva opira na verjetnost in pričakovanje sreče."
Čeprav se zgoraj zapisani citat sliši kot filozofski razmislek, so bile igre za Pascala vse prej
kot mimoidoča misel. Blaise Pascal je bil francoski matematik, fizik in filozof v 17. stoletju.
Zelo rad se je ukvarjal s številkami in sestavil je prvo ruleto z namenom opazovanja številčnih
rezultatov. Seveda se takrat še zdaleč ni zavedal, kakšno "pregreho" je poslal v svet in tudi
drugi ji takrat še niso posvečali posebne pozornosti. Popularizacija rulete se je zgodila šele
stoletje kasneje. So pa takrat obstajale mnoge druge igre, s katerimi so si ljudje krajšali čas
(Gizycky in Gorny, 1972).
Ljudje so se tako kot živali od nekdaj radi igrali. Igra predstavlja odmik od stvarnosti, zabavo
in način sprostitve. Majhni otroci se poslužujejo preprostejših iger (na primer premikanje
predmetov ali metanje žoge), večji za razvedrilo spuščajo zmaja, odrasli pa se zlepa ne
zadovoljimo s tako preprostimi oblikami iger. Življenje samo nas prisili, da se ves čas za
nekaj borimo in ta vzorec prenašamo tudi v preživljanje prostega časa. Igre odraslih so
kompleksnejše, vsebujejo trike, zvijače, bližnjice, željo po prevladi, nadvladi in željo po
občudovanju. Tako so se skozi zgodovino razvile številne igre, ki zadovoljujejo te človekove
potrebe in posamezniku omogočajo, da se vsaj za trenutek v svojem življenju počuti
mogočnega (prav tam).
Igra ima lahko vrsto različnih pomenov, izrazov, zgledov. Poznamo otroške igre, gledališke
igre, igranje na glasbila, igrati neko vlogo, staviti na kocko. Navsezadnje poznamo tudi
psihološke igre, ki nas spremljajo nezavedno v vsakodnevnem življenju. O psiholoških igrah
je Berne (2007 str. 53) povedal takole: "Aktivnosti so lahko uspešne, rituali učinkoviti, klepeti
zadovoljujoči, vsi trije pa so po definiciji poštene transakcije. Lahko vsebujejo tekmovalnost,
toda ne konflikta, iztek je lahko senzacionalen, toda ne dramatičen. V nasprotju s tem je vsaka
igra v osnovi nepoštena, njen izhod pa ni le razburljiv, temveč ima lahko dramatičen značaj.«
Prav vsak si v življenju želi nekaj dramatičnosti in tega se skorajda ne da vedno doseči na

pošten način. V ospredje stopijo nezadovoljene želje in takrat izzivamo usodo. Želimo si
tvegati in želimo zmagati, čeprav ne vemo vedno točno kako. Žal pa za igro tudi nikoli ne
vemo, kdaj nas bo razveselila in kdaj razočarala. "Vsi ljudje smo, vsaj do neke mere,
hazarderji, saj se v življenju vedno znova srečujemo s tveganji tako v poslih, šolanju kot tudi
v ljubezni" (Gradišnik, 1993, str. 14).
Zasvojenost z igrami na srečo ne izbira določenih posameznikov in v "vrtincu omame" se
hitro lahko znajdejo tudi prodajalci te droge. Ker gre za legalno prodajo občutkov, na podlagi
katere si mnogi polnijo žepe, tudi država, je področje zasvojenosti z igrami na srečo do neke
mere tabu tema, še posebej, če se širi med samimi krupjeji. Prav oni zlahka skrijejo svojo
potrebo po igranju v poslovne in karierne cilje in s tem odvrnejo pozornost od dejanskih
težav. Zanimalo me je, ali je ta problematika prisotna med krupjeji v Sloveniji, natančneje na
Primorskem, in kako se izraža.

2. TEORETIČNI DEL
2.1 Definicija iger, igranja, iger na srečo, igralništva ter razdelitev iger

Igra je v kulturi prisotna že od nekdaj. Lahko bi rekli, da obstaja tako dolgo kot kultura sama.
Nekatere služijo kot razvedrilo, za krajšanje časa, ki jih spremljajo manj intenzivna čustva,
druge so čustveno bolj intenzivne in mednje spadajo igre na srečo oz. hazardiranje. Čeprav se
igra navidezno nahaja zunaj resničnega in ne predstavlja bistvenega za preživetje, je vsekakor
pomembna, neizogibna in temeljna sestavina posameznikovega življenja.
Da je igra vplivala na razvoj kulture, lahko sklepamo po samem značaju igre, ki od
posameznika zahteva izvirnost, tekmovalnost, iznajdljivost in domiselnost. Z udeležbo v igri
se posameznik upre enoličnosti in predvidljivosti. Spodbuja razvoj spretnosti in logičnega
mišljenja, še posebej če je igra jasno usmerjena k določenem cilju, uspehu, kaj šele k dobičku.
Igra je dejavnost, ki je sama sebi namen, spremlja jo občutek veselja, vznesenosti in napetosti.
Je vrsta družbenega razvedrila, ki zahteva svoj prostor in čas ter se ravna po pravilih, ki pa
niso vedno strogo določena. Zanjo je značilna tako telesna kot duševna sprostitev, vendar v
skrajnih oblikah hazardnih iger nima več tega učinka. Duševna sprostitev vsebuje neke vrste
omamo ali opoj in jo je težje kontrolirati. Telesna sprostitev se izraža kot svobodno
preživljanje prostega časa (Lapanja, 2000).
Pojmovanje prostega časa se je v sodobnem svetu precej spremenilo. Nekoč se je večino
prostega časa preživelo med domačimi zidovi ali v bližnji okolici. Ljudje so bili omejeni z
infrastrukturo in tudi komunikacijskih kanalov je bilo malo. Danes se ljudje v prostem času
raje odmaknemo od doma, iščemo raznorazne oblike sprostitve na najrazličnejše načine. Tako
je nastala ponudba organiziranega preživljanja prostega časa, razvila se je turistična industrija.
Zrasli so nakupovalni centri, zabavišča, igralnice. Razvil se je tudi igralniško-zabaviščni
turizem, ki poleg igranja iger na srečo nudi tudi hotelske storitve, možnosti za rekreacijo,
zabavo, zdravstveno oskrbo, trgovinsko ponudbo ter kongresne in kulturne prireditve.
Posamezniku nudi vse na enem mestu, tako da se mu ni potrebno predhodno odločati o načinu
zadovoljevanja lastnih potreb glede na želje in omejitve, ki jih ima (Lapanja, 2000).
Igre na srečo so torej vedno bile zanimiv in nepogrešljiv del človekovega življenja in tudi v
prihodnosti se najverjetneje tukaj ne bo veliko spremenilo. Čeprav so bile nekoč namenjene le
ozkemu in priviligiranemu sloju prebivalstva, se v zadnjem času igre na srečo širijo tudi med

ostale sloje prebivalstva. To pomeni, da posledice igranja postajajo vedno manj znane in
neobvladljive. Družba se otresa tabujev, religiozni vpliv je vedno manjši, prihaja do
sprememb vrednot, prag tolerance se niža. Igre so vse bolj dostopne, sprejemljive in vedno
bolj zaželene. Še vedno se igralnic drži sloves, da igrajo samo bogati, kar ljudem navidezno
zvišuje samozavest, vendar pogosto ne opazijo, da v resnici tonejo globoko v ekonomsko in
socialno izključenost. Temeljne spremembe se dogajajo tako na strani povpraševanja kot
ponudbe (Gizycky in Gorny, 1972).
"Igre na srečo so kompleksen produkt, ki povezuje elemente hazarda in zabave" (Jaklič,
Zagorške in Zorić, 2008, str. 17). Dokler je igra del zabave, sprostitve in je kontrolirana, kot
takšna za posameznika ni škodljiva. Ko se razvedrilo prelevi v strast, postane nujnost in
izgubi učinek sprostitve. Takrat igra sama prevzame kontrolo nad posameznikom in njegovim
umom, ga prevlada in ga z vsakim trenutkom dela bolj vodljivega, nemočnega in ranljivega
(prav tam).
Vendar je igra na srečo zaradi igre same redka. Večina vsebuje določen element –
pričakovanje sreče in dobička. To ji daje dodaten čar, ki se med igranjem še stopnjuje. Glavno
vlogo pri igranju ima trenutek sreče in tako se je razvil pojem igre na srečo, vendar je bistvena
sestavina, ki loči igre na srečo od ostalih iger, igralni vložek. Le-ta udeležence dodatno
motivira in jih še bolj poveže z igro samo. Z vložkom postane bolj osebna, posameznik se
počuti pomembnejšega, njegov prispevek je v celoti odvisen od njega. V igri ni prisoten samo
on, ampak tudi njegovo premoženje (lahko gre tudi za dejavnost, ki jo je moral opraviti).
Seveda se z vložki poveča tudi dobiček. Pomembno je, da samo eden zmaga (Gizycky in
Gorny, 1972). Kot pravi Mihelič (1993), je bistvo igre, da ena stran zmaga, medtem ko druga
– logično – izgublja. Delitev na zmagovalce in poražence pa pogosto pri ljudeh sproža
občutek, da so prevarani, da so bili ogoljufani s strani zmagovalca. Izhajajo iz tega, da sami
niso goljufali, pa so vseeno zmagali. Vendar tukaj ne gre za poštenje in pravičnost, za zmago
boljšega, ampak za zmago naključnega. Vse igre na srečo so navsezadnje samo igre, pri
katerih vlogo igra naključje. Teoretično je možno sklepati, da imajo vsi igralci enake
možnosti za zmago v primeru neomejenega igranja. Vendar ker nihče ne igra sam proti sebi,
naključje omogoči enemu izmed igralcev ugoden izid in tukaj je igra končana (Wong in
Spector, 2002).
V večini jezikov se igre na srečo imenujejo hazard. Sama beseda izvira iz arabščine – az-zahr
– in v tem jeziku pomeni kockanje. Na evropskih tleh so besedo najprej prevzeli v španskem

jeziku, kasneje še drugi evropski narodi. Pomeni predvsem slepo usodo, priložnost, naključje,
srečo. Beseda riziko ima enak izvor in pomeni `računanje na ugoden potek dogodkov,
ogrožanje samega sebe`. Tako lahko hazardiranje opredelimo kot igro, v kateri se igralec ne
upira odločitvi usode, se namenoma prepusti naključju in se zaveda tveganosti odločitev.
Riziko pa pomeni odreči se možnosti zavestnega vplivanja na potek dogodkov (Gizycky in
Gorny, 1972).
O zmagi in dobičku ne odločata niti znanje ali sposobnost, temveč naključje. Vendar pa vse
igre niso enako tvegane. Pri marsikaterih ima posameznik vsaj delno moč vplivanja na razplet
dogodkov ali na razmerje med svojim vložkom in dobičkom. Nevarnejše so tiste, kjer
udeležencem grozijo velike izgube, torej so vložki v izrazitem neravnovesju s pričakovanimi
izidi. Na ta način lahko tudi nedolžna igra postane hazard. Upoštevati moramo različne
igralne možnosti in pogoje, v katerih se igra odvija. Pomemben dejavnik je psihološki učinek,
ki ga lahko imenujemo tudi igralska strast. Občutek, da lahko brez truda in na hitro
obogatimo, sproža razburljivost in napetost, ki ima tudi močne fiziološke značilnosti.
Razočaranja nad izgubo tako ne izvirajo iz izgube same, temveč so nevrološkega izvora
zaradi preobremenitve živčnega sistema. Takšna igralska mrzlica lahko iz povprečnega
igralca razvedrilnih iger ustvari hazarderja, ki po samem učinku preseže igralca nevarnejših
iger. Torej je prav igralec tisti, ki naredi igro nevarno samemu sebi (prav tam).
Caillois (1965) označuje bistvo hazardne igre, ki se jasno razlikuje od drugih iger, v popolni
neproduktivnosti. Zato igre nikoli ne moremo primerjati z delom ali umetnostjo. Opredeli jo
kot dejavnost, ki ima naslednje lastnosti: neprisiljenost v izbiri ravnanja, različen odnos do
resničnega sveta, nejasen potek ali izid, omejitev dejavnosti s pravili ali načinom ravnanja.
Govori tudi o neresničnosti ravnanja kot pomembni sestavini, saj igra vedno le imitira
resnično situacijo, je pa nikoli ne doseže, ker potem to ne bi bila več igra. Neresničnost
ravnanja pomeni, da izven okvirjev igre posameznik ne bi tako ravnal, kar pa je pri strastnih
igralcih težko razmejiti, saj pogosto in v različnih (tudi vsakodnevnih) situacijah ravnajo brez
občutka odgovornosti in kontrole. Tako njihovo življenje samo nemalokrat postane igra.
Privlačnost iger na srečo je večplastna. Igralca pritegne možnost zmage in prilagojeni vložki.
Uravnovešena verjetnost zmage je predvsem pri igrah, kjer je možnost za zmago ena proti ena
(glava-grb, par-nepar, rdeča-črna, polno-prazno). Na drugi strani pa so zelo priljubljene tudi
igre, pri katerih je ugoden izid za igralca zelo redek, celo izjemen. Privlačnost se verjetno
skriva v tem, da je v enakem sorazmerju kakor ugoden rezultat tudi dobitek v primerjavi z

vložkom (Mihelič, 1993). Igre na srečo nudijo zadovoljitev želje po nadzoru, hkrati pa jih je
nemogoče popolnoma nadzorovati. To posameznika pritegne, saj mu lahko za kratek čas
ponudi intenzivne občutke vsemogočnosti ter občutke šibkosti in nemoči na drugi strani. Oba
občutka sta tesno povezana, spominjata na življenjsko situacijo, vendar se pojavita instantno,
brez posebnega truda ali napora. Posamezniku to predstavlja napetost in hkrati sprostitev
napetosti, kar pa je že značilnost zasvojenosti (prav tam).
V primerjavi z igro, ki je stara kot človeštvo (Luin, 2008), je igralniška dejavnost precej
mlajša. Igra je svobodno dejanje in ni vezana na določen prostor (Strehovec, 2003).
Igralništvo pa je vezano na določen prostor, je organizirano in časovno omejeno. Začetki
novodobnih igralnic v Evropi segajo v 17. in 18. stoletje, vendar o zgodovini igralništva
nekoliko kasneje (Kocjan-Barle in Bajt, 2004).
Standardna definicija igralništva opredeli igralništvo kot aktivnost, kjer eden ali več
posameznikov stavijo neko vrednost, se pri tem zavedajo tveganosti stave, vendar stavijo v
upanju, da bodo z zmago dobili večjo vrednost, torej dobiček. Pri tem sta seveda oba, tisti, ki
dobi, in tisti, ki izgubi, odvisna od slučajnega izida, torej za ugoden rezultat nihče od obeh
polov nima boljših opcij (Collins, 2003).
Število navdušencev nad igrami na srečo je skozi čas in razvoj igralništva naraščalo.
Pojavljale so se vedno nove igre, našle so nove prostore, nove privržence. Skozi stoletja so se
neprekinjeno odvijale na prostem, v kavarnah in igralnicah (Mihelič, 1993).
Danes lahko igre na srečo razdelimo v dve veliki skupini. Prva skupina so klasične igre na
srečo in druge so posebne igre na srečo (pojem igralništvo se nanaša na te igre). »Klasične
igre na srečo so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole,
lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. Posebne igre na srečo
so 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« (Zakon o igrah na srečo, 2011).
Klasične igre na srečo so nekoliko bolj tradicionalne igre. Običajno jih prirejajo veliki
operaterji, večinoma v nacionalni lasti, priložnostno tudi društva in dobrodelne ustanove. Loto
šteje med najpopularnejše igre in je tudi najbolj poznana in razširjena igra. Skorajda ni
posameznika, ki ni vsaj enkrat v življenju vplačal loterijskega listka. Pogoste so tudi športne
stave. Posebne igre na srečo se izvajajo v igralnicah ali v drugih zabaviščnih objektih (lokali,

bari, priložnostne prireditve), vendar v Sloveniji zakon zapoveduje, da se te igre smejo
prirejati le v igralnicah (Mihelič, 1993).
Vrste posebnih iger na srečo so (Zakon o igrah na srečo, 2011):


igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin de fer, poker),



igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle),



igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black jack, punto banco, mini
punto, carribean poker, 30/40, red dog),



igre s kockami (craps, tai sai),



igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto),



igre na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu,



stave.

Igre, kot so kockanje, ruleta, loterija in bakara sodijo med tiste, pri katerih o dobičku ali
izgubi odločata izključno usoda in naključje. Šah, dama, poker, bridge pa so igre, kjer igralec
lahko izkoristi svoje sposobnosti, da vpliva na potek in strategijo igre. Te igre imenujemo
strateške igre. Kockanje je ena najpogostejših in najstarejših iger na srečo. Pravila se
razlikujejo od igre do igre posebej. Igralec načeloma nima vpliva na met kock oziroma na to,
kašen bo izid po metu. Lahko vpliva na nadaljnji potek igre, zaradi česar kockanje lahko
štejemo tudi med strateške igre. Danes kockanja v igralnicah skorajda ni mogoče zaslediti,
prisotno je le še na internetu. Si pa igralnic danes ne moremo predstavljati brez nekaterih
drugih iger, ki so predstavljene v nadaljevanju (Mihelič, 1993).
Ruleta je ena izmed najbolj privlačnih iger na srečo, skorajda najbolj priljubljena igra v
igralnicah. Njen izumitelj je Blaise Pascal, ki je raziskoval verjetnostni račun ter na podlagi
tega sestavil napravo. Opremljena je bila s krožnim valjem in s številkami in na tak način
ugotavljal, ali držijo nekatere njegove ugotovitve na področju pravilnosti in naključja. Šele 50
let po njegovi smrti se je začela ruleta pojavljati v igralnicah v Franciji, kjer so že bile
prisotne igre s kartami, kockami in loto. Ruleto so poimenovali žlahtna igra, saj je izhajala iz
matematike in jo danes največkrat povezujemo s kazinoji. Danes poznamo dve različni ruleti,
francosko in ameriško. Francoska ima 37 številk, ameriška različica jih ima 38. Igra poteka
tako, da igralci stavijo na polja, krupje zavrti kolo rulete, v enem od oštevilčenih razdelkov
naključno pristane kroglica in s tem določi zmagovalno številko. Krupje nato razglasi dobitke.
Možnih je več različnih stav (številka, dve številki, kolona, rdeče-črno, sode-lihe ipd.). Ruleta
je priljubljena tako kot živa igra kot tudi na igralnih avtomatih in na internetu (Lesnik, 2000).

Poker je igra s kartami, ki jo lahko štejemo med igre na srečo in med strateške igre. Sama
razdelitev kart je naključna, vendar igralec lahko vpliva na potek igre. Odločilne so
sposobnosti za kalkulacijo, preračunavanje možnosti in psihološka spretnost. Obstaja več
različic pokra, osnovna pravila so pri večini enaka. Igra se odvija med igralci in ne proti
igralnici, tako da vsakič nekdo izmed igralcev dobi dobiček. Poker se prav tako kot ruleta
odvija v živo ali na avtomatih. Zadnje čase je vedno bolj priljubljen tudi na internetu (prav
tam).
Blackjack je na videz podoben pokru, igra se s kartami, je delno odvisen od naključja, delno
od strategije igranja. Nekateri igri pravijo tudi enaindvajset, saj število pomeni vsoto kart, s
katero dosežemo zmago. Ima zelo preprosta pravila in je ena najbolj priljubljenih iger s
kartami, saj jo posameznik lahko osvoji v kratkem času in si zagotovi relativno uspešno
igranje. Igra se proti krupjeju ali avtomatu oziroma proti igralnici (prav tam).
Igralni avtomat ali slot machine sta razvila nemška priseljenca Gustav Schultz in Charles Fey
iz San Francisca. Sprva sta izdelala avtomat za prodajo cigar, kmalu tudi prvi igralni avtomat.
Schultz je izumil napravo za avtomatsko izplačevanje kovancev, kasneje pa je Fey svoje
izkušnje združil pri izdelavi najbolj znanega modela Liberty Bell. Sestavljen je iz treh valjev z
različnimi znaki, ki so v različnih kombinacijah dajali nič ali razne dobitke. Limona je bil
znak, ki ji bil brez dobitka in je tako postal sinonim za poraz, Jackpot pa simbol za večji
dobitek. Današnji avtomati so modernizirani in temeljijo na računalniški tehnologiji. Bistvena
je uvedba progresivne nagrade, ki raste, vse dokler ne izide neka najvišja kombinacija.
Povezava več avtomatov seveda takšno nagrado še hitreje povečuje in tako imajo danes
igralnice med seboj vezane kar cele sisteme (prav tam).

2.2 Zgodovina iger na srečo in igralništva v svetu in v Sloveniji

Odnos med človekom in igrami se skozi čas ni bistveno spreminjal, so se pa spremenile igre,
oblike in prostor igranja. Hazard se v zgodovini pojavlja neodvisno od časovnega obdobja,
socialnega položaja in kulturnih značilnosti (Savron in Pitti, 2001). Razne arheološke in
antropološke raziskave pričajo, da so igre na srečo od nekdaj prisotne v naravi človeka ali
bolje rečeno, v družbenosti. Namen igre ni le razvedrilo, gre predvsem za osebni izziv. Ker je
prisoten element tekmovalnosti, igralec v igri potrebuje soigralce.

Ljudje so srečo z igrami na srečo preizkušali že pet tisočletij. Arheološke najdbe so v starem
Egiptu odkrile podobe ljudi in bogov pri metanju astragalusa (kratka nartna kost, največkrat
jelenova), ki so še danes v uporabi pri nekaterih arabskih in indijanskih plemenih. Prostori za
igranje iger na srečo naj bi obstajali tudi že v antični Grčiji. Bogataši in razni junaki so si z
igranjem krajšali čas in to navado so kasneje prevzeli tudi stari Rimljani. Kockanje kot vrsto
iger za zabavo so v 4. stoletju pred našim štetjem med Izraelce prinesli prej omenjeni stari
Grki in Rimljani. Tudi kocke, ki so jih našli na Kitajskem in v Indiji, so podobne starosti
(Gradišnik, 1993). Kasneje Sveto pismo omenja dogodke, katerih izid je bil odvisen od žreba,
o igrah na srečo pa pričajo tudi razni zapisi iz literarnih del skozi vso zgodovino (Gizycki in
Gorny, 1972). Mnenje zgodovinarjev je, da je prvo znanje o kockanju in drugih tovrstnih
zabavah izginilo ob propadu zahodnorimskega cesarstva, ponovno pa so se te dejavnosti
pojavile med križarji, ki so se igranja naučili med križarskimi pohodi. V tem obdobju, torej v
11. Stoletju, so se v Evropi prvič pojavile igralne karte, ki so postale najbolj razširjena vrsta
iger na srečo (Wong in Spector, 2002).
Od nekdaj je bilo pomembno tudi pravno urejanje tega področja. Pravno urejanje je bilo nujno
zaradi materialne vpletenosti (vložek, denar) in različnega materialnega stanja igralcev. Znano
je, da je bilo že v rimskih časih igranje iger na srečo prepovedano, izjema je bil Saturnov
praznik. Tudi med absolutizmom je bilo mnogo predpisov, vezanih na igre na srečo (Mihelič,
1993).
Evropsko igralništvo izhaja iz bogate tradicije. Kot že omenjeno, so novodobne evropske
igralnice začele nastajati že v 17. in 18. stoletju. Prve novodobne igralnice so nastale v
bogatih mestih; znana je beneška igralnica Ridotto, ustanovljena leta 1626 v palači San
Moise. Igralnico Ridotto je dož leta 1774 zaprl zaradi prevelikih igralniških strasti, kar je
vplivalo na obubožanje veliko uglednih beneških družin. Naslednja znana je iz leta 1726 v
mestu Spa v Belgiji. V 19. stoletju so se igralnice pojavile tudi v Nemčiji (Wiesbaden, Baden
Baden in Bad Homburg). Že takrat so igrali igre, ki jih poznamo danes, to so craps in trente et
qarante. Kot nasprotnik se je v tistem času pojavila igralnica oz. prireditelj, igralci tako niso
igrali med seboj. V letu 1806 je Napoleon izdal dekret o igrah na srečo, kar je predstavljalo
podobno kot danes koncesije, ki jih podeljuje država različnim prirediteljem. Z njim je
Napoleon pooblastil pokrajinske policijske perfekte za izdajo sezonskih dovoljenj za
izdelovanje igralnic v termalnih krajih. Igralniški dekret je imel velik vpliv na razvoj ponudbe
igralniških iger tudi drugod po Evropi iz pravnega in programskega vidika. V 19. stoletju so
se igralnice tudi že razširile po vsej Evropi. Igralništvo je v zgodovini doseglo svoj vrhunec v

La belle Epoque, t.i. Zlati dobi, ko je igralniška ponudba zajemala predvsem klasične igre za
bolj spretne in premožne igralce. Igralnice so bile veličastne in razkošne, gostje so bili
bogataši z visokimi igralniškimi prihodki, vstop je bil dovoljen samo v večerni toaleti. Do
začetka prejšnjega desetletja je prevladovala taka tradicija prirejanja iger na srečo za posebne
goste. Ponudba je bila omejena pretežno na mondena središča kot dopolnilo osnovne
turistične ponudbe kraja. Največja igralniška velesila je bila v tistem času Francija (Luin,
2000).
V znani igralnici v Bad Homburgu, ki so jo odprli v času Napoleonovega dekreta, je Francois
Leblanc izvedel revolucijo v igralništvu z marketinško potezo: na ruleti je odstranil dvojno
ničlo, kar je povečalo možnost dobitka. S tem je privabil v igralnico veliko število igralcev.
Leta 1861 je v Monte Carlu odprl svojo igralnico. Igralnica v Monte Carlu je postala pravi
simbol tradicionalnega evropskega igralništva (Lapanja, 2000).
Tudi dogajanje v Ameriki je imelo pomembno vlogo pri razvoju igralništva. Njihova
zgodovina igralništva je kratka, a burna, odnos do hazarda izredno liberalen. Zaradi
pionirskega duha novih priseljencev, ki so kazali razne hazarderske lastnosti, je imel razvoj
drugačen potek. V času zlate mrzlice so na divjem zahodu v vsakem večjem kraju zgradili
salon, kar je bilo nelegalno. Pogoste so bile tudi igralniške ponudbe na rekah, na rečnih ladjah
(na Mississipiju jih je bilo okoli dva tisoč), ki so plule med pristanišči. Tovrstne igralnice so
obstajale že mnogo pred evropskimi, saj je bilo v Evropi mnogo različnih narodov, ki so bili
med seboj ločeni z državnimi mejami, kar je onemogočalo pretok denarja (Deželak, 2002).
Puritanci so se proti koncu 17. stoletja le omehčali in igralništvo je tudi v Ameriki postalo
zakonito. Prvi so legalizirali igralništvo v New Orleansu leta 1815, vendar so ga leta 1835
spet prepovedali. Pojavljati se je začelo omejevanje igranja iger na srečo, najbolj pogosto je
bilo prostorsko omejevanje igralnic. V Ameriki se je igralništvo počasi razširilo tudi v druga
mesta; v poznem 19. stoletju iz San Francisca in Rena v Los Angeles. Leta 1931 so v državi
Nevada igre ponovno legalizirali in tako je v poznih štiridesetih letih 20. stoletja nastala
prestolnica hazarda Las Vegas (Wong in Spector, 2002). V Evropi so bile igralnice
legalizirane šele leta 1990 v šestih državah (Pelengić, 2006).
Prva svetovna vojna je pretresla vse evropske države, kar je pomenilo, da so zaprli vse
igralnice v Evropi. Malce sproščenosti in veselja so po vojnah k nam prinesli Američani. Prve
povojne igralnice so odprli v Italiji. Po drugi svetovni vojni se je življenje precej spremenilo,
kar je vplivalo tudi na igralništvo na obeh straneh (povpraševanje in ponudba). Med igralci

niso bili več samo višji sloji, igranje je zanimalo tudi srednji sloj prebivalstva. Čutil se je
vpliv Amerike. Ponudba iger se je vedno bolj avtomatizirala in ekranizirala in s tem
omogočala igranje tudi manj spretnim igralcem. Zametek mega zabavišč sega v leto 1946, ko
so igralnice postajale igralniško-zabaviščni centri. Vrhunec turističnega igralništva pa je
gradnja prvega tematskega kazinoja Flamingo v Las Vegasu leta 1946. Postavil ga je
kalifornijski mogotec Benjamin Siegel, imenovan Bugsy, in je z njim postavil temelje
največjega igralniškega mesta na svetu. Hemingway je igralnico primerjal s palačami iz
pravljic iz Tisoč in ene noči. Leta 1993 so tam odprli tri največje igralnice na svetu (Lapanja,
2000).
Leta 1976 so legalizirali igre na srečo tudi v državi New Jersey. Na veliko so se začele
odpirati igralnice v turističnem mestu Atlantic City, ki so po prometu v desetih letih celo
presegle tiste iz Las Vegasa. Ker je bila v igralniške posle vpletena mafija, je leta 1969
Nevada sprejela zakon o podeljevanju koncesij. Tako je bilo v poznih petdesetih letih javnim
podjetjem prvič omogočeno lastništvo in obratovanje igralnic. Od takrat se z igralništvom
ukvarjajo ugledne družbe, kot so Holiday Inn MGM, Ramada, Hilton in druge, ki so s svojo
udeležbo izboljšale sloves igralnicam (Dunstan, 1997).
Spretni Američani so iz igralništva naredili industrijo. Petnajst let po tem, ko je bilo
igralništvo legalizirano na območju celotnih Združenih držav, je igralništvo prineslo 500.000
novih delovnih mest (Lapanja, 2000). Igralniška industrija je še kar največji davkoplačevalec;
v letu 2004 je v davčno blagajno prispevala več kot 4.7 milijarde dolarjev. Nevada je prvič v
zgodovini ustvarila 10 milijard dolarjev prihodkov. Leta 2006 je bilo v Las Vegasu več kot
sto igralnic (Pelengić, 2006).
Kanada ima prav tako pomembno vlogo v igralništvu. Njeno igralništvo je bazirano na
konceptu dobrodelnosti. Po zgledu Las Vegasa (Nova Scotia, Quebec, Ontario idr.) so se
igralnice razširile po vseh provincah. Dobrodelne organizacije so lahko zaprosile za
dovoljenje in delovale kot prave igralnice. Nato je v Kanadi sledila prepoved vseh iger na
srečo, ki je trajala do leta 1970; istega leta so naprej dovolili loterijsko dejavnost, leta 1985 pa
igre na srečo v igralnicah (Deželak, 2002).
Sodobno igralništvo predstavlja neonski blišč in množice turistov, ki sedijo za igralnimi
avtomati. Dogajanje, ki je bilo značilno predvsem za Ameriko, saj Evropa ni šla v korak s
časom in je na račun starih praks začela izgubljati igralce, kar je začela spreminjati šele v
devetdesetih letih. Igralniški sindikati so odločno nasprotovali uvedbi igralnih avtomatov.

Šele v devetdesetih letih so bili avtomati dovoljeni tudi na evropskih tleh, kar je s pomočjo
znižanja igralniških davkov precej prispevalo k ekonomski stabilnosti (Luin, 2000).
Prve sledi iger na srečo na tleh današnje Slovenije zasledimo v 14. stoletju, ko so kockali v
Sorbijevi vinski kleti v Piranu, čeprav je bilo igranje prepovedano. V 15. stoletju je kartala
tudi duhovščina, o čemer priča freska na cerkvici v Crngrobu okoli leta 1460. Freska Sv.
Nedelja je na zunanji strani cerkvice in opozarja na prepovedana nedeljska opravila, prikazuje
pa tudi dva zagreta kvartopirca pri igri. Na slovenskih tleh je med 14. in 18. stoletjem bilo
izdanih več listin, ki tako ali drugače govorijo o določilih in pravilih o igrah na srečo. Na robu
slovenskega prostora v srednjem veku najdemo tržaški statut, ki obravnava prepovedi, imetje
zakoncev in dolgove, povezane z igranjem. Koprski statut iz leta 1668 prepoveduje kockanje
doma in v gostilnah. Izolski statut kasneje hazardiranja ne prepoveduje, ampak ga samo
omejuje, določa najvišje dovoljeno tveganje. Piranski statut iz leta 1307 prepoveduje kockanje
v gostilni, prodajalni ali na domu. Dovoljena je bila le igra ad tabulas. Igranje pa ni bilo
priljubljeno le na primorskem, kamor je prodrlo preko Italije, ampak tudi v notranjosti
slovenskega prostora. Igre so bile omenjene v Ptujskem statutu iz leta 1376, ki govori o tem,
da hlapcu ni smel nihče odvzeti oblačil zaradi dolga v igri (Mihelič, 1993).
Ljubljana se je prav tako zgodaj srečala z igrami na srečo. V letu 1541 so mestni očetje
pozvali mestnega sodnika naj pazi na družbo, ki se prepira in igra. V tem času so našli kocke
na ljubljanskem gradu, kar priča o načinu preživljanja prostega časa med grajskimi prebivalci
(prav tam).
Hazardiranje pa je marsikoga spravilo na beraško palico, zato so se tudi pri nas začeli izvajati
razni ukrepi. Nemški cesar Leopold I., ki je vladal tudi slovenskim deželam, je leta 1686 izdal
policijski red, s katerim je prepovedoval zapravljive navade, med njimi tudi igre na srečo.
Kasneje je leta 1717 cesar Karel VI. v Ljubljano poslal pismo s sporočilom, da je slišal, da se
prepovedana igra spet širi, zlasti na Štajerskem. Uvedel je kazen za igralce in za gostitelje
(prav tam).
Marija Terezija je bila mnenja, da igre na srečo povzročajo zlo, na kar je opozarjala v odloku,
izdanem leta 1744 v Gradcu. Igre so zle zato, ker ne povzročajo samo izgube premoženja,
ampak škodujejo tudi telesu, duši, življenju ter zveličanju. Leta 1758 je v Ljubljani strogo
prepovedala določene igre na srečo, denarna kazen je bila zelo visoka. Vse igre na srečo je v
Ljubljani prepovedala leta 1765, kasneje še na Dunaju. Njen sin Jožef II. je šel po materinih
stopinjah in igranju prav tako ni bil naklonjen. Leta 1784 je zakonsko določil, da prepoved

igranja preprečuje propad posameznikov in njihovih družin. Igralci so bili iznajdljivi in si
izmišljevali igre z novimi imeni, tako je k prepovedi dodal vse nove igre in kakršnekoli igre z
novimi imeni. Njegova kazen je bila bolj mila od materine (prav tam).
Prva loterija je bila organizirana v Ljubljani leta 1772. Žrebanje je potekalo v veliki dvorani
deželnega dvorca, v sedanji veliki dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Začasno so se med dozidavanjem dvorca preselili v ljubljanski Rotovž, v osemdesetih letih
18. stoletja pa je loterija dobila ugledne prostore v hiši barona Von Erberga v desetih sobah
(prav tam).
Ljubljančani so večinoma kockali, igrali šah in karte v kavarnah. Prvi kavarnarji so bili
Italijani, Dominik Moralla iz Milana je bil prvi leta 1779. Istega leta je oblast v Ljubljani
oddala kavarnarju Primusu Luchinu v zakup pravice, da nudi Ljubljančanom družabno
razvedrilo. Omogočili so mu organiziranje iger na srečo v posebno bogato opremljenem
prostoru. V pritličju stavbe deželnega gledališča, ki so ga imenovali Casino, je dobil v najem
kavarno in nasproti stoječo prodajalno, vključno s kletjo, kuhinjo in dvema igralnima sobama
v prvem nadstropju. Noter je bilo šest igralnih miz iz orehovega lesa in dvanajst stolov,
prevlečenih s črnim usnjem. Zakupnik je imel pravico prirejati gledališke predstave, opere in
igre na srečo (prav tam).
Ob koncu 18. stoletja je bilo v Ljubljani pet kavarn. Leta 1800 sta se kavarnarja Dominik
Fuga in Franc Colloredo ukvarjala z idejo, kako združiti kavarno in kazino po zgledu iz
drugih mest. Ta ideja je bila všeč deželni vladi in magistratu, vendar jih je motilo, da je
lastnik kavarnar, torej da le-ta pobere ves dobiček. Ustanovili so družbo, ki je s prispevki
članov zbrala sredstva in zagotovila vzdrževanje podjetja. Tako so lahko ugledni gostje,
uradniki in oficirji v kavarnah brali časopise in se zabavali z dovoljenimi igrami (prav tam).
Sodobno igralništvo se je na naših tleh pričelo leta 1913. 13. junija je bilo v Portorožu
osnovano društvo Casino des Entrangers, kjer so se lahko gospodje po dvajsetem letu in
dame po osemnajstem vsakodnevno dobivali in igrali družabne igre. Kjer danes stoji Grand
hotel Metropol, so takrat v sodelovanju z Italijani v vili San Lorenzo odprli prvo igralnico. Ta
je za kratek čas postala središče družabnega življenja v Portorožu, kmalu se je začela prva
svetovna vojna (Mužič, 2010).
V času Kraljevine SHS je zakonodaja prepovedovala igre na srečo. Prepovedane so bile tudi
po drugi svetovni vojni. Leta 1946 je jugoslovansko Ministrstvo za finance v humanitarne in

kulturne namene dovoljevalo igranje loterije in iger na srečo. Leta 1965 je prišlo do
spremembe, ko je bil sprejet Zakon o igrah na srečo. Dovoljeno je bilo prirejanje iger na srečo
z namenom pospeševanja turizma. To možnost so imele organizacije, ki so se ukvarjale z
gostinskimi storitvami in s prirejanjem kulturno-zabavnih prireditev. Igralo se je lahko samo s
tujo valuto in jugoslovanski državljani niso smeli sodelovati. Igralnica je morala biti
vključena v gostinsko poslopje kot ločena, samostojna enota. Morala je imeti poseben vhod,
kjer so izvajali nadzor nad gosti. Za odprtje igralnice je moral kraj zadostiti strogim pravilom.
Prostor je moral imeti na voljo vsaj 1000 ležišč za oddajo, na leto je moralo prenočiti vsaj
200.000 tujih gostov. Tem merilom sta ustrezala le Portorož in Bled. Igrali so lahko le tujci,
za Slovence je veljala prepoved igranja posebnih iger na srečo vse do leta 1995, ko je v
veljavo stopil nov Zakon o igrah na srečo (Mihelič, 1993).
Leta 1964 so odprli Casino Portorož, ki je bila prva igralnica na naših tleh, kakršne poznamo
danes, naslednje leto še na Bledu. Prva v Ljubljani je bila leta 1969 v hotelu Slon, kasneje so
jo preselili v hotel Lev. Leta 1971 sta podjetje Emona Ljubljana in Zavod za turizem želela
odpreti igralnici v mariborskem hotelu Slavija in novogoriškem hotelu Park, toda prošnji nista
bili odobreni. Večji premik na slovenskih tleh se je zgodil z odprtjem družbe Hit leta 1983, ko
so se združila tri majhna gostinska podjetja na področju Nove Gorice. Podjetje je pričelo s
programom igralniške zabave in tako so ob italijanski meji odprli prvo igralnico Park, ki je z
leti postala temelj novega koncepta evropskega igralništva. Leta 1989 je družba Hit
nadaljevala z igralniškim pohodom na tleh Slovenije. Odprli so igralnico v Rogaški Slatini,
novembra istega leta je igralnico dobil tudi Maribor, decembra še Lipica. V Kranjski Gori in
na Otočcu so odprli igralnici leta 1991 (prav tam).
Z odprtjem megaigralnice Perla v Novi Gorici leta 1993 je Slovenija postala prva v Evropi z
igralnico po ameriškem vzoru. Tako je Perla predstavljala odmikanje od francoskega in
približevanje ameriškemu stilu. Z odprtjem te igralnice se je turizem precej preusmeril v
igralniško dejavnost in Sloveniji je to predstavljalo dobro priložnost za razvoj turizma in
prednost pred konkurenco. Igralniško-zabaviščna dejavnost je tako postala ena izmed
temeljnih turističnih panog (Kovač, 2002).
Leta 2001 je sledila nova prepoved: gostinski lokali niso več smeli prirejati posebnih iger na
srečo, odpirati so se začeli igralni saloni. Država je preko Urada RS za nadzor prirejanja iger
na srečo uveljavila večji nadzor in uvedla davek. Leta 2007 je bilo v Sloveniji 13 igralnic, v

katerih so se igrale žive igre (igre, ki jih ne vodi avtomat, ampak krupje) in 35 igralnih
salonov (prav tam).

2.3 Družbeni vidik igralništva

2.3.1 Sistem, zakon in pravna ureditev

V devetdesetih so se v evropske igralnice amerikanizirale, prilagajale so se igralcem in
njihovim potrebam. Prevladoval je trend oblikovanja ponudbe, ki koncentrira doživetja na
enoto časa, prostora in denarja (Luin, 2000). Danes poznamo več oblik organiziranosti
igralnic (Tkalčič, 1998):


Prvi je klasični evropski koncept vodenja igralnic. Je konzervativen, usmerjen na elito,
zahteva več spretnosti, igra je počasnejša, prevladujejo igralne mize (žive igre) ter
nudi dodatno ponudbo atrakcij. Namenjen je hazardiranju.



Moderni je ameriški koncept in bistvena razlika med tem in klasičnim je v ciljni
skupini, saj je ameriški namenjen širšemu prebivalstvu. Prevladujejo igralni avtomati,
igra je hitra, razumljiva in dostopna. Znotraj igralnice je omogočena tudi dodatna
oblika zabave, usmerjeni so na množičnost, na manj premožne igralce. Namenjen je
preživljanju prostega časa vsem članom družine.



Igralniške destinacije so tretja oblika. Tukaj se igralci lahko ustavijo za en dan ali več.
Enodnevne igralnice privabljajo goste iz okolice. Sem spadajo tudi mestne igralnice,
namenjene predvsem domačinom.

Evropske države imajo različne kazinojske politike glede na svojo tradicijo in kulturo, povsod
pa pripada pravica prirejanja iger na srečo državi in ne podjetjem. Igralnice so večinoma del
turistične razvojne politike. Zaradi državnega monopola nad igralniškimi storitvami je
evropska ureditev kljub amerikanizaciji še vedno bolj konzervativna. Koncesijska politika
ureja obseg ponudbe in število lokacij, dobiček se usmerja tudi na druga področja. Cilj je
pospeševanje razvoja turizma in vzdrževanje kulturne dediščine (Luin, 2000).
Zakonodaja evropskih držav se na vseh področjih pospešeno usklajuje, področje iger na srečo
pa ostaja skoraj v celoti v rokah posameznih držav. Prilagajanje upočasnjujejo različne

kulture, odnos do iger, različni sistemi urejanja tega področja, predvsem pa različni interesi.
Gaming Regulators European Forum (GREF) je edino evropsko združenje, ki se ukvarja s to
problematiko. Ustanovljeno je bilo leta 1989 na Nizozemskem in njen cilj je vzpostavitev
skupnih elementov evropske regulacije in poenotenje evropske zakonodaje. Članstvo ni
obvezno, Slovenija se je združenju pridružila leta 1997. Zasedanja so enkrat letno, kjer so
prisotni predstavniki vseh držav članic. Namen zasedanj je izmenjava mnenj, podajanje novih
predlogov, vsi sklepi in usmeritve pa imajo za zdaj obliko priporočil (prav tam).
Igralniška industrija se drugod po svetu naglo razvija, Evropa kljub ukrepom ostaja počasna
pri posodobitvah. V večini evropskih držav se v zadnjih 25-ih letih ni praktično nič
spremenilo. Državni monopol držijo v državah, kot so Švedska, Finska, Avstrija in na
Nizozemskem, v Angliji prevladujejo "nevidni" klubi, v ostalih evropskih državah prevladuje
visoko obdavčen ali polprivatni sektor igralništva. Investicije so omejene, igralnice imajo
igralne mize, avtomate, bare in restavracije, vendar še zdaleč ne tega, kar najdemo v ameriški
ponudbi (Pelengić, 2006).
Vesenjak (1997) meni, da bo v prihodnosti v Evropi enotna politika o igrah na srečo urejala
kontrolo denarja, kontrolo prometa, omejevanje kriminala, zaščito igralcev, omejevanje
usmerjenosti in obsega ponudbe ter določanje lokacij, zmanjševanja zasvojenosti, izmenjavo
podatkov in sodelovanje. Države bodo samostojno regulirale obseg igralniške ponudbe,
promocijo, koncesijsko politiko, višino vložkov in dobitkov ter višino davkov.
V Sloveniji se je zakonodaja začela spreminjati leta 1993, ko so k že obstoječemu 20odstotnemu prometnemu davku od posebnih iger na srečo dodali še davek na progresivno
lestvico od 5 do 40 odstotkov za vse vrste iger na srečo (ne velja za igralne avtomate v
gostinskih lokalih). Leta 1995 je prišel v veljavo prvi slovenski Zakon o igrah na srečo.
Državna politika je s tem zakonom omejila razvoj igralniške dejavnosti z omejevanjem
koncesij in visokimi davki. Ta zakon je tudi razdelil igre na srečo v dve kategoriji, na posebne
in klasične (Jaklič, 2009).
Koncesije podeljuje Ministrstvo za finance, nadzor nad prirejanjem iger na srečo pa izvaja
Davčna uprava Republike Slovenije. Koncesija je lahko dodeljena pravni osebi, ki ima
registrirano dejavnost iger na srečo, je delniška družba in ima sedež na območju Republike
Slovenije. Ministrstvo za finance pred izdajo koncesije zahteva soglasje lokalne skupnosti in
mnenje bližnjih lokalnih skupnosti o igralniški dejavnosti na svojem območju. Veljavna je
največ 10 let, vendar se jo lahko večkrat podaljša. Vsaka dodeljena koncesija terja plačilo

dajatev. Znesek v višini 2,2 odstotka te dajatve sta namenjena fundaciji FIHO (Financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij) in 2,2 odstotka fundaciji za financiranje športnih
organizacij. Znesek v višini 50 odstotkov preostanka predstavlja prihodek proračuna
Republike Slovenije in je namenjenih razvoju in promociji turizma, 50 odstotkov pa se porabi
za lokalne skupnosti in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za
turistično infrastrukturo (Zakon o igrah na srečo, 2011).
Na območju Republike Slovenije lahko klasične igre na srečo trajno organizirata samo dva
prireditelja. Vlada lahko podeli do 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v
igralnicah in do 45 igralnim salonom. V 8. členu Zakona o igrah na srečo je tudi navedeno, da
morajo gospodarske družbe, ki pridobijo koncesijo za prirejanje iger na srečo, udeležence iger
na srečo opozoriti na tveganja, zlasti na možnost za zasvojenost z igrami, jim zagotoviti
nasvete za odgovorno igranje in informacije o tem, kje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti.
Prav tako morajo s splošnim aktom opredeliti postopke in ukrepe, ki so namenjeni zaščiti
igralca pred zasvojenostjo z igrami na srečo, kar vključuje obveščanje igralca o posledici
čezmernega igranja in usposabljanje zaposlenih glede izvajanja odgovornega prirejanja iger
na srečo (prav tam).
Igralnica mora imeti ločene prostore za igro ter prostore za goste in osebje igralnice.
Vzpostavljen mora biti avdio in video nadzor in recepcijska služba za obiskovalce. Igralnica
mora voditi evidenco igralcev z osnovnimi podatki. V evidenco mora biti vpisan vsak gost.
Podatki so poslovna skrivnost in ne smejo biti posredovani drugim osebam. Prav tako mora
biti organiziran nadzor prirejanja iger na srečo na igralnih napravah in nadzor obračuna
blagajn in trezorja (prav tam).
Vstop v igralnico je dovoljen polnoletnim osebam, vendar pogoje za vstop določa koncesionar
sam, tako da lahko prepove vstop posameznim osebam ali skupinam, ne da bi mu bilo
potrebno navesti razloge za takšno odločitev. Prepoved velja predvsem za igralce, ki kršijo
pravila. Zaposleni v igralnici morajo biti državljani republike Slovenije, imeti morajo licenco
oziroma dovoljenje za delo v dejavnosti prirejanja iger na srečo. To dovoljenje izda posebna
komisija. Zahtevana je določena stopnja izobrazbe in potrdilo, da oseba ni pravnomočno
obsojena na zaporno kazen. Izpolnjevati mora tudi dodatne zahteve koncesionarja (prav tam).
Družbeno urejanje in nadzor igralnic vodi do oblikovanja gospodarskega razvoja posameznih
območij in ustvarjanje novih delovnih mest, usmerjanja dobička v razvoj drugih dejavnosti,
razvoja turizma, pridobivanja finančnih sredstev in preprečevanja prevelike finančne ali

politične moči individualnih družbenih skupin ter nadzora razvoja igralniške dejavnosti (Luin,
1998).
Igralništvo predstavlja državam dobičkonosno dejavnost, saj z njo polnijo državni proračun.
Vendarle negativne posledice igranja niso dobrodošle ne posamezniku, ne državi. Naloga
države je, da odgovorno pristopi k nastalim težavam in poskuša preprečevati pojav novih.
Posledice igranja so lahko kompleksne, zato mora država oblikovati in izvajati strategijo
odgovornega igralništva. Družbeno odgovorno igralništvo je "celovita sistemska strategija
preventivnih in kurativnih ukrepov, ki zmanjšujejo probleme z igranjem in prek tega nižajo
družbene stroške igranja" (Macur, Makarovič, Rončević, Vehovar in Zorec, 2008, str. 12).
Koncept družbeno odgovornega igralništva izhaja iz določb Zakona o igrah na srečo (2011).
Država skrbi, da se igre na srečo vodijo v nadzorovanem in urejenem okolju in da se varuje
potrošnika ter javni red. Narava dejavnosti terja, da se posveča posebno skrb tudi sodelujočim
pri igrah nas srečo, predvsem kar se tiče preprečevanja njihove odvisnosti od iger na srečo in
posledic, ki jih taka odvisnost predstavlja za njih same, njihovo družino ter celotno družbo. V
svetu in kasneje tudi pri nas se je ta vidik igralništva vse bolj uveljavil. Udeležba v igrah naj
bi ostajala v mejah zabave in ne ustvarjala problematičnih igralcev.
V praksi je težko sprejeti odgovornost namesto igralca samega. Splošna prepoved igranja, ki
so jo izvajali že v preteklosti, ni učinkovita, saj se tako neizogibno razvijejo nelegalne oblike
igranja, ki pa jih je še veliko težje prepoznati in jih vsaj delno zajeziti. Še najbolj uspešen je
princip samoprepovedi, ki ga na podlagi 84. člena Zakona o igrah na srečo izvajajo
koncesionarji. Posameznik, ki želi preko institucije doseči prepoved vstopa v vse igralnice in
igralne salone na območju Slovenije, se lahko osebno zglasi v času uradnih ur na Uradu RS za
nadzor prirejanja iger na srečo ter vloži pisni zahtevek o izrecni prepovedi vstopa ter
privolitvi v obdelavo njegovih osebnih podatkov. To stori tako, da lastnoročno izpolni in
podpiše obrazec Izjava o prepovedi vstopa, ga overi pri notarju ali na upravni enoti in izroči
osebno ali ga pošlje po pošti na zahtevan naslov Urada. Prepoved velja najmanj šest mesecev
in največ tri leta ter v obdobju prepovedi izjave ni mogoče preklicati. Urad tovrstne pisne
zahtevke posreduje koncesionarjem igralnic in igralnih salonov (Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo).
Igralništvo je tudi v tesnem stiku s politiko. Morda bi država oblikovala izvajala več ukrepov
zaradi družbenih posledic prekomernega igranja, vendar ima obstoječa politika drugačne
interese. Obseg igralniške ponudbe je velikokrat odvisen prav od politične sfere. Politično

gledano je igralništvo kratkoročna rešitev fiskalnih problemov države. Tudi dejstvo, da se iz
dobičkov, ki jih ustvarja igralništvo, financira in spodbuja razvoj okolja, ni zanemarljivo;
denar se investira v kulturo, šport, promocijo in turizem. V slovenskem turizmu je igralništvo
velikega pomena, česar se zaveda tudi slovenska razvojna turistična politika. Igralništvo je
uvrščeno med tri prioritetne turistične produkte v strategiji turizma (Luin, 2000).

2.4 Statistika

Igralništvo v Evropi je prisotno v 22-ih državah, v katerih deluje čez 700 igralnic, največ v
Franciji (Pelengić, 2006). V Sloveniji ima v letu 2016 koncesijo 9 igralnic, 31 igralnih
salonov in dva prireditelja klasičnih iger na srečo (Ministrstvo za finance, 2016). Igralnice in
igralni saloni v Sloveniji redno zaposlujejo več kot 2600 ljudi, velik del zaposlenih so tudi
študentje ali pogodbeni delavci. Tako lahko sklepamo, da je v igralniškem sektorju zaposlenih
več kot 3000 ljudi. Gostje v igralnicah, ki prispevajo k igralniškemu prometu, so v približno
90-ih odstotkih iz tujine, nekoliko več Slovencev je v igralnih salonih. Največja koncentracija
igralniškega prometa je v zahodnem delu Slovenije, tam se nahaja skoraj 90 odstotkov vsega
prometa, od tega kar 70 odstotkov dobička proizvedejo v Novi Gorici (Luin, 2005).
Po mednarodni klasifikaciji je hazardiranje opredeljeno kot duševna motnja, vendar je ta
problematika v Sloveniji premalo znana, saj nihče ne vodi sistematične evidence o številu
igralcev, ki so zasvojeni z igrami na srečo. Raziskave kažejo, da je med obiskovalci igralnic
med pet in deset odstotkov problematičnih igralcev. Gre za najbolj redne obiskovalce, ki
predstavljajo največji delež prihodka igralnice. V ZDA se z raziskavami in zdravljenjem
igralcev iger na srečo soočajo že dolgo let. Po njihovi statistki so primarni igralci iger na srečo
poročeni ali samski moški srednjih let. V igralnici preživijo v povprečju osem ur dnevno in v
tem času popijejo eno pijačo. Obdobje njihovih težav s problematičnim igranjem v povprečju
traja 14 let. Težave z alkoholom in drugimi drogami jih ima skoraj štiri odstotke. 19 odstotkov
igralcev ima otroke, mlajše od deset let. V Ameriki so najbolj aktivni na področju
preprečevanja problematičnega igranja iger na srečo v zvezni državi New Jersey, kjer so
ustanovili neprofitno Združenje za boj proti kompulzivnem hazardiranju. Njihovi uporabniki
prihajajo iz različnih področij: igralnice (69%), loterija (31%), športne stave (21%), konjske
dirke (19%) in tombola (7%). Največ klicev prejmejo od januarja do marca, ko je

organiziranih največ športnih prireditev in tekmovanj ter so športne stave na vrhuncu (Matos,
2001).
V Sloveniji žal nimamo nobene raziskave, iz katere bi lahko dobili točne podatke o številu
zasvojenih z igrami na srečo (Čebašek-Travnik, 2007). V Novi Gorici naj bi bilo vsaj 300
ljudi, ki ustrezajo profilu problematičnega igralca, vendar to niso zanesljivi podatki (Matos,
2001). Marsikateri igralec si sam prepove vstop v igralnico in če bi sklepali, da število izdanih
prepovedi nakazuje na število igralcev, ki imajo težave z igranjem, teh ni malo. Od 28. 2.
2010 in do konca leta 2010 je Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (ukinjen s 1.1.2013)
zabeležil 1.079 ukrepov samoprepovedi (Poročilo o delu za leto 2010, Urad RS za nadzor
prirejanja iger na srečo), odkar registre samoprepovedi vodi Finančna uprava, so podatki
javnosti nedostopni. Do sedaj je ukrep odgovornega igralništva edini, ki ga izvaja država, da
bi preprečila razmah hazardiranja.
Število obiskovalcev, ki vstopijo v slovenske igralnice, se giblje okrog 2,2 milijona, kar je
nekaj več kot 6000 gostov dnevno, od tega je velik del gostov iz tujine in ne Slovencev.
Slovencev je več aktivnih v klasičnih igrah na srečo, kar 15 do 20 odstotkov jih sodi med
redne igralce, to pomeni, da igrajo najmanj enkrat na mesec, 45 do 50 odstotkov pa jih igra
občasno (Matos, 2001). Družba Hit d.d. je leta 2008 financirala vseslovensko raziskavo o
razširjenosti odvisnosti od iger na srečo. Opravila jo je Fakulteta za uporabne družbene študije
iz Nove Gorice. Raziskava je potekala od 13. novembra do 9. decembra in je zajela 10.001
anketirancev. Rezultati so pokazali, da ima težave z igrami na srečo 0,46 odstotka Slovencev
ali 5795 oseb, med njimi je 0,12 odstotkov ali 1932 takih, ki so z igranjem zasvojeni. Največ
je mladih do trideset let, kar 1,68 odstotka. Pritegnejo jih igre v igralnicah, igralni avtomati,
srečke, loto in športne stave. Približno polovica Slovencev poskusijo z igrami na srečo zaradi
želje po dobitku, četrtina zaradi zabave, ostali iz radovednosti. Približno tretjina jih je v
zadnjem letu igrala vsaj eno igro, takih, ki niso igrali, je 65 odstotkov. Problematični igralci
na igralnih avtomatih, ruleti in športnih stavah zapravijo do 130 evrov na mesec. Največ takih
igralcev je na zahodu Slovenije, kjer je tudi več igralnic, posebno ogrožena skupina pa so
zaposleni v igralnicah. Žal država nima denarja za takšne študije, predvsem pa jih bolj zanima
ugodna ekonomska korist kot težave zaradi igranja (Špende, 2009).
Odstotek problematičnih igralcev v svetu se po nedavnih raziskavah (Thomas in drugi, 2015)
giblje v razponu od 0,5% do 7,6%. Najnižji odstotek je zabeležen na Danskem in
Nizozemskem, najvišji v Hong Kongu. V Avstraliji je problematično igranje iger na srečo

ocenjeno na 2,1%, v zvezni državi Victoria, kjer je ta odstotek 2,4%, so tudi edini, kjer so
opazili povečanje stopnje razširjenosti problematičnega igranja iger na srečo v zadnjih letih.
Ugotovili so, da ima lahko problematično igranje iger na srečo daljnosežne posledice, ki se
nanašajo na osebne, medosebne in družbene nivoje. Ugotovili so tudi, da je povečanje
problematičnega igranja tesno povezano s povečanjem nekaterih psihiatričnih motenj, kot so
depresija, tesnoba, zloraba psihoaktivnih substanc ter osebnostne motnje (prav tam). Kot
navaja Reuterjeva (2015), naj bi bilo v Ameriki okrog 2 milijona prebivalcev, ki imajo resne
težave povezane z igranjem iger na srečo, kar je približno en odstotek prebivalstva. Med 4 in
6 milijonov ljudi, torej 2 do 3 odstotkov Američanov, pa ima zaradi igranja iger na srečo
težave, ki vplivajo na njihov vsakdanjik.
V Švici so leta 2014 ocenili, da je razširjenost problematičnega igranja iger na srečo
primerljiva z drugimi evropskimi državami, vendar je razpoložljivost javnih sredstev,
namenjenih za tovrstne raziskave, še vedno precej omejena, zato točnih podatkov nimajo. Do
sedaj so na nacionalnem nivoju izvedli dve raziskavi, prvo v letu 1998, ki je pokazala, da je
problematičnih igralcev med 0,8 in 2,2 odstotka, vendar so tudi ugotovili, da ima težave z
igranjem iger na srečo kar 36 odstotkov prebivalcev. Druga študija, ki je bila izvedena v letu
2005, je privedla do podobnih rezultatov kot prva raziskava v letu 1998. Prizadevajo si, da bi
v državi povečali sredstva za tovrstne raziskave, kar bi privedlo do bolj sistematičnih analiz
ter učinkovitega preprečevanja problematičnega igranja (Billieux in drugi, 2016).
Rezultati raziskave izvedene v Kanadi nakazujejo, da so zaposleni v igralniškem sektorju
lahko rizična skupina, ko gre za težave s hazardiranjem. Dangerfieldova (2002) je v svoji
študiji analizirala dve igralnici v Alberti ter obravnavala 123 zaposlenih. Prišla je do
zaključka, da je odstotek igralcev iger na srečo višji med zaposlenimi v tem sektorju. Med
njimi jih je 19 odstotkov, ki spadajo na srednjo raven težav s prekomernim igranjem, in 6
odstotkov z resnimi težavami (prav tam). Pri nas je bila podobna raziskava izvedena leta
2008, kjer so na Goriškem razdelili 153 anket med igralniške delavce. Na raziskavo so se
pozitivno odzvali le v treh igralnih salonih, izpolnjenih je bilo 68 anket. Iz rezultatov lahko
sklepamo, da ima deset odstotkov igralniških delavcev težave z igranjem iger na srečo.
Anketa je imela dvaindvajset vprašanj, s katerimi so prišli do demografskih podatkov
anketirancev, njihovega zadovoljstva z delom in njihove ocene, koliko okoljski dejavniki
vplivajo na razvoj prekomernega igranja oziroma odvisnosti z igrami na srečo. Vprašanja so
bila tudi v povezavi preventivnega izobraževanja ter reakcij zaposlenih ob srečanju s težavami

zaradi hazardiranja. Z določenimi vprašanji so tudi ugotavljali prevalenco igranja pri
populaciji (Besednjak, 2008).
Rezultati raziskave so pokazali, da 45,5 odstotka anketirancev ne igra iger na srečo, 43,9
odstotka jih igra, ampak ne kažejo znakov težav z igranjem, trije odstotki imajo nižji nivo
težav, prav tako trije odstotki srednji nivo težav in 4,5 odstotka jih je uvrščenih med
problematične igralce. Tudi med seboj so anketiranci opazili, da imajo nekateri težave z
igranjem (kar 58,2 odstotka je takih), in 23,9 odstotka zaposlenih je ponudilo svojo pomoč
drugim sodelavcem, ker so ocenili, da kažejo znake težav zaradi prekomernega igranja (prav
tam).
Predstojnica inštituta Nevenka Podgornik in Peter Topić (2007, v Žugelj, 2009), vodja Centra
za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Ljubljana in Nova Gorica, sta v intervjuju za Vizito
povedala, da igralca, ki je zasvojen z igrami na srečo, ni tako lahko prepoznati kot nekoga, ki
je odvisen od prepovedanih substanc ali alkohola. Kdorkoli je lahko zasvojen z igrami na
srečo, od uglednega poslovneža do zdolgočasene mladine. Težko je presoditi po videzu ali
trenutnem obnašanju, ali je posameznik zasvojen z igrami na srečo, zato so te težave za
družbo manj transparentne. Morda je to tudi eden izmed razlogov, da se v Sloveniji še kar ne
ukvarjamo dovolj s problematiko zasvojenosti z igrami na srečo. V zadnjem času smo pri nas
izpostavljeni podobnim vplivom kot v drugih državah in razvidno je, da imamo podobne
odstotke zasvojenih z igrami na srečo kot v drugih državah, torej med tremi in desetimi
odstotki prebivalstva (prav tam).

2.5 Zasvojenost

Po navedbah Ameriškega združenja za medicino zasvojenosti (American Society of Addiction
Medicine, 2011) zasvojenost ni le vedenjska težava kot posledica pretiranega vnosa kemičnih
substanc ali predajanja impulzom, ampak jo pojmujejo kot kronično motnjo v delovanju
možganov. Motnja je tesno povezana z možganskimi centri, ki so odgovorni za motivacijo in
spomin, oslabljeno delovanje teh sklopov nevronskih povezav pa se izraža na biološki,
duševni, družbeni in duhovni ravni. Posameznik kaže izrazito potrebo po ugodju, ki mu
predstavlja navidezno sprostitev, in se pri tem ne ozira na posledice.

Prepričanje, da se zasvojeni od nezasvojenega loči po pogostosti določenih vedenjskih
vzorcev in izpostavljanja zunanjim oblikam ugodja, je zmotno. Kar prvega loči od drugega, je
odziv, ki ga posamezniki oblikujejo na tovrstne izkušnje. Zasvojeni kljub neželenim
posledicam s svojim vedenjem ne preneha. Za zasvojenost je značilno vztrajno tveganje ter
ponovitve po obdobjih abstinence oziroma recidivi. Sposobnost odločanja je oslabljena,
posameznik ima težave z nadzorovanjem ter presojo. Mnogi zasvojeni se sicer zavedajo svoje
težave, vendar niso pripravljeni spremeniti škodljivega vedenja in se ne zavedajo razsežnosti
posledic, ki jih prinaša zasvojenost (American Society of Addiction Medicine, 2011).
Značilnosti zasvojenih oseb (American Society of Addiction Medicine, 2011):
-

nesposobnost trajne abstinence

-

oslabljeno nadzorovanje vedenja

-

hlepenja po substancah oziroma izkušnjah, povezanih z ugodjem

-

zmanjšana sposobnost prepoznavanja resnih težav v svojem vedenju in medosebnih
odnosih

-

disfunkcionalni čustveni odnosi

Diagnostični in statistični priročnik za mentalne motnje DSM-V (APA, 2013) navaja
zasvojenost kot široko kategorijo motenj, vezanih na substance in motnje zasvojenosti. Na
substance vezanih motenj je opredeljenih deset vrst, vsaka vezana na posamezno substanco
(alkohol, kofein, kanabis, halucinogene substance, inhalanti, opioidi, sedativi, hipnotiki in
anksiolitiki, stimulansi, tobak in ostale (ali neznane) substance). V to kategorijo poleg
zasvojenosti od substanc DSM-V uvršča še motnjo hazardiranja. Ostala repetitivna vedenja, ki
prav tako kažejo znake motenj zasvojenosti (zasvojenost s spolnostjo, s športom, z
nakupovanjem) še niso opredeljena, saj še ne obstaja dovolj raziskav in dokazov, s katerimi bi
postavili diagnostične kriterije (APA, 2013).
Diagnoza posameznika z motnjo uporabe substanc v DSM-V temelji na opredelitvi vzorcev
vedenja, ki so vezani na uporabo substanc. Obstaja enajst kriterijev, ki opredeljujejo to motnjo
in se delijo na štiri podskupine: oslabljeni nadzor, slabšanja v socialni sferi, rizična uporaba in
farmakološki kriteriji. Kot pomembno karakteristiko te motnje navajajo spremembe v
možganskih sistemih, ki lahko ostanejo prisotne tudi po detoksikaciji. Te možganske
spremembe naj bi vplivale na vedenje posameznikov. Spremembe naj bi se kazale kot
ponavljajoči se recidivi in izrazito močna želja po drogi ob izpostavitvi dražljajem, ki so
vezani na droge. (APA, 2013).

Po mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (ICD-10) je sindrom
odvisnosti opredeljen kot skupek fizioloških, vedenjskih in kognitivnih pojavov, v katerih je
uporaba substanc ali skupine substanc precej višje na prioritetni lestvici kot druga vedenja, ki
so nekoč imela višjo vrednost. Osrednja lastnost sindroma odvisnosti je želja po psihoaktivnih
drogah, alkoholu ali tobaku. Odvisnikom, ki se po obdobju abstinence vrnejo k substanci, se
simptomi ponovno pojavijo veliko hitreje kot uporabnikom, ki od substance niso odvisni
(WHO, 1993).

2.5.1 Zasvojenost z igrami na srečo, hazard

Vsako igranje na srečo ne predstavlja zasvojenosti s tem vedenjem. Mnogim igranje
predstavlja vir zabave in sprostitve, vendar je meja med tovrstnim in škodljivim igranjem
tanka. Hazardiranje štejemo med obsesivno-kompulzivne motnje. Obsesije so neke stalne,
pričakovane misli oziroma impulzi, ki se ponavljajo brez čustvene spremljave. Kompulzije so
stalne, ponavljajoče oblike vedenja, ki predstavljajo posledico obsesivne misli. Torej je
kompulzivno vedenje posledica obsesivnih misli (Pišec, 2007). To lastnost ima tudi
zasvojenost z igralništvom, človek se vedno bolj prepušča zabavi, ker mu to nudi ugodje.
Vedenje ponavlja dokler nehote pade v konstantno ponavljanje z mislijo, da veliki zadetek ni
več daleč. Pri zasvojenosti z igrami na srečo zunanji simptomi niso tako opazni, posameznik
lahko še dolgo potem, ko se je že ujel v vrtinec škodljivega igranja, navzven normalno
funkcionira. Vendar gre za kronično in napredujočo bolezen, ko nenadoma ni več enostavne
rešitve, prizadet pa ni samo posameznik, ampak tudi njegovi bližnji. Težave, ki nastanejo, se
razpredajo na mnogih področjih, na psihološkem, telesnem, socialnem in tudi delovnem
(Birsa, 2007).
Po ICD klasifikaciji je motnja preobremenjenosti z igranjem iger na srečo definirana tako, da
posameznik ne zmore prenehati z igranjem ne glede na to, da je njegovo igranje privedlo do
laganja, kraj, izgube pomembnega odnosa, službe ali možnosti izobraževanja. Znaki
problematičnega igranja iger na srečo vključujejo nenehno premišljevanje o igrah na srečo,
laganje glede igranja iger na srečo ter glede porabe denarja za igranje, poraba službenega ali
družinskega časa za igranje iger na srečo, občutek slabe vesti pri posamezniku, ki ne privede
do prekinitve igranja, igranje iger na srečo z denarjem, ki je namenjen za neke druge namene
(WHO, 1993).

Pri zasvojenosti z igrami na srečo posameznik za doseganje spremenjenega stanja zavesti
zlorablja napetost v pričakovanju velikega dobitka. To je klasična zasvojenost, za katero je
značilen preplet domišljije in intenzivnih čustvenih stimulacij. Anticipacija igre, priprava in
rituali (npr. izbira oblačil) pred vstopom v "poseben prostor" sprožajo čustveno vzburjenje, ki
se mu hazarder ne more upreti. Izdeluje posebne teorije, s katerimi bi naj dosegel sanjski
dobitek, razmišlja in načrtuje in to ga spravlja v posebno stanje zavesti - trans. Prihaja do
intenzivnih občutkov krivde in samoobtoževanja, kar sprošča podobne boleče občutke iz
otroštva. Ne more odnehati niti takrat, ko dobiva, niti takrat, ko izgublja. Vedenje postane
prisilno, začarano, kompulzivno, obsedeno. Hazarder nenehno razmišlja o zadetku, o tem,
kakšne taktike bi ubral, da bi dosegel čim več v danem trenutku, in ne razmišlja o denarju, ki
ga zapravlja, saj je prepričan, da ga bo nekega dne priigral nazaj (Rozman, 1998).
Igralec zasvojen z igrami na srečo ima določene lastnosti, ki jih imajo tudi drugi zasvojenci.
Posameznik je nezmožen sprejemati realnost, umika se v svoj svet, ustvarja si iluzijo o tem,
kaj vse si bo lahko privoščil s priigranim denarjem. O sebi ima slabo mnenje, ne mara svojega
početja, vendar vseeno misli, da je to trenutno edina rešitev, da bo kasneje že nekako našel pot
iz tega. Z denarjem želi osrečiti tudi druge, misli, da bi bil boljši, če bi imel več denarja, da bi
ga ljudje imeli raje, da bi nanj gledali drugače. Je čustveno negotov, zadovoljstvo in varnost
čuti ob igranju, v vsakdanjem življenju pa je ranljiv. Igranje mu daje občutek lastne vrednosti,
s pomočjo hazarda krepi samospoštovanje in občutek integritete. Boji se prevzemati
odgovornost, do ciljev želi priti po krajši, lažji poti in brez truda. Beži iz različnih življenjskih
situacij, ki mu predstavljajo breme in ne izziva, ne zna se soočati z lastnimi čustvi in s
stresnimi situacijami. Osebnostno se ne razvija, ne raste, ampak ostaja na isti točki ali celo
nazaduje. Igranje iger postane osnovni način uravnavanja čustvenega življenja. Vedenje ni
več stvar izbire, ampak gre za obrambni mehanizem, ki pogojuje njegovo preživetje. Problemi
se vedno bolj kopičijo, življenje v realnosti postaja neznosno, nefunkcionalno in pogosto si
želi izstopiti iz njega (Birsa, 2007).
Kljub temu da je zasvojenost z igrami na srečo slabše prepoznavna (sploh v primerjavi z
zasvojenostmi, kjer gre za vnos psihoaktivnih substanc), lahko pri strastnih igralcih
prepoznamo določene skupne značilnosti. Posameznik je vedno bolj zaposlen z igranjem in
razmišlja samo, kako in kdaj bo igral. Zaradi teh prisilnih misli izgublja občutek za čas, dan
postaja enak dnevu. Povečuje se toleranca, išče več vznemirjenja, potrebuje vedno več
denarja, da si lahko kupi akcijo. Doživlja intenzivno nezadovoljstvo ob izgubah, vendar mu
misel, da bi zmanjšal pogostost igranja povzroča krizo, kaj šele da bi prenehal z igranjem.

Izgublja veliko denarja in se vedno vrača, da ga priigra nazaj. Vendar se to nikoli ne zgodi, saj
če tudi priigra kaj denarja, ga isti hip spet zapravi. Če bližnji opažajo spremembe in mu to
dajo vedeti, pogosto laže, skuša razvrednotiti težave, rekoč da ni tako hudo, se sčasoma
izmika pogovoru, prikriva svoja dejanja in se postopoma oddaljuje od bližnjih. Odnosi z ožjo
in širšo okolico se poslabšajo. Lahko se pojavijo nezakonita dejanja, kot so kraje, ponarejanje
in predvsem načini, kako priti do denarja. Grozi čustveni in finančni zlom in še druge večje
posledice. Takrat se pojavi poskus vzpostavitve kontrole, ki je bolj kot ne neuspešen in se
ponavlja, dokler ne pride do kolapsa (prav tam).
Zasvojenost z igrami na srečo ima dve obliki. Prva je akcija, kjer je posameznik odvisen od
vznemirjenja, ki ga povzroča hazardiranje. Pričakovanje zmage in dobitka kot aktivnost
postane droga. Takšni igralci imajo raje igre z več igralci, saj je tako pričakovanje bolj
vznemirljivo. Druga oblika je beg, kjer posameznik skuša pozabiti ali zatreti neprijetne
občutke. Igralci v tem primeru raje izbirajo igre, kjer nimajo veliko stika z drugimi igralci
(Birsa, 2007). Razvoj zasvojenosti poteka v treh fazah (prav tam):


zmagovanje – posameznik doživi nekaj zmag, ki ga navdajo s pretiranim optimizmom.
Prepričan je, da se bodo zmage še naprej vrstile, in v naslednjih igrah povečuje vložke.
Čeprav vmes veliko izgublja, se vedno sklicuje na neko večjo zmago, ki jo je doživel.



zgubljanje – rad se pohvali, kako zmaguje, vendar vse raje igra sam. Zmage še zmeraj
izpostavlja, izgube prikriva. V tem obdobju se začne laganje družini, prijateljem,
postaja razdražljiv in nervozen, zavedati se začne svojih dolgov, laže tudi sebi, da bo
zmogel pot iz tega. Izposoja si denar, igra vedno pogosteje v upanju, da priigra
izgubljeni denar.



obup – čas namenja skoraj samo še igranju, pozablja na fiziološke potrebe, povečuje
se možnost, da bo poskušal priti do denarja na nezakonit način. Odtuji se od družine in
prijateljev. Spremljati ga začnejo občutki nemoči, depresija, misli na samomor,
pojavijo se lahko druge zasvojenosti, s katerimi si lajša stisko.

S strani okolice je hazarder običajno deležen obsojanja, kar ga dodatno potiska v nezdravo
okolje. Nihče se ne vpraša, kako je možno, da je nekdo, ki bil še včeraj družaben in delaven,
danes postal zamorjen in zbegan, menijo, da je morda bolan (Ščuka, 2001). Za družbo pa je
neredko tudi težko prepoznaven. Skupaj ne sestavljajo nobene homogene skupine, ampak gre
za posameznike z različnimi socio-demografskimi značilnostmi (spol, starost, izobrazba,
družbeni položaj, psihološka stabilnost). Lahko je to minister, tovarniški delavec, upokojenec,

nemogoče je hazarderja prepoznati zgolj po zunanjem videzu. Večinoma so hazarderji moški,
kar predstavlja spolno specifičen fenomen (Heineman, 2008). Med zasvojenimi naj bi bilo
približno tri četrtine moških (Gerdina, 2009). Raziskava iz Nove Gorice pa je pokazala, da so
najbolj izpostavljeni mlajši moški, samski, s srednjo izobrazbo (Špende, 2009). Neredko prav
očetje vpeljejo sinove v ta svet, saj mislijo, da gre za kvalitetno preživljanje prostega časa.
Igre postanejo otrokom všeč in želijo si, da bi se na tem področju lahko izkazali (Heineman,
2008).
Vzroki za igranje so različni. Nekateri najdejo v tem sprostitev, da ubežijo pritiskom in stresu
iz vsakdanjega življenja, za zabavo, razvedrilo ali iz dolgčasa. Drugi zato, ker so nezadovoljni
sami s seboj in v hazardu vidijo edino rešitev za to, da bi se spet počutili samozavestne. Tretji
razmišljajo samo o denarju. Psihološki vzroki naj bi izhajali iz otroštva, iz družine.
Problematični igralci so odraščali v domu, kjer se niso počutili cenjene in zaželene, tako so v
odraslost vstopili z nizkim samospoštovanjem. Težave so bile tudi na področju odnosa s
prvimi avtoritetami, običajno so bili to starši. Svoje očete opisujejo kot hladne, čustveno
odmaknjene in odsotne, odtujene, mater kot žensko, ki ni bila čustvena in se je veliko
ukvarjala s svojim življenjem. Velika verjetnost je, da je bil tudi nekdo izmed staršev
zasvojen, največkrat z alkoholom (Heineman, 2008). Robert Custer (2004, v Heineman, 2008)
govori o štirih osnovnih čustvenih potrebah, ki morajo biti potešene. Te potrebe so:
naklonjenost, odobravanje, priznanje in samozaupanje. Če te potrebe niso zadovoljenje, se
človek počuti nemočnega, zavrnjenega in življenjsko poraženega. V tej teoriji lahko najdemo
tudi problematične igralce, saj so po večini poročali o takšnih negativnih izkušnjah. Občutke
ob igranju pa so opisovali kot nasprotne: dajali so jim moč, dvigovali samozavest in
samospoštovanje (prav tam).
Ponudba z igrami na srečo je ogromna, posledično je tudi veliko različnih zasvojenosti.
Poznamo zasvojenost z igranjem lota in vsega, kar loterija ponuja. V teh igrah prevladujejo
starejši ljudje, vendar mlajši niso izključeni. Nakup loterijskega listka sprva predstavlja
zabavo ali nepomembno gesto, sčasoma pa preide v močno željo po dobitku. Vedenje je
vedno manj racionalno vodeno, ob misli na možen dobitek posameznika preplavljajo močna
čustva. Zelo razširjene pri nas so tudi športne stave, značilni igralci so moška populacija.
Spremljanje športa in športnih rezultatov marsikateremu moškemu predstavlja sprostitev in
obliko preživljanja prostega časa, vendar ko je v igri denarni vložek in pričakovanje dobitka,
se intenzivnost spremljanja poveča. Včasih se celo zdi, kot da posameznik ne spremlja igre v
pričakovanju rezultata, ampak tekmuje z igro samo. Pri vseh klasičnih igrah na srečo se pot do

zasvojenega vedenja stopnjuje razmeroma počasi in precej manj opazno, saj lahko
posameznik listek kupi mimogrede na poti do službe ali kar med nakupom živil na blagajni
supermarketa. Ni potrebno, da za to porabi dodaten čas, vendar denar nevidno kopni in tudi
vedenje je sprejemljivo, dokler nekdo ne poseže na pot do nakupa listka. Torej k razvoju
problematičnega igranja veliko pripomorejo strukturne značilnosti iger in njihova dostopnost.
Te značilnosti so, da igre dovoljujejo nenehne stave, so hitre, vključujejo elemente spretnosti
oziroma percepcijo spretnosti, ustvarjajo iluzijo, da je bila stava blizu zadetka, ponujajo
visoke nagrade (jackpot) in možnosti uporabe kredita. Delež problematičnih igralcev je pri
posebnih igrah na srečo največji, kar pomeni, da so za igralce bolj privlačne, nudijo več
adrenalina. Dostopnost je pogojena s številnimi dejavniki, oddaljenost, delovni čas, omejitve,
infrastruktura, plačilo vstopnine. Vse to vpliva na organizacijo in načrtovanje posameznika,
da pride do igre. Če potrebuje več časa in energije, je manjša verjetnost, da se bo tja odpravil,
in seveda tudi obratno – da bo ta kraj zapustil (Jaklič in drugi, 2008).
Problematično igranje je tudi povezano z značilnostmi določenih iger. Sem spadajo igre z
visoko frekvenco dogodkov, torej take, ki potekajo hitro in omogočajo nenehne stave, igre z
elementi spretnosti oziroma percepcijo spretnosti, igre, ki nudijo iluzijo, da je bila stava zelo
blizu zadetka, igre z visokimi nagradami, ter igre, ki omogočajo uporabo kredita. Naštete
kriterije izpolnjujejo igralni avtomati, igre za mizami in internetno igralništvo. Manj
problematičnega igranja povzročajo klasične igre, ki nimajo zgoraj naštetih lastnosti, vendar
so tudi manj privlačne (prav tam).

2.5.2 Vpliv zasvojenosti z igrami na srečo na okolje

Posledice zasvojenosti z igrami na srečo so opazne na ravni posameznika, njegovih bližnjih
ter širše družbe. Med prve spadajo tiste, ki jih nosi igralec sam, druge prizadenejo njihove
partnerje, družine, bližnje sorodnike, slednje bremenijo funkcioniranje celotne družbe
(Čačinovič Vogrinčič, 1998).
Zasvojenost ne prizadene samo tistega, ki je zasvojen, ampak se razrašča preko odnosov, ki
jih ima zasvojeni. Najbolj so izpostavljeni najbližji, družina in svojci. Družina je skupina dveh
ali več posameznikov, ki so v medsebojni interakciji, imajo skupne cilje in motive, povezujejo
jih skupna pravila, norme in vrednote. Odnosi so definirani s pomočjo statusov in vlog, v

katerih se manifestirajo procesi življenja družine, oblikuje se struktura moči, načini vodenja,
mreža komunikacij in delitev dela. Strukturne značilnosti so posameznim članom deloma
razvidne in transparentne, deloma pa ostajajo podzavestne. Družina pomeni solidarnost,
pomoč in zaščito, istočasno odvisnost med člani kot tudi težnjo po neodvisnosti (prav tam).
Družina je nosilka primarne socializacije in je človekov prvi socialni sistem. V njej
posameznik razvije prvo predstavo o svetu oziroma pomembni drugi modificirajo otrokov
svet. Pomembno je, da otrok pridobi osnovno zaupanje v pomembne druge in zaupanje v to,
da je svet takšen, kot so mu ga predstavili in določili prav oni (Čačinovič Vogrinčič, 1992).
Socializacija pomeni interakcijo med posamezniki, ki vsebuje namere in potrebe,
posameznikova čustva in notranje konflikte. V socialni interakciji nastajajo socialni konflikti
in zelo pomembno je, na kakšen način in ali se sploh razrešijo. Za uspešno obvladovanje
konfliktov jih je potrebno najprej prepoznati in ozavestiti. Nerazrešen konflikt se odraža na
vedenju celotne družine, ovira njeno dinamiko in poraja nove konflikte (prav tam).
Vsaka zasvojenost nosi značaj, da je za zasvojenega zmeraj na prvem mestu. Ker je od tega
odvisen, je zanj vse ostalo drugotnega pomena. Tako je tudi z družino, ki jo začne
zanemarjati. Hazardiranje uničuje družinske in tudi partnerske odnose (Heineman, 2001).
Tudi Frey (1984) pravi, da je hazarderstvo disfunkcionalno in uničujoče za družino, saj vodi h
kriminalnim dejanjem in zavira posameznikovo delo. Zasvojeni sčasoma vedno manj časa
preživi z družino, saj igranje terja večino njegovega časa. Izogiba se stika, ker se boji, da bo
na dan privrela problematična tematika njegovih odsotnosti ali celo igranja, če so družinski
člani s tem že seznanjeni. Načeloma problematični igralci kar se da dolgo prikrivajo svojo
zasvojenost, vendar se s tem stopnjuje katastrofa za družino. Če družina za zasvojenost izve
šele, ko nastopijo resne finančne in pravne posledice, obstaja velika verjetnost, da se zaupanje
med člani še dolgo ne bo povrnilo (Heineman, 2008). Hazardiranje uniči vsako zaupanje in
bližino, ki jo je družina kadar koli imela. Družine, v kateri je vsaj eden izmed članov
zasvojen, bistveno preoblikujejo svoje vrednote, vloge in stike z okoljem. So bolj
izpostavljene nesrečam, nasilju, prezgodnjim izgubam, otroci iz teh družin pa so v večji meri
nagnjeni, da tudi sami postanejo odvisni (Čebašek Travnik, 1999).
Med hazarderji velikokrat pride do razveze v zakonu ali izvenzakonski skupnosti, veliko je
tudi nasilja v družini. Razlog zato je izguba zaupanja in tudi temeljni eksistencialni problemi,
kot je pomanjkanje sredstev za življenje. Zasvojeni namreč nemalokrat zastavi tudi lastno
streho nad glavo. Podobno kot hazarder se tudi njegov partner sooča z raznimi stiskami;

pomanjkanjem denarja, duševno, fizično, čustveno in duhovno bedo. Sprva partner prevzame
vlogo reševalca, poskuša rešiti finančno stisko in tudi ugled družine. Za nastalo situacijo
prevzema krivdo (Žugelj, 2009). Za občutek krivde pri partnerju v veliki meri poskrbijo prav
hazarderji, ki bežijo stran od težav. Komunikacija med partnerjema se slabša in je vedno manj
pristna. Zasvojeni pogosto prikriva, išče različne izgovore za svojo odsotnost in laže. Postaja
skrivnosten in vedno v obrambi, sploh kar se tiče porabe denarja. Posledično se tudi partner
zapira vase in se oddaljuje. Drug drugega ne poslušata več, čustveno se ohlajata. Partner se
lahko počuti izoliranega, depresivnega, nemočnega, obupanega in ima občutke krivde. Po
prenekaterem poskusu reševanja krize nekateri celo pomislijo na samomor (Heineman, 2008).
Glede pomembnih družinskih odločitev partner zasvojenega s hazardom nanj ne more
računati. Opiše ga kot otroka, saj v življenjskih situacijah kompulzivni igralec reagira nezrelo,
nepremišljeno, neodgovorno. Za zasvojenega to predstavlja odmik od partnerja. Predstavlja
mu udobje, s tem zna upravljati. Partnerja sta vsak zase izolirana. Počutita se osramočena,
kriva, poražena in prestrašena. Nemalokrat se pri partnerju razvije oblika soodvisnosti, ko se
partner popolnoma osredotoči na hazarderjevo težavo, jo poskuša urediti in ozdraviti. Pri tem
pa sebe zanemari, saj so na prvem mestu potrebe hazarderja in ne njegove lastne (prav tam).
Za uspešno reševanje zveze oziroma zakona je pomembno, da oba prideta do spoznanja, da se
vrtita v začaranem krogu. Neprestani partnerjevi očitki zasvojenega le še globlje potiskajo v
igranje. Ko uvidita vzrok težav, se lahko začne zdravljenje, vendar se v proces morata
vključiti oba. Med njima se mora ponovno vzpostaviti zaupanje, bližina, intimnost in uspešna
komunikacija (prav tam).
Otroci prav tako intenzivno občutijo krizne razmere v družini, morda oni celo prvi začutijo
odsotnost zasvojenega starša in oddaljevanje. Prepiri med staršema so vedno bolj pogosti in
lahko se dogaja, da v njih tudi sodelujejo. Bolj kot finančno stanje družine, odtegovanje
ljubezni in materialnih dobrin otroke prizadene odsotnost (Čebašek Travnik, 2005 v Jelen,
2007). Po besedah Macurja in drugih (2008) otroci lahko postanejo žrtve odvisnosti svojih
staršev, trpijo čustveno deprivacijo, kar vodi v različne oblike prestopništva in osebnih kriz.
Pomanjkanje čustvene bližine je še bolj izrazita kot pri otrocih alkoholikov ali zasvojenih od
substanc, saj si slednji lahko razlagajo odsotnost v smislu oče je pod vplivom substanc,
medtem ko otroci hazarderja te predstave nimajo. Tudi mati otrokom prikriva resnico in si
izmišljuje izgovore, da bi jih obvarovala pred resnico (Heineman, 2008).

Zasvojeni ima težave tudi na poklicnem področju. Delovna učinkovitost in odnosi med
zaposlenimi se slabšajo. Nemalokrat posameznik nepojasnjeno izostaja od dela, prihaja
utrujen, ne izpolnjuje več vseh delovnih obveznosti. Izguba službe je tako samo še dodaten
dejavnik, ki vodi v osebno krizo (prav tam).
Zasvojenost s hazardom prizadene tudi širšo družbo. Igralništvo je povezano s kriminalnimi
dejanji, najpogosteje z oškodovanjem premoženja (tatvine, kraje). Pojavlja se tudi
gospodarski kriminal (ponarejanje denarja, prevare, davčne utaje), neredko pa tudi kriminalna
dejanja nasilja, kot so umori, ropi ali posilstva. Vse to izhaja iz zadolževanja, ki ga povzroča
zasvojenost. Tako je potrebno podkrepiti varovanje na posameznih območjih (banke, zlatarne)
ali enote fizično bolje opremiti (boljše ključavnice, vrata, rešetke). Vse to predstavlja dodaten
strošek za posamezne občine in za državo (Božič, 2008).

2.6 Profil zaposlenega v igralnici

Delo v igralnici predstavlja poseben življenjski stil. Ne gre za delo, kjer bi zaposleni uživali
proste vikende in praznike, niti tedenska rutina jim ni naklonjena. Sprva je tako delo
razburljivo in zanimivo, sčasoma se zaposleni navadijo drugačnega ritma in se od zunanjega
okolja nemalokrat oddaljijo. Med seboj oblikujejo specifične odnose in svoj žargon. Veliko
igralnic ima svoja športna društva, ki zaposlenim nudijo skupno preživljanje prostega časa in
aktiven življenjski slog (Prekić, 2010).
Mnogi po nekaj letih delo prekinejo, saj je težko usklajevati delovnik in družino. Če
posameznik ima družino, mora biti ta do njega zelo potrpežljiva in prilagodljiva. Dalj časa
zaposleni kažejo znake nezadovoljstva in naveličanosti, saj je premalo intelektualnih
stimulacij in možnosti napredovanja. Delo v igralnici je psihično obremenjujoče, saj
zaposlene obdaja negativna energija s strani gostov, ki prihajajo po "zaslužek", odhajajo pa
jezni in razočarani, za kar so po njihovem mnenju večinoma krivi prav zaposleni na igralnih
mizah. Pritoževanje gostov je bolj ali manj konstanta, na zaposlene pa poleg tega negativno
vpliva tudi izmensko, predvsem nočno delo. Urnik se hitro menja tudi v primeru
nadomeščanja bolniške odsotnosti, kar še poslabša nerutinizirano delo (prav tam).
Gre za stresno, zahtevno in odgovorno delo. Troizmensko delo ruši bioritem in vpliva na
odnose izven igralnice ne samo v okviru družine ampak socialne mreže na splošno. Zaposleni

so vezani na okolje, kjer delajo z ostalimi sebi podobnimi, s katerimi se posledično veliko
družijo. Starostno gledano gre za večinoma mlajšo populacijo, kar 40 odstotkov jih je starih
med 30 in 35 let, je ugotovil Prekić (prav tam) v svoji analizi. Značilno je zaposlovanje
mladih, saj delo ni vezano na specifično izobrazbo. Delo v grobem obsega komunikacijo z
ljudmi in operiranje z denarjem. Delovno mesto s takimi dejavniki lahko predstavlja tveganje,
ki posameznika ne vzpodbuja, da bi si uredil stabilno življenjsko oziroma družinsko situacijo.
Zaposleni imajo lahko težave pri organizaciji vsakodnevnih družinskih obveznosti in pri
vključevanju v družbene oblike življenja. Veliko truda zahteva, da ohranijo stike z ljudmi, ki
niso v enakem okolju, na račun službe hitro izgubijo prijatelje. Eden izmed intervjuvancev v
Prekićevi raziskavi je dejal, da je življenje obrnjeno na glavo. Delo spremeni način življenja
in brez igralnice si nekateri ne predstavljajo več življenja (prav tam).
Občutek za denar se lahko hitro izgubi, saj ne gre za tipično delo, ki je vezano na denarne
transakcije in kjer človek plača, kar želi dobiti po ustaljeni ceni (npr. živilo v trgovini), ampak
gre za delo z velikimi vsotami denarja, kjer pa igralci kupujejo svoje občutke. To vpliva na
zaposlene, saj se v nekaj minutah znajdejo z nekajkratno mesečno plačo v svojih rokah, kar
njihovi plači psihološko zmanjša vrednost. Večjo pozornost namenjajo materialnim dobrinam
in si kupujejo draga oblačila in avtomobile, z namenom da bi si zagotovili višji družbeni
status. Kljub temu, da sem jim obnašanje zunaj igralnice spremeni (vedejo se vzvišeno), jim
status na družbeni lestvici prej pade kot naraste. Velikokrat se tudi identificirajo z (navidezno)
bogatimi gosti, ki jih vsakodnevno videvajo (prav tam).
Zaposleni se soočajo s fizično in psihično izgorelostjo. Veliko se jih zateče k raznim
odvisnostim. Karpuljk, Meško in Videmšek (2010) so v svoji raziskavi o življenjskem slogu
zaposlenih ugotavljali, da je med zaposlenimi v porastu pogostost kajenja, uživanja
alkoholnih pijač in tablet proti bolečinam, vendar to pripisujejo nestabilnemu izmenskemu
delu oz. nočnemu delu. Temu v večji meri podležejo moški, ki so pa tako že v večini na
takšnih delovnih mestih. Počasi izgubljajo stik z realnim svetom, zaradi ravnanja z večjimi
količinami denarja imajo občutek, da jim ga osebno primanjkuje, kar povzroča še dodatne
stiske. Pogosto zapadajo v odvisnost od iger na srečo. Presenetljivo je prav med krupjeji ta
pojav zelo razširjen, kajti prav oni bi morali poznati pasti igralništva. Na nek način so
prepričani, da bodo zaradi izkušenj iz druge strani bolje obvladali igro in razne trike ter se
sami ne bodo ujeli v klasično hazardersko zanko. Igranje v igralnici, kjer so zaposleni, je
prepovedano, lahko pa obiskujejo vse ostale. Igralnice za svoje zaposlene organizirajo

predavanja in delavnice na temo odvisnosti, predvsem zaradi lažje komunikacije z gosti,
posebnih obravnav za zaposlene nimajo (Prekić, 2010).
Pri premagovanju stresa koristi gibanje, česar se v igralnicah dobro zavedajo. Veliko jih
ustanovi športna društva, kjer organizirajo športne dogodke ali svojim članom nudi popuste
pri drugem športnem udejstvovanju. Za ostale načine soočanja s stresom mora posameznik
sam poskrbeti. Pomembna je zdrava prehrana, ki pa si jo zaposleni lahko pripravijo v kuhinji
oziroma jo tam pogrejejo. Vodstvo posveča premalo pozornosti stresu na delovnemu mestu.
Koristilo bi takojšnje reševanje konfliktov, boljša organiziranost dela in delovniki, boljši
delovni pogoji in več možnosti za napredovanje (prav tam).

2.7 Preventiva na področju problematičnega igranja iger na srečo in programi
pomoči

V Mariboru je leta 2012 potekal projekt osveščanja mladih o tveganjih pri igrah na srečo Ne
zakockaj svoje prihodnosti in na njihovi spletni strani (www.mladihazarder.si) so zapisali:
"Opozarjanje naših strokovnjakov na problem zasvojenosti med mladimi in splošno
populacijo žal nima skoraj nobenega efekta. V državi je še zmeraj samo ena ambulanta, ki
skrbi za odvisnike od iger na srečo. Preventivni programi, ki se občasno pojavijo, so
razdrobljeni in drugih delov države ne dosežejo, kljub temu da je ta posejana s kazinoji in
igralnimi saloni povprek in počez. Slovenija ne premore celovite in sistemske rešitve v zvezi z
izobraževanjem celotne populacije o problematičnem hazardiranju, še posebno skrb bi
dodatno morali namenjati najstnikom. Žal tega ne počnemo in posledično smo odgovorni za
mlade duše, ki nimajo možnosti, da bi se pravočasno poučile o nevarnostih pri igrah na srečo.
Osveščanje mladih sicer problematičnega hazardiranja pri tej skupini ne more odpraviti,
dokazano pa je, da ga omeji. Vsaka nepotrebna mlada žrtev hazarda gre zato na rovaš vseh
nas in družbe kot take." (Mladi hazarder, b.d.)
Zelo dobro so opisali položaj oziroma odnos do iger na srečo in hazardiranja, ki ga imamo v
naši državi. V Sloveniji ne obstaja veliko ljudi, ki se profesionalno ukvarjajo s problematiko
zasvojenosti z igrami na srečo. V goriški regiji deluje samo ena oseba, zaposlena v Ambulanti
za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica, in to
predstavlja edini javni zavod, ki se ukvarja s to problematiko. V Ljubljani partnersko ali
individualno pomoč nudijo na Centru za psihoterapijo in psihosocialno pomoč, v Novem

Mestu na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, ki deluje v okviru Zdravstvenega
doma. Tako majhno število ljudi, ki imajo znanje in izkušnje na področju zdravljenja ter
preprečevanja težav s prekomernim igranjem iger na srečo, kaže na resen primanjkljaj
tovrstnih programov v Sloveniji (Macur in drugi, 2008).
Obstajajo še nekatere neuradne oblike pomoči. V okviru projekta Ne zakockaj svoje
prihodnosti je leta 2011 v Mariboru delovala info točka, ki je bila namenjena zgolj mladim. Še
najbolj učinkoviti so Anonimni hazarderji, ki delujejo v Ljubljani, Mariboru, Celju in v Kopru
na srečanjih v obliki samopomočnih skupin.
Glede na to, da je igralniška dejavnost v Sloveniji izredno razvita, je tako za preventivo kot
pomoč osebam s težavami zelo slabo poskrbljeno. Lokalno se posamezne skupnosti lotevajo
tega problema, na nacionalni ravni se žal ne razvija noben ukrep. Rezultati raziskave, ki jo je
opravila Podgornikova (2011), so pokazali, da so službe, ki bi izvajale preventivne programe,
nezadostne in nikakor ne morejo odgovoriti na trenutne potrebe na nacionalni ravni. Tisti, ki
trenutno delujejo, so usposobljeni in izkušeni v svojem delu, vendar jih je občutno premalo.
Odgovornost in vloga države sta na tem področju skorajda neprepoznavni.
Problem predstavljajo tudi dvojne diagnoze, ki so zelo pogoste za zasvojene z igrami na
srečo. Pomeni, da neka druga zasvojenost, ki je prav tako prisotna, hazardiranje pri obravnavi
potisne v svojo senco. Je pa to tudi priložnost za prepoznavanje, saj so druge odvisnosti
navzven bolj vidne in kadar se posameznik zaradi teh težav obrne po pomoč, lahko
ugotovimo, da se odvisnosti prepletajo (prav tam).
Zaradi pogostih finančnih težav, ki jih trpijo zasvojeni, je tudi zelo pomembno, da je pomoč
brezplačna in s tem bolj dostopna. Kakor pri drugih zasvojenostih se tudi tukaj posamezniki
med seboj razlikujejo in potrebujejo različne pristope. Nizkopražni programi bi tako poskrbeli
za zmanjševanje škodljivih posledic ali uporabnika pripravili na zahtevnejšo raven terapije,
vendar taki programi trenutno pri nas niso na voljo, na voljo so samo ambulante, ki pa
zahtevajo abstinenco (prav tam).
Strokovnjaki iz svojih izkušenj povzemajo in se med seboj strinjajo, da je skupinska pomoč
izrednega pomena, še posebej kadar sodelujejo tudi njihovi svojci. Prav zato so Anonimni
hazarderji eni najuspešnejših pri nas. Oboji imajo tam veliko možnosti, da si povrnejo moč,
upanje in psihofizično zdravje (Heineman, 2001).

Leta 2009 (Alič, 2009) je bila novogoriška ambulanta tik pred zaprtjem zaradi pomanjkanja
sredstev. Takrat je Marjan Pintar, direktor zdravstvenega doma, izrazil veliko skrb, saj so bili
pri svojem delu zelo uspešni. Tega leta so žal iz istih razlogov ukinili SOS telefon, ki je
deloval v Novi Gorci, Ljubljani in Novem Mestu. Brezplačno je bil na voljo 24 ur, tudi
tujcem, in bil je dobro sprejet. Mesečno so beležili med 250 do 300 klicev, od tega jih je bilo
od 75 do 90 zaradi zasvojenosti z igrami na srečo (Podgornik, 2011). V novogoriški
ambulanti je še zmeraj na voljo telefon za osebe v stiski, vendar samo dva dneva v tednu in po
ambulantnem delovnem času. Ponovno uvedena takšna pomoč ne bi terjala velike investicije,
saj bi lahko obstoječe telefonske pomoči samo dodatno izobrazili in s tem že naredili prvi
korak k preventivi (prav tam).
Tisti, ki so aktivni pri pomoči zasvojenim z igrami na srečo, si želijo, da bi uvedli enotno
doktrino, ki bi zasvojenost klasificirala kot bolezen in s tem ukrepe dvignila na nacionalno
raven. Želijo si tudi povezanost med različnimi centri, izmenjavo informacij in izkušenj (prav
tam).
Na področju preventive je aktualen samo ukrep odgovornega igralništva, v okviru katerega
deluje samoprepoved, ki si jo igralci lahko sami odredijo. Ukrep smo prevzeli od drugih
držav, kjer imajo učinkovit preventivni sistem. Med najuspešnejše spadajo Kanada,
Nizozemska in Švica, kjer so države predpisale pogoje, ki jih morajo koncesionarji upoštevati,
sicer koncesije ne prejmejo. Pri nas ni tako, saj vsak koncesionar sam določa svoja pravila in
odreja, kdo ima vstop v igralnico in kdo ne, ne da bi zato moral navesti razloge za svojo
odločitev. Taka politika nikakor ne varuje prekomernih igralcev, zato v Sloveniji težko
govorimo o odgovornem igralništvu. Še najbolj učinkovit sistem je izgradil novogoriški HIT,
ki od leta 2004 sistematično uvaja in razvija "sistem za obvladovanje nekontroliranega
igranja", ki pa bi moral biti družbena odgovornost. Poleg uradne samoprepovedi izvajajo tudi
ukrep "dogovora o omejevanju števila obiskov igralnic". Gre za voljo posameznika, ki se
odloči, da bi si rad omejil število obiskov v igralnici, vendar ta ukrep velja samo za igralnice
družbe HIT, lahko pa po mili volji obiskujejo druge igralnice (prav tam).
HIT je dal pobudo na Občino Nova Gorica in državo, da bi se odgovorno igralništvo uredilo
na nacionalni ravni, vendar so bili neuspešni. Državni svetnik Matej Arčon je predlagal Vladi
Republike Slovenije tri temelja izhodišča za pripravo nove normativne ureditve iger na srečo
(Dumančić, 2009):



vzpostavitev pogojev za preventivno ozaveščanje potencialnih igralcev glede
nevarnosti nekontroliranega igranja;



določitev pogojev, pod katerimi koncesionarji vodijo, izvajajo in kontrolirajo igranje v
igralnicah in igralnih salonih;



in zdravljenje tistih, ki so v odvisnost zašli (posebni družbeni strošek kot posledica
nekontroliranega igranja).

Tako bi država zagotovila javna sredstva za zdravljenje te bolezni in razvilo bi se sistemsko in
z doktrino podprto zdravljenje. Vendar se to ni zgodilo. V odgovor gospodu Arčonu je država
v zakon sicer vpeljala pojem odgovornega igralništva, vendar je odgovornost naložila
koncesionarjem, ki so dolžni sami poskrbeti za opozarjanje igralcev na tveganja, možnost
zasvojenosti in jim zagotoviti potrebne napotke (prav tam).
V nekaterih državah po Evropi ni bistveno drugače. V Belgiji ocenjujejo, da ima težave s
hazardiranjem okrog 2 odstotka prebivalstva, od tega 0,4 odstotka ljudi opredeljujejo kot
problematične igralce. Predvidevajo, da se bo odstotek v bližnji prihodnosti povečal. Njihova
trenutna zakonodaja posveča temu problemu premalo pozornosti. Različne institucije,
samopomočne skupine in centri za zdravljenje so izdali materiale, kot so brošure in letaki, s
katerimi opozarjajo na nevarnosti problematičnega igranja. V zadnjem času na tveganja
opozarjajo tudi preko različnih spletnih strani, vendar s temi načini ne dosežejo celotne
populacije. Belgijci zagovarjajo princip "informirane izbire", ki pomeni, da je zadnja seveda
odločitev posameznika, vendar more le-ta biti seznanjen in informiran glede zmag in izgub v
igralništvu. To leti predvsem na oglaševanje, kjer bi morali oglaševalci upoštevati etični
kodeks in ne zmotno predstavljati informacij glede zmagovanja. V Belgiji imajo uradno tri
lokacije, kjer izvajajo zdravljenje, nudijo tako skupinsko kot individualno obravnavo. Od leta
1986 se je v državi ustanovilo nekaj samopomočnih skupin, ki delujejo po principu anonimnih
alkoholikov. Poznajo tudi ukrep odgovornega igralništva, ki deluje po enakem principu kot
pri nas (Meyer, Hayer in Griffiths, 2009).
Na Danskem je približno 3,2 odstotka problematičnih igralcev, čemur posvečajo več
pozornosti, kot v drugih državah, saj imajo kar dva večja centra za zdravljenje odvisnosti od
iger na srečo. Prvi je Ludomani Center, kjer so terapevti s tem namenom zaposleni za polni
delovni čas, imajo pa tudi kar nekaj študentov na začasnem delu, praksi ali pripravništvu.
Imajo tri oddelke v treh različnih mestih, glavni je v mestu Odense, ki tam obratuje od leta
1996, v Kopenhagnu od leta 2001 in v Aarhusu od 2004. Ponujajo različne oblike obravnave,

tako skupinske kot individualne, v Odensi imajo tudi osem postelj, kjer poteka hospitalizirano
zdravljenje. Hospitalizirano zdravljenje traja 14 dni in je sestavljeno iz skupinskih in
individualnih terapij, kuhanja, pospravljanja, športnih aktivnosti in prostega časa. Letno
organizirajo približno 15 takih zdravljenj, na Centru se oglasi približno 400 ljudi, ki iščejo
pomoč, na voljo je pa tudi anonimna telefonska linija. Beležijo 80 odstotno uspešnost. Drugi
center je Frederiksberg Centret, ki pa ni namenjen samo zdravljenju hazarda. Imajo dva polno
zaposlena svetovalca za zasvojenosti z igrami na srečo, letno pa približno 100 ljudi z
omenjenimi težavami (Linnet, 2008 v prav tam).
V Estoniji je bilo leta 2004 okrog 2,4 odstotka problematičnih igralcev. V letu 2002 je bila
oblikovana samopomočna skupina, za katero se je leta 2004 zavzela krovna nevladna
organizacija Estonsko združenje zasvojenih z igrami na srečo in prevzela vodenje. V
nadaljevanju je bilo v državi še nekaj posameznih programov, financiranih s strani
Evropskega socialnega sklada. Za zasvojene je v državi razmeroma slabo poskrbljeno,
nazadnje ni bila na voljo niti brezplačna telefonska linija (Laansoo in Niit, 2005, v prav tam).
Finci zase pravijo, da imajo največ težav z igralništvom, kar niti ni presenetljivo, glede na to,
da je starostna omejitev 15 let za salone in 18 let za igralnice. Raziskave sicer kažejo, da
imajo 1,5 odstotka problematičnih igralcev in 4 odstotke takih, ki so že imeli težave z
igranjem. V raziskavi leta 2003 je kar polovica Fincev bilo mnenja, da je hazardiranje resna
težava, pa vendar se na tem področju s strani države ni veliko spremenilo. Uradnega
preventivnega programa nimajo. Leta 2004 je vlada pripravila nekaj predlogov, vendar se v
praksi ni nič premaknilo. V 2007 so organizatorji, torej podjetja sama, prevzeli odgovornost
in začeli izvajati razne ukrepe, kot so starostne omejitve, samoizključitev in izobraževanje
zaposlenih. V nevladnem sektorju obstajajo trije preventivni programi. Eden je brezplačna
telefonska linija, drugi program je namenjen mladim, tretji pa priseljencem. Zasvojeni z
igrami na srečo pa lahko pomoč poiščejo tudi v eni izmed klinik, ki so namenjene zdravljenju
mnogih zasvojenosti, in v dveh je možna tudi hospitalizacija. Od leta 1992 beležijo tudi
samopomočne skupine. (Jaakkola, 2007, v prav tam).
Francija ima izrazito pomanjkanje podatkov s tega področja, saj zasvojenosti z igrami na
srečo niso opredeljene kot skrb za javno zdravje. S številnimi prepovedmi v preteklosti se niso
izognili temu, da se zasvojenosti ne bi razvile. Preventivno dajejo poudarek na informiranju,
opozorilni slogani so tiskani tudi na loterijskih listkih. Posameznik si lahko odredi
samoprepoved, ki jo izvajajo igralnice in velja nepreklicno tri leta. Veliko dajo tudi na

izobraževanje zaposlenih, pomeni da podjetje najame organizacijo za poučevanje njihovih
zaposlenih. Združenje S.O.S. Joueurs se svojim delom posveča izključno problematičnim
igralcem. Tam so zaposleni dva psihologa in dva odvetnika ter socialna delavka. Na voljo je
telefonska pomoč, skupinska pomoč in treningi za zaposlene v igralnicah. Zasvojeni z igrami
na srečo pa lahko v Franciji pomoč poiščejo tudi v klasičnih centrih za zdravljenje
zasvojenosti ali pri anonimnih hazarderjih. Privatna storitev Adictel je nastala na pobudo
igralnic, ki storitev tudi financirajo. Gre za telefonsko in internetno druženje večinoma med
ljudmi, ki so si izdali samoprepoved, in tudi za druge, ki iščejo pomoč v zvezi s to težavo
(Valleur, 2008, v prav tam).
Zadnja raziskava v Nemčiji pravi, da je tam 0,56 odstotka ljudi, ki kažejo znake
problematičnega igranja. Leta 1982 je začela delovati prva samopomočna skupina Anonimni
hazarderji, danes jih je okrog 150. Bolnice in zdravstveni centri so prav tako na voljo, posebni
centri in organizacije na tem področju pa za enkrat niso znane (Meyer in Hayer, 2009, v prav
tam).
Problematičnega igranja v Veliki Britaniji beležijo med 0,5 in 0,6 odstotka populacije nad 16
let. Tudi oni poznajo ukrepe kot je samoizključitev, posebno pozornost pa posvečajo
izobraževanju zaposlenih v igralnicah. Aktivnih je nekaj samopomočnih skupin in nevladnih
organizacij, ki pa se večinoma ukvarjajo s splošnimi oblikami odvisnosti (Griffiths, 2008, v
prav tam).
Na Madžarskem ocenjujejo, da ima težave z igranjem približno 7 odstotkov prebivalcev.
Posebnih preventivnih programov v državi ne izvajajo, v splošnem gre samo za informiranje o
zasvojenosti, specifične informacije glede hazardiranja so dostopnejše na spletu. Zdravljenje
poteka v psihiatričnih bolnicah, v eni izmed teh je bila možna tudi hospitalizacija, vendar so
to enoto leta 2006 zaprli. Od leta 1995 obstajajo tudi samopomočne skupine, telefonska linija
za pomoč ni na voljo (Demetrovics, 2008, v prav tam).
Islandija ima okrog 1,1 odstotka problematičnih igralcev. Ukrepa samoizključitve niso uvedli,
tudi posebnih klinik ali preventivnih programov nimajo. Obstajajo samopomočne skupine in
nekaj privatnih iniciativ se je aktiviralo v tej smeri. Uradno se po pomoč lahko obrnejo na
Nacionalni center za zdravljenje zasvojenosti. Na centru obravnavajo različne zasvojenosti,
imajo tudi zelo natančen diagnostični intervju, s katerim pri prav vsakem sprejetem pacientu
preverijo spekter zasvojenosti, med drugim tudi igralniško (Olason in Gretarsson, 2006, v
prav tam).

Na področju zasvojenosti z igrami na srečo se v Italiji uradno ne dogaja veliko. Izvedena ni
bila niti nobena raziskava, po kateri bi lahko ocenili, kakšno je stanje v državi. So pa aktivni v
nevladnem sektorju, kjer izvajajo različne oblike intervencij. Motivacijski govori, skozi katere
opozarjajo na resnost zasvojenosti, individualne terapije, psiho-izobraževalne intervencije
(skupine za zasvojene z namenom informiranja), finančno tutorstvo (mentoriranje), partnerska
ali družinska terapija in klasične samopomočne skupine. V Italiji niso zadovoljni s stanjem in
s slabo urejeno zakonodajo, vzrok vidijo predvsem v splošni slabi skrbi za javno zdravje in
vplivu organiziranega kriminala (Croce, Lavanco, Varveri in Fiasco, 2008, v prav tam).
S finančnimi težavami zaradi igranja iger na srečo v Litvi se sooča približno 2 odstotka ljudi.
Hazardiranje je za državo razmeroma nova težava, saj so igre na srečo legalizirali šele leta
2004. Istega leta so tudi izdali prvo preventivno brošuro, s katero so opozarjali na pasti
zasvojenosti in je bila na voljo v igralnicah in drugih primernih mestih. Ukrepa
samoizkjučitve v državi niso sprejeli. Je pa možno, da posameznik sam pošlje dopis na
Državno komisijo za nadzor igralništva in prosi za izključitev, od koder jo potem razpošljejo
po igralnicah. Za zdravljenje ne obstaja noben specifičen center, pomoči potrebni se obračajo
na psihiatre, psihologe in svetovalce in se vključujejo v samopomočne skupine. Telefonske
linije nimajo (Skokauskas, 2007, v prav tam).
Na Nizozemskem je približno en odstotek ljudi, ki kažejo znake problematičnega igranja. V
letu 2001 je Odbor na nadzor iger v sodelovanju z družbo Holland Casino izvedel raziskavo z
namenom odkrivanja problematičnega igranja. Cilj je bil oblikovati preventivni program. S
pomočjo izsledkov raziskave so usposobili osebje v igralnici, da so prepoznali znake
problematičnega igranja in s posameznikom vzpostavili dialog. V igralnici so kot rešitev
uvedli možnost omejitve obiskov (največ osemkrat na mesec) ali začasno popolno izključitev.
V Holland Casino so tudi oblikovali informativno brošuro, ki je na voljo brezplačno v
igralnici. Izključitev žal ni bila uspešna, saj je veljala samo za določeno igralnico, tako da so v
času ukrepa ljudje še vedno zahajali v druge. Samopomočne skupine v državi obratujejo od
leta 1981. Imajo tudi telefonsko linijo in svetovanje preko foruma na spletu. Strokovno pomoč
nudijo tudi privatni medicinski centri (Goudriaan, Bruin in Koeter, 2006, v prav tam).
Norveška ima 1,9 odstotka prebivalcev, ki jih uvrščajo med problematične igralce. Kot pomoč
je na voljo brezplačna telefonska linija, ki je v glavnem namenjena temu, da posameznika
preusmeri na pravi naslov, kjer bo potem dobil pomoč (Gotestam in Johansson, 2007, v prav
tam).

V Romuniji se zdravljenja lotevajo s farmakološkega vidika, individualnega in skupinskega
svetovanja, nudijo tudi družinsko terapijo. Vse to poteka v splošnih zdravstvenih centrih.
Samopomočne skupine v državi še ne obstajajo. Izredni poudarek dajejo na družinski in
socialni kontekst, ki ga smatrajo kot velik dejavnik tveganja. Leta 1994 so zaradi
problematičnega igranja hospitalizirali 16-letnega dečka, za katerega se je izkazalo, da je bil
sin zaposlenega v igralnici (Lupu, 2002, v prav tam).
V Rusiji ni na voljo podatkov o omenjeni težavi, predvidevajo pa, da je problematično igranje
tesno povezano z alkoholizmom, ki pri njih predstavlja velik problem. Država je omejila
število igralnic in določa lokacije, kjer lahko stojijo. O preventivnih programih ne poročajo,
so pa zainteresirani za program zmanjševanja škode, prenesen iz Japonske, kjer pri igrah
denar ni direktno vključen v stavo. Možno je kupiti določeno število priložnosti, s katerimi
potem sam razpolagaš (vrednosti se od igre do igre razlikujejo), nagrada je materialna, torej ni
možen ponovni vložek (Tsytsarev, 2004, v prav tam).
Slovaška prav tako ni izvedla nobene dovolj obširne raziskave, s katero bi lahko ocenili,
kakšno je stanje v državi. Grobo ocenjujejo, da ima nekaj deset tisoč ljudi težave s
problematičnim igranjem. Ljudi usmerjajo na psihiatrične klinike, imajo pa tudi tako
imenovane G skupine, ki so nekakšna mešanica med samopomočnimi skupinami in vodenimi
terapijami. Skupine so odprte in se vanjo lahko priključijo tudi partnerji. Beležijo približno 50
odstotno uspešnost (Živny in Okruhlica, 2005, v prav tam).
V Španiji je med 0,9 in 1,7 odstotka prebivalcev, ki jim lahko pripišemo znake
problematičnega igralca. Najbolj učinkovite so samopomočne skupine, ki so organizirane s
strani Španske federacije za rehabilitacijo problematičnih igralcev. Med njimi je Andaluzijska
najbolj aktivna. Na voljo je tudi bolnišnični oddelek s programom za hazarderje, različni
centri po državi, ki se ukvarjajo z raznimi odvisnostmi, in privatni zdravstveni centri, vendar
hospitalizacije ne izvajajo. Na voljo je preko petdeset različnih organizacij, kjer nudijo
rehabilitacijo za igralce. Letno se po pomoč obrne okrog 5000 Špancev (Becona, 2007, prav
tam).
S pomočjo raziskave so na Švedskem odkrili 0,2 odstotka problematičnih igralcev med
prebivalci. Z igralniško zasvojenostjo se aktivno soočajo že več kot deset let. Najbolj aktivna
je država preko Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki vsakih deset let izvede obširno
raziskavo na tem področju, podprli so tudi dve študiji primera. Od leta 1999 imajo aktivno
brezplačno telefonsko linijo, ki jo financira zgoraj omenjeni inštitut. Zaposlene na liniji redno

obveščajo o tretmajih, ki so na voljo v državi, in ljudi preusmerjajo na želene naslove. Skrbijo
za izobraževanje strokovnjakov, ki delajo na tem področju. S pomočjo Maria Ungdom centra
so razvili program za indentifikacijo tovrstnih težav pri mladih. V vseh regijah so na voljo
tudi samopomočne skupine, organizirane neodvisno ali s pomočjo Asociacije za
problematične igralce, oboje finančno podpira Inštitut. Zelo si prizadevajo, da ljudi odvrnejo
od internetnega igralništva in take preusmerijo v njihov sistem, kjer imajo stvari vsaj nekoliko
pod kontrolo. Prizadevajo si tudi za mednarodno sodelovanje, kjer bi skušali prevzeti nadzor
tudi nad igrami na srečo na spletu (Jonsson in Ronnberg, 2007, prav tam).

3

EMPIRIČNI DEL

3.1 Raziskovalni problem

3.1.1 Opredelitev problema

Igre na srečo so skozi čas postajale vedno bolj dostopne, sprejemljive in zaželene.
Predstavljajo obliko preživljanja prostega časa in sprostitve. V tej dosegljivosti se skriva tudi
past, saj se lahko kontrolirano igranje hitro razvije v zasvojenost, ki jo je težko omejiti.
Igranje iger na srečo je v igralnicah zakonsko dovoljeno in namenjeno temu, da ljudje tam
občutijo občutke ugodja na več področjih. Igranju so posebej izpostavljeni ljudje, ki živijo ali
opravljajo delo v bližini igralnic, še posebej pa ljudje, ki so v njih zaposleni. V diplomski
nalogi sem posebno pozornost namenila zaposlenim na igralnih mizah oziroma krupjejem.
Menim, da je tako delo velik dejavnik tveganja za razvoj zasvojenosti z igrami na srečo.
Konstanten in neposreden stik z igralništvom lahko vpliva na mejo med preživljanjem
prostega časa in hazardiranjem. Poseben vpliv ima tudi družba, ki so ji zaposleni
izpostavljeni, in to so velikokrat prav zasvojeni, ki se pogosto zadržujejo v igralnicah.

3.1.2 Namen in cilji

Osrednji namen je raziskati, kakšen vpliv ima delo v igralnici na odnos zaposlenih do iger na
srečo in zasvojenosti z igrami na srečo.
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kakšne so značilnosti zasvojenosti z igrami na srečo med
zaposlenimi na igralnih mizah (krupjeji) na območju Primorske. Kdaj in na kak način so prišli
do te zaposlitve, kdaj so se sami osebno prvič srečali z igranjem in kakšen je njihov odnos do
hazardiranja. Zanimajo me njihove osebne izkušnje z zasvojenostjo in kako je ta težava po
njihovi oceni razširjena med zaposlenimi na igralnih mizah. Kako je zasvojenost nastala,
kakšni so po njihovem mnenju dejavniki tveganja in kako je to vplivalo na zaposlitev oziroma
na morebitno prekinitev del. Ali je v igralnicah formalno in predvsem neformalno poskrbljeno
za prepoznavanje in soočanje z nastalimi težavami na tem področju in kakšni so ukrepi.

Cilj je tudi na podlagi izvedene raziskave predlagati ustrezno obliko pomoči zaposlenim na
igralnih mizah in nakazati možnosti za preventivno delo na tem področju.

3.1.3 Raziskovalna vprašanja

Za potrebe raziskave te diplomske naloge sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:
 Ali se pri krupjejih kažejo znaki problematičnega igranja iger na srečo in kakšni so ti
znaki?
 Kateri so glavni razlogi po mnenju zaposlenih, da se razvije problematično igranje oz.
zasvojenost?
 Kako se kažejo posledice problematičnega igranja?
 Kakšne so potrebe po pomoči med krupjeji?

3.2 Metodologija

3.2.1 Raziskovalna metoda

Glavni namen raziskave te diplomske naloge je bil, kako zaposlitev v igralnicah vpliva na
odnos zaposlenih do iger na srečo in ali je zaposlitev lahko dejavnik tveganja. Z raziskavo
sem se osredotočila na pridobivanje kvalitativnih podatkov osebnostne in odnosne narave.
Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo ter kvalitativno analizirala delno
strukturirane intervjuje. Intervjuje sem opravila z osebami, ki so ali so bile v bližnji
preteklosti zaposlene v igralnici.

3.2.2 Vzorec in postopek izbire

Na raziskovalna vprašanja sem odgovarjala s pomočjo vzorca treh oseb, ki so zaposlene ali so
bile zaposlene v igralnicah, kjer se izvajajo tako žive igre kot igre na avtomatih.

Vzorec je spolno homogen in ni starostno raznolik, saj med zaposlenimi večinoma
prevladujejo osebe moškega spola, za igre na mizah z živimi igrami so tudi zahtevane
določene izkušnje, ki pridejo z leti.
Tabela 1: Segmentacija intervjuvancev po spolu, starosti in letih zaposlitve v igralnicah.
Spol

Starost

Število let zaposlitve v igralnicah

Intervjuvanec I

Moški

41

21

Intervjuvanec II

Moški

44

27

Intervjuvanec III

Moški

37

12

Do vzorca sem prišla preko osebnih stikov oziroma po metodi snežne kepe. Intervjuvanih
oseb predhodno nisem poznala. Ciljala sem na večje število intervjuvancev, do njih sem
skušala pristopiti preko različnih kanalov, vendar so se osebe zaposlene v igralnicah izkazale
za slabo dostopne. Obrnila sem se na vodstva igralnic in na sindikate, vendar sem bila
neuspešna. Do enega izmed članov sindikatov sem uspešno pristopila, pripravljen je bil
sodelovati v intervjuju, vendar je iz neznanih razlogov prekinil stik. Morda ni bil primeren čas
ali pa sem bila premalo vztrajna pri kontaktiranju. Intervjuvani so bili seznanjeni s postopkom
in snemanjem intervjuja, s čimer so se strinjali. Nenazadnje pa odgovori dajejo vpogled v
situacijo o tem, kakšno je delo v igralnicah, kakšen odnos imajo zaposleni do iger na srečo in
kako vidijo zasvojenosti, kar socialnemu pedagogu daje v razmislek, kaj bi lahko naredil na
tem področju.

3.2.3 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov

Za zbiranje podatkov sem izbrala delno strukturirani odprti intervju, s pomočjo katerega sem
iskala odgovore na raziskovalna vprašanja. Vprašanja sem oblikovala vnaprej, vendar jim
nisem slepo sledila, ampak sem jih smiselno vključila v pogovor oz. intervju. Po potrebi sem
sproti dodajala še podvprašanja. Intervjuvanci so se na tak način lahko sami izrazili. Temeljna
vprašanja so bila povezana z raziskovalnimi vprašanji, znotraj njih pa še dodatna vprašanja,
kot je razvidno v Prilogi 1.

Intervjuje sem izvedla oktobra 2014 v Ljubljani in v Portorožu. Izvedeni so bili osebno, dva
sem opravila v kavarni, tretjega na delovnem mestu v igralnici izven obratovalnega časa.
Pred začetkom intervjuja sem se predstavila, predstavila namen intervjuja in potek raziskave.
Intervjuvanca sem seznanila z anonimnostjo ter prosila za dovoljenje za snemanje. Dva
intervjuja sta trajala po pol ure, eden je trajal eno uro. Naknadno sem vse intervjuje
dobesedno prepisala.

3.2.4 Postopek obdelave podatkov

Transkripcije intervjujev sem analitično obdelala s pomočjo kodiranja informacij, kode pa
nato razdelila v tematske sklope (kategorije).
Dobljeno gradivo sem obdelala s pomočjo navodil za postopek analize, ki jih priporoča Mesec
(1998). Le-ta priporoča, da se postopek izvede v naslednjih korakih:


urejanje gradiva,



določitev enot kodiranja,



odprto kodiranje,



izbor in definiranje relevantnih pojmov,



odnosno kodiranje,



formuliranje teorije.

Pri analizi sem odprto kodirala s pomočjo naslednjih postopkov (prav tam):


pripisovanje pojmov empiričnim opisom,



združevanje sorodnih pojmov v kategorije,



analiza značilnosti pojmov in kategorij.

V vsakem intervjuju sem najprej identificirala ključne stavke, ki so s svojo vsebino
odgovarjali na raziskovalna vprašanja, ter nato iz stavkov izluščila kode. Kode prvega reda
sem smiselno združevala v kode drugega in tretjega reda. Pridobljene podatke sem na podlagi
teoretičnega znanja ustrezno interpretirala in preverjala zastavljena raziskovalna vprašanja.

3.3 INTERPRETACIJA

3.3.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se pri krupjejih kažejo znaki
problematičnega igranja iger na srečo in kakšni so ti znaki?
S prvim raziskovalnim vprašanjem sem raziskovala, če se pri krupjejih kažejo znaki
problematičnega igranja ter kakšni so ti znaki. Ugotovila sem, da je vsem trem
intervjuvancem, ki so zaposleni (oz. eden je pred kratkim opustil to delo), pojem
problematičnega igranja blizu. Skozi sam intervju sem preverjala, ali poznajo zasvojenost z
igrami na srečo in druge zasvojenosti. Vsi trije so z zasvojenostmi dobro seznanjeni in
poznajo njihove simptome. Med intervjuvanimi krupjeji samo eden kaže znake
problematičnega igranja, drugi opisuje težave s psihoaktivnimi substancami, tretji kaže zdrav
življenjski slog, saj svoj prosti čas preživlja v naravi. Vsi trije pa so izpostavili, da so se
tekom njihove zaposlitve v igralnicah pojavljali primeri sodelavcev, ki so kazali znake
problematičnega igranja.
kode 1. reda

kode 2. reda

kode 3. reda

Zelo dosti športam (1)

Šport v prostem času

Moj način ne vsebuje iger na srečo (2)

in odsotnost igranja
pri intervjuvancu (12)

Zdrav življenjski
slog (1-2, 16)

So pa posamezniki med zaposlenimi, ki glede na
to, da poznajo igre na srečo, skušajo igre na
srečo vključiti tudi v svojo zabavo (3)
Procentualno je to zanemarljiv, no, nek odstotek
je (4)
Vaša služba oziroma delo, ki ga opravljate, vas
spodbuja, da spoznavate še drugačne aspekte
svojega dela (5)
Ja smo meli, par primerov pa je bilo (kraje na
delovnem mestu zaradi zasvojenosti, op.a.) (5)

Prisotnost igranja pri
drugih krupjejih (34)

Nizko število
krupjejev, ki igrajo;

Problematika zasvojenosti z igrami na srečo se
pogosteje pojavlja med mladimi zaposlenimi (6)

posamezni primeri
zasvojenih krupjejev
(5)

Jaz sem gambler, haha, samo ne v casinoju (7)

Mladi krupjeji (6)

Posamezniki
prepoznavajo
znake
problematičnega
igranja pri
drugih krupjejih,
izpostavljeni so
mladi krupjeji
(3-6, 21-25)

Igralnica kot

Ma ja, nekateri so bili, samo ne veliko
(zasvojeni, op.a.) (8)
Mi krupjeji se poznamo po celem svetu, vedno
smo končali v igralnici (9)
Sam to je bolj čredni nagon (10)

Intervalno
preživljanje časa v
igralnicah s
sodelavci (7-15)

Srali smo ga na polno (pili alkohol, op.a.) (11)
Ja ja tudi (hodili smo v igralnice, op.a.), ma ne
sam to, nekateri so tudi vse zafučkali (12)

Poseganje po
substancah v
prostem času (11)

Ob tem, da so trideset let vse to gledali, glej so
vse zafrčali, vse kar so ustvarili (13)
Vsak po svoje, ampak ni blo panike (14)

Zahajanje v igralnice
(12-15)

pogosta ciljna
destinacija
prostočasnih
aktivnosti (8-10)

Prisotnost
substanc

Nekontrolirana
poraba denarja
(13-15)

Ene par jih je blo res fuknjenih, ko so malo
zapretiravali (15)
Jaz grem rad v naravo (16)

Izguba kontrole (15)

Edino online poker, to pa igram (17)
Ko pridem domov iz šihta, ne morem takoj
zaspat, pa grem vrečt dve roki (18)
Malo gremo tu pa tam (v igralnico, op.a.), kaj
jaz vem, enkrat na dva mesca (19)
To je taka sproščujoča zabava (20)
Mojo ženo? Moti ja, normalno, sej babe tak vse
take stvari motijo (21)
Lih zasvojeni ne, samo eni radi igrajo (22)
Kr najdejo prilike, da vržejo kocko (23)
Enkrat smo bli v Rovinju, pa je en pogruntal, da
je kartico doma pozabil in je šel zvečer domov
po njo in nazaj, da je lahko igral (24)

Prosti čas v naravi
(16)
Prisotnost igranja pri
intervjuvancu (1721)
Nemir pred spanjem
(18-20)

Težave s spanjem
(17-20)

Motnje v
družinski
dinamiki (21)

Moteče igranje za
družino (21)

Želja po igranju (2224)

Eni se kr vržejo in se sprostijo, možgane na off
(25)
Izguba kontrole (2425)

Zelo močna
potreba po
igranju (22-25)

Čeprav je znake včasih težko prepoznati in jih pogosto zlahka zamenjamo z običajnim
vedenjem, ima zasvojenost z igrami na srečo določene značilnosti. Na podlagi pridobljenih
podatkov lahko sklepam, da je pri igralcih, ki kažejo znake problematičnega igranja,
prevladujoč moški spol, saj nihče izmed treh intervjuvanih moških (med zaposlenimi) ni
omenjal ženskega spola, kakor je v svoji raziskavi ugotovil tudi Špende (2009), prav tako
prevladujejo mlajši krupjeji, ki so svojo kariero v igralnici šele začeli.
Eden izmed znakov problematičnega igranja je, da nekateri krupjeji pogosto zahajajo v
igralnice v svojem prostem času. Preživljanje prostega časa s sodelavci je tipično za tovrstno
delo, saj zaradi obrnjenega bioritma težko oblikujejo odnose z drugimi ljudmi (Prekić, 2010).
Skupaj si organizirajo prostočasne aktivnosti, ki pa jih neredko pripeljejo do igralnice. Vsako
zahajanje v igralnico še ni problematično, vendar je čas, ki je odmerjen v ta namen, lahko
eden izmed znakov problematičnega igranja. Glede na to, da intervjuvani preživljanje
prostega časa v igralnicah opredelijo kot pogostega, lahko sklepam, da jim je misel na igre
intenzivno zaposlovala misli, kar lahko vodi v oz. nakazuje zasvojenost z igrami na srečo.
Gre za stresno delo, zaposleni se soočajo z izgorelostjo, kar jih privede do zlorabe substanc
(Prekić, 2010). Analiza intervjujev je pokazala, da se med zaposlenimi pojavlja prisotnost
psihoaktivnih substanc, ki so lahko povezane tudi s prekomernim igranjem iger na srečo.
Intervjuvani opisuje, da so nekateri uporabljali alkohol, medtem ko so drugi igrali igre na
srečo ("srali smo ga na polno (pili alkohol, op.a.)", "ja ja tudi (hodili smo v igralnice, op.a.),
ma ne sam to, nekateri so tudi vse zafučkali").
Za problematično igranje je značilno, da posameznik izgubi čut za denar. Visoke stave,
izgube in zadetki zameglijo posameznikovo presojo, saj denar na tak način ni prislužen,
ampak priigran. Denar ne predstavlja osnove za ekonomsko neodvisnost, ampak sredstvo za
kupovanje čustev (Birsa, 2007). Intervjuvani krupjeji so opazili, da nekateri sodelavci v
igralnicah nekontrolirano porabljajo denar, kar zanesljivo je znak problematičnega igranja
iger na srečo ("ob tem, da so trideset let vse to gledali, glej so vse zafrčali, vse kar so
ustvarili").
Eden izmed znakov problematičnega igranja, ki se je pokazal skozi analizo, so težave s
spanjem, ki nakazujejo nemir, morda celo prisilne misli in izgubo občutka za čas in naravnega
bioritma. Posameznik intenzivno zaposluje svoje misli z igranjem, kar onemogoča
vsakodnevno zdravo rutino, in na tak način išče vznemirjenje. Je neučakan in išče načine za
beg iz realnosti ter da bo čim prej prišel do želenega cilja – igranja iger na srečo (Birsa, 2007).

Tako lahko predpostavljam, da je intervjuvana oseba, ki kaže izražene omenjene simptome,
lahko zasvojena z igrami na srečo ("ko pridem domov iz šihta, ne morem takoj zaspat, pa
grem vrečt dve roki").
V primeru problematičnega igranja iger na srečo so poleg tistega, ki igra, izpostavljeni tudi
najbližji (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Iz intervjuja je razvidno, da se pri posamezniku
pojavljajo tudi motnje v družinski dinamiki. Družini se njegovo igranje zdi moteče, kar
interpretiram kot znak problematičnega igranja ("mojo ženo? Moti ja, normalno, sej babe tak
vse take stvari motijo"). Zasvojeni pogosto racionalizirajo svoje vedenje, ga prikrivajo,
posledično trpi vsa družina. Intervjuvani je s pomočjo igranja iger na srečo zanemaril
družinske odnose, kar je lahko znak problematičnega igranja.
Pojavlja se tudi zelo močna potreba po igranju. Intervjuvani opisuje sodelavca krupjeja, ki je
zaradi močne želje po igranju premagal mnoge fizične ovire in zato porabil dodaten čas in
denar ("enkrat smo bli v Rovinju, pa je en pogruntal, da je kartico doma pozabil in je šel
zvečer domov po njo in nazaj, da je lahko igral"). S tem opisani krupje kaže znake obsesivnokompulzivne motnje, ki kot taka predstavlja izhodišče za razvoj zasvojenosti z igrami na
srečo (Pišec, 2007).
Intervjuvani ocenjujejo, da problematičnega igranja iger na srečo med krupjeji ni veliko.
Mnogi kljub stresnemu delu vzdržujejo zdrav življenjski slog ("zelo dosti športam"). Znaki
problematičnega igranja pa se pojavljajo med določenimi posamezniki, večinoma so to mlajši
moški. Ti znaki so pogosto preživljanje prostega časa v igralnicah, prisotnost psihoaktivnih
substanc pri prostočasnem druženju s krupjeji, nekontrolirana poraba denarja, težave s
spanjem, motnje v družinski dinamiki in zelo močna potreba po igranju.

3.3.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kateri so glavni razlogi po mnenju
zaposlenih, da se razvije problematično igranje oz. zasvojenost?
Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, kateri so glavni razlogi po mnenju
zaposlenih, da se razvije problematično igranje oz. zasvojenost. S pomočjo intervjujev sem
ugotovila, da so razlogi za razvoj problematičnega igranja po mnenju zaposlenih zelo različni.
Intervjuvani so kot razlog izpostavili poznavanje produkta, torej poznavanje iger na srečo.
Krupjeji poznajo bolj ali manj vse igre, ki se izvajajo v igralnicah v državi, poznajo pa tudi

preprosta in kompleksna pravila iger. Sicer zelo dobro poznajo pasti igralništva, vendar se
vseeno pojavlja prepričanje, da bodo zaradi izkušenj igro bolje obvladali (Prekić, 2010). Iz
intervjuja je razvidno, da imajo krupjeji željo po poznavanju iger na srečo, kar pomeni, da že
sama poklicna izbira približa igranju iger na srečo. Od tukaj naprej je korak do
problematičnega igranja krajši. Sicer je igranje v igralnicah, kjer so krupjeji zaposleni,
prepovedano, sta pa dva od treh intervjuvanih omenila, da se s krupjeji dobivajo v prostem
času in igrajo igre na srečo. Mnogi ob tem kažejo znake problematičnega igranja.
kode 1. reda

kode 2. reda

kode 3. reda

delo z ljudmi je zelo naporno (1)

Naporno delo (1-9)

Stresno delo (1-9,
25-28, 44-49)

vsiljen ritem življenja (2)
delo v večernem času (3)
ljudje igrajo za določene vsote denarja (4)
tukaj je prisoten nek emotivni faktor (5)

Emotivni faktor (5)

bom reku da je to neko tako specifično delo, ki
ga more nekdo, ki ga hoče spoznat, ga more
tudi probat (6)

Čustvena
komponenta
produkta (5, 51-52)

ljudje nimajo nobenih težav (7)
ljudje hodijo v igralnico z določeno vsoto
denarja, s katero so se namenili preizkusiti
srečo (8)
iščejo denar za kaj (9)
Zelo dobro se razumemo z obiskovalci (10)
vaša služba oziroma delo ki ga opravljate, vas
spodbuja, da spoznavate še drugačne aspekte
svojega dela (11)
to je tudi v našem okolju, da ljudje, ki delajo v
igralnicah, grejo probat tudi igre na srečo (12)
Koliko je zasvojenosti z igrami na srečo zdaj
prisotno v igralništvu, jaz mislim, da Obala
tukaj ni bila dosti izpostavljena, je bila Gorica
dosti bolj izpostavljena (13)

Povezanost z
obiskovalci (10)

Delo v igralnici
spodbuja
poznavanje
lastnega produkta
(11-12)

Identifikacija z
obiskovalci (10, 3233)

Poznavanje
produkta ter
spodbujanje k
poznavanju (11-12)

Določen dejavnik tveganja seveda je
jaz delam že toliko let v igralnici, pa sem igral
mogoče igre na srečo dvakrat, iz zabave (14)
Če bi gledali procentualno, bi rekel da je med
zaposlenimi zelo nizek odstotek zasvojenih z
igrami na srečo (15)
S tem da tukaj vam pa moram dat prav, in je
res, da če ti poznaš neko zadevo, si veliko bolj
izpostavljen (16)
Torej če nisi v stiku z igrami na srečo, rabiš
nek povod za to, da sploh greš tja, medtem ko
zaposleni so že tukaj (17)
Delo v igralnici preskoči korak iskanja
igralnice za igranje iger na srečo (18)
No sej to je enako kot pri biciklu, če znate
vozit kolo, je ziher večja verjetnost, da se boste
usedli na kolo in se peljali (19)
Družimo se tudi z drugimi Casinoji (20)

Prepoznavanje dela
v igralnici kot
dejavnik tveganja
(13-16)

Poznavanje
produkta
predstavlja
dejavnik tveganja
(17-18)

Stik z igrami na
srečo (17-23)

Leta nazaj je bilo sploh popularno, da smo se
hodili tudi kar tako družit v igralnice (21)
Poznam ta problem… par ljudi, ki so bili
zasvojeni (med krupjeji, op.a.) (22)
se je pa po določenem obdobju ta problematika
rešla (med zasvojenimi, op.a.) (23)

Je rutinsko, psihično zelo naporno (24)

Druženje med
krupjeji (20-23)

drugo najbolj stresno delo na svetu (25)
tona denarja v eni sekundi gre mimo (26)
Prodajanje megle (27)
Precej podobno (kot prodajanje trde droge,
op.a.) (28)
ful je odvisno od karakterja ljudi (29)

Delo v igralnici kot
dejavnik tveganja
zaradi
kontinuiranega
stika z igrami na
srečo (12-23, 43, 55)

Naporno delo (2528)

Vpliv družbe,
druženje s krupjeji
(20-23)

Tisti, ki so sklon raznim odvisnostim, so v
casinoju ga najebal (30)

Individualni razlogi
(28-29, 36-38, 39)

Večina je odvisnih (31)
Mi smo si bili zelo blizu z obiskovalci (32)
Vse smo vedeli o igralcih (33)
Pri nas ni tok hudo (34)
Tisti ki nima denarja se it takšne špase, taki pa
v casino že težko pride (35)
Je to že gensko (36)
Stvar mentalitete (37)
Kontrola je tukaj faktor, ljudje iz socialnega
dna te kontrole nima (38)

Razvoj
zasvojenosti
odvisen od
posameznika (2829)
Odvisni
obiskovalci,
druženje z
obiskovalci
(32-33)

Je ves trik v temu, v vzorcih iz otroštva, vse je
pomembno (39)
Težko je met prijatelje izven igralnice, mi
mamo čist obraten bioritem (40)
Ja ja tudi (hodili smo v igralnice, op.a.), ma ne
sam to, nekateri so tudi vse zafučkali (41)
Ob tem, da so trideset let vse to gledali, glej so
vse zafrčali, vse kar so ustvarili (42)

Razvoj
zasvojenosti
odvisen od
posameznika (3638)

Če to gledaš vsak dan, dobiš prej to idejo (43)
Konflikti so bli, sej to ni redkost, sploh pri
takem delu (44)
Veliko denarja se obrača in človek je takoj
potisnjen v ozadje (45)
Nikogar nič ne zanima (46)

Vpliv preteklosti
(39)

Druženje s krupjeji
v igralnicah (4142)

Kar precej naporno (47)
Ampak to delo je precej drugačno (48)
Delaš glih obratno kot vsi ostali in to vsak dan
(49)

Stik z igrami na
srečo (43)

Konfliktno,

Pa z različnimi ljudi imaš opravka (50)
Prodajaš občutke (51)

naporno delo (4449)

Počutijo močni, da jih nafutraš (52)
Nekateri ljudje bi rabli kontrolo celo svoje
življenje (53)
Veš kak je, mi ponoči ne spimo, mi spimo
podnevi (54)

Emotivni faktor
(51-52)

Sigurno ja, sej to skoz gledamo (55)

Stik z igrami na
srečo (55)

Zaposleni prepoznavajo delo v igralnici kot dejavnik tveganja oziroma kot potencialni razlog,
da se razvije problematično igranje predvsem zaradi kontinuiranega stika z igrami na srečo
("vaša služba oziroma delo ki ga opravljate, vas spodbuja, da spoznavate še drugačne aspekte
svojega dela"). Tako poznavanje iger na srečo kot nenehen stik z njimi posamezniku hitro
postreže z navidezno rešitvijo težav, s katerimi se sooča. Zgled obiskovalcev, ki kdaj
zgubljajo in kdaj dobivajo dobitke, zlahka sproži slo po hitro priigranem denarju. Prekić
(2010) razlaga, da krupjeji zaradi različnih pritiskov na delovnem mestu izgubljajo stik z
realnim svetom, kar lahko pripelje do raznih oblik zasvojenosti, pogosto je to z zloraba iger na
srečo. Intervjuvani je izpostavil, da "če gledaš to vsak dan, gotovo prej dobiš idejo, da po
igraš posežeš," zato je kontinuiran stik z igrami na srečo na delovnem mestu zagotovo
pomemben razlog za razvoj problematičnega igranja.
Tretji razlog po mnenju zaposlenih so individualni razlogi. Ne glede na dejavnike tveganja je
končna odločitev vedno na strani posameznika. Po mnenju intervjuvanca je to karakter,
samokontrola in vzorci iz otroštva ("to je že gensko", "stvar karakterja", "je ves trik v temu, v
vzorcih iz otroštva, vse je pomembno"). Pravi tudi, da tisti, ki so podvrženi raznoraznim
odvisnostim, jim kot krupjejem ne bo enostavno, saj igre na srečo zlahka potegnejo v svoj
vrtinec. Pregl (1995) pravi, da vsak posameznik teži k notranjemu ravnovesju, kar pomeni, da
oblikuje načine soočanja z življenjskimi stiskami in drugimi izzivi. Nekdo, ki veliko časa
preživi v stresnem okolju, kar delo v igralnici tudi je, hkrati pa sam ni dobro opremljen za

obvladovanje tega stresa, lahko poseže po igrah na srečo kot izhodu iz težav in jih potencialno
zlorabi.
Sama sem iz intervjujev razbrala, da delo v igralnici predstavlja specifično okolje, ki je
ugodno za razvoj problematičnega igranja ("delo z ljudmi je zelo naporno", "vsiljen ritem
življenja", "je rutinsko", "psihično zelo naporno"). Po mojem mnenju je torej stresno delo
tisto, ki vpliva, da posamezniki posežejo po različnih načinih soočanja s stresom. Kot sem
skozi teorijo spoznala, imajo zaposleni v igralnici edinstven bioritem, zato se pogosto družijo
med seboj, saj z drugimi ljudmi, ki niso v takem delovnem ritmu, težko vzdržujejo stike.
Prekić (2010) razlaga, da je delo v igralnici psihično izredno obremenjujoče, saj so zaposleni
pogosto tarča jeznih obiskovalcev, kar so omenjali tudi intervjuvanci. Količine denarja, ki se
stekajo skozi prste krupjejev, pripomorejo, da tako kot igralci tudi krupjeji sami izgubljajo
občutek za denar. Denar pa nosi tudi poseben emotivni faktor, saj v realnem življenju
predstavlja ekonomsko stabilnost, v igralnici pa zgolj sredstvo za nakup občutka. Krupjeji, ki
so temu priča na dnevni bazi, gotovo oblikujejo do denarja specifičen odnos, pogosto ga
razvrednotijo.
Preživljanje prostega časa s sodelavci po mojem mnenju prav tako predstavlja potencialen
razlog za razvoj problematičnega igranja. Kot sem že omenila, je analiza intervjujev pokazala,
da so krupjeji nagnjeni k preizkušanju iger na srečo, čredni nagon pa problematiko le še
razširi. Kot so povedali, je druženje v igralnicah popularno in zaželeno, kar skrajša pot do
igranja iger na srečo ("leta nazaj je bilo sploh popularno, da smo se hodili tudi kar tako družit
v igralnice", "ja ja tudi (hodili smo v igralnice, op.a.), ma ne sam to, nekateri so tudi vse
zafučkali").
Posebno pozornost bi namenila odnosu, ki ga krupjeji oblikujejo z obiskovalci. Intervjuvanci
so povedali, da se z njimi dobro razumejo, pogosto jih celo dobro poznajo na zelo osebni
ravni ("mi smo si bili zelo blizu z obiskovalci", "vse smo vedeli o igralcih", "večina je
odvisnih"). Po mojem mnenju je identifikacija z obiskovalci prav gotovo dejavnik tveganja za
razvoj problematičnega igranja. Prekić (2010) razlaga, da se zaposleni z obiskovalci, ki jih
vsak dan videvajo, identificirajo, o njih oblikujejo idejo, da so bogati in vzvišeni, zato si tudi
sami želijo biti takšni. Prav tako podoben bioritem botruje, da poiščejo stik z obiskovalci tudi
zunaj igralnice oziroma v drugih igralnicah.
Glavni razlogi po mnenju zaposlenih, da se razvije problematično igranje, so poznavanje
produkta ter spodbujanje k poznavanju, specifika dela v igralnici kot dejavnik tveganja zaradi

kontinuiranega stika z igrami na srečo ter individualni razlogi ("s tem da tukaj vam pa moram
dat prav, in je res, da če ti poznaš neko zadevo, si veliko bolj izpostavljen", "torej če nisi v
stiku z igrami na srečo, rabiš nek povod za to, da sploh greš tja, medtem ko zaposleni so že
tukaj", "delo v igralnici preskoči korak iskanja igralnice za igranje iger na srečo"). Kljub vsem
tem razlogom, ki so jih intervjuvanci omenili, so povedali tudi to, da posebne problematike
zasvojenosti z igrami na srečo med zaposlenimi nimajo.

3.3.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako se kažejo posledice
problematičnega igranja?

Pri raziskovanju tretjega raziskovalnega vprašanja sem spoznala, da problematično igranje
kmalu privede do svojih negativnih posledic, kar opažajo tudi zaposleni v igralnicah.
Intervjuvani so opazili, da je ena izmed posledic pretirana finančna obremenitev posameznika,
omenjali so ogroženi življenjski status ter pretiravanja pri porabi. Igranje iger na srečo je
tesno povezano s finančnimi vložki, zato kot pravi Heinman (2008), se posledice mnogokrat v
prvi vrsti odražajo v resnih finančnih in pravnih težavah.
kode 1. reda
Sama zasvojenost pri igrah na srečo in
čokoladi in znamkah je ista (1)
Zasvojenost nastane takrat, ko hočeš ti naredit
nekaj, kar bi preseglo tvoje zmožnosti (2)

kode 2. reda

kode 3. reda

Preseganje lastnih
zmogljivosti (2-3)

Pretirana finančna
obremenitev (3-4)

Pretirana finančna
obremenitev (2-4,
11, 15-16, 22)

Kraje na delovnem
mestu (4)

Kraje na delovnem
mestu (4)

Naši delavci morajo biti skoz skoncentrirani,
razpolagajo z visokimi vsotami denarja in mi si Kvaliteta dela pada
ne moremo privoščiti narkomana, alkoholika
(5-6)
(6)

Slaba kvaliteta dela
(5-6)

Ta znesek bom rekel že obremenjuje njihov
življenjski status (3)
Ja smo meli, par primerov pa je bilo (kraje na
delovnem mestu zaradi zasvojenosti, op.a.) (4)
Take zaposlene, ko kvaliteta dela pada, ga
pokličemo na razgovor (5)

Pri nas ni tok hudo (7)

Tisti ki nima denarja se it takšne špase, taki pa
v casino že težko pride (8)
Kontrola je tukaj faktor, ljudje iz socialnega
dna te kontrole nima (9)

Problematično
igranje je redko (78)

Izguba kontrole nad
lastnimi dejanji (13,
19, 22)

Je ves trik v temu, v vzorcih iz otroštva, vse je
pomembno (10)
Ene par jih je blo res fuknjenih, ko so malo
zapretiravali (11)

Najbrž je, pa sej se jim vidi (da so zasvojeni,
op.a.) (12)

Pretirana finančna
obremenitev (11)

Izguba kontrole
(13)

Nekateri grejo na slot in kr stol prislonijo na
štiri mašine, da lahko več na enkrat igrajo (13)
Plenice bi rabli, ker se jim niti na wece ne gre
(14)
Je zgubu že ves keš, pa si gre po novo obleko
in pride zapravit tisto, kar si je sposodil (15)
Ne more se kontrolirat (16)
Pa napeti so, jih kr vidiš, ko da bi mu kdo dal
šus v žilo (17)
Eni dobijo čist steklene oči (18)

Osebno
zanemarjanje (14)
Osebno
zanemarjanje (14)

Sposojanje denarja
(15-16)

Napetost, nemir
(17-18)

Napetost, nemir
(17-18, 20)

Enkrat je en pojedo kroglico od rulete (19)
Ko pridem domov iz šihta, ne morem takoj
zaspat, pa grem vrečt dve roki (20)
Mojo ženo? Moti ja, normalno, sej babe tak
vse take stvari motijo (21)
Enkrat smo bli v Rovinju, pa je en pogruntal,
da je kartico doma pozabil in je šel zvečer
domov po njo in nazaj, da je lahko igral (22)

Impulzivna dejanja,
izguba kontrole
(19)

Nemir (20)

Družinske težave
(21)

Družinske težave
(21)

Impulzivna dejanja
(22)
Posamezniki so pogosto pripravljeni storiti vse, da se dokopljejo do dodatnih sredstev, s
katerimi bodo lahko stopili v igro, in kot je omenil eden izmed intervjuvancev, je bila oseba
za to pripravljena prevoziti več kilometrov dolgo pot in se vrniti s sredstvi, čeprav je to
pomenilo izgubo v času in dodaten strošek ("enkrat smo bli v Rovinju, pa je en pogruntal, da
je kartico doma pozabil in je šel zvečer domov po njo in nazaj, da je lahko igral").
Opažene so bile tudi kraje na delovnem mestu, teh je bilo nekaj primerov ("ja smo meli, par
primerov pa je bilo (kraje na delovnem mestu zaradi zasvojenosti, op.a.)"). Kazniva dejanja,
kamor sodi tudi kraja na delovnem mestu, je ena izmed bolj očitnih posledic problematičnega
igranja. Kot je intervjuvani povedal, so primere raziskali in v ozadju odkrili zasvojenost z
igrami na srečo. Tovrstna kriminalna dejanja so značilna za mnoge oblike zasvojenosti, pri
zasvojenosti z igrami na srečo pa denar ne predstavlja le sredstva, vendar tudi statusni simbol.
Tako imenovani nakup ne poteka v neki zakotni ulici, ampak zasvojenemu, ki svoje
premoženje razkrije na javni lokaciji, pomaga do občutkov zaželenosti in sprejemanja (Birsa,
2007).
Na delovnem mestu krupjeja je potrebna visoka stopnja koncentracije in vsake osebne težave
delavca se odražajo s padcem le-te. Intervjuvani pričajo, da je ena izmed posledic
problematičnega igranja slaba kvaliteta opravljanja dela ("take zaposlene, ko kvaliteta dela
pada, ga pokličemo na razgovor"). Posameznik s tem škoduje igralnici in tudi sebi, ter ogroža
svojo življenjsko situacijo. Rozman (1998) pravi, da je misel na igranje za zasvojenega
vsiljena, oseba nenehno razmišlja o zadetku, o igrah, taktikah in denarju. Posledično je
utrujen, od svojega dela distanciran in ne izpolnjuje delovnih obveznosti ali celo nepojasnjeno
izostaja od dela.
Posledica problematičnega igranja je tudi izguba kontrole nad lastnimi dejanji. Intervjuvani
govorijo o različnih vedenjih, ki so nenavadna in se pri neproblematičnih igralcih ne
pojavljajo. Primer iz intervjuja govori o tem, kako je posameznik v jezi pogoltnil kroglo z igre
ruleta ("eni dobijo čist steklene oči", "enkrat je en pojedo kroglico od rulete"), drugi je ob
novici, da je njegova žena na aparatu doživela srčni zastoj in umrla, dejal, da odigra samo še
en krog in gre pogledat k njej (povzeto po spominu iz neposnetega dela intervjuja). Za
zasvojenosti je značilna kompulzivnost in tako vedenje posameznik težko nadzoruje

(Čebašek-Travnik, 1999), prihaja pa tudi do spremenjenega stanja zavesti, posledično se
lahko pojavi objestno vedenje, agresivnost in nihanje razpoloženja (Rozman, 1998).
V intervjuju je bilo izpostavljeno tudi zanemarjanje fizioloških potreb, kar je prav tako
posledica problematičnega igranja. Intervjuvanec je povedal, da določeni igralci samo igro
postavljajo na prvo mesto in zato zanemarijo osnovne potrebe (odvajanje vode) ("plenice bi
rabli, ker se jim niti na wece ne gre"). Zasvojenost je za zasvojenega vedno na prvem mestu in
zavoljo tega postavlja vse drugo za tem. Sama zasvojenost poteka v treh fazah (Birsa, 2007)
in zadnja faza je obup, ko igralec čas posveča samo še igranju, je odtujen in pozablja na
fiziološke potrebe.
Intervjuvani so opisovali težave z napetostjo in nemirom. Pojavljajo se težave s spanjem, ki so
prav tako posledica napetosti in posledica problematičnega igranja ("ko pridem domov iz
šihta, ne morem takoj zaspat, pa grem vrečt dve roki"). Igranje iger postane obrambni
mehanizem in osnovni način uravnavanja notranjega sveta. Preproste življenjske situacije in
opravila posamezniku postanejo breme, problemi se kopičijo, življenje postaja neznosno. Vse
to se odraža v stresu, ki prežema telo zasvojenega, ko ne zmore več prevzeti odgovornosti za
lastno situacijo (Birsa, 2007).
Jasno izražena posledica so tudi težave z bližnjimi in družino ("mojo ženo? Moti ja,
normalno, sej babe tak vse take stvari motijo"). Intervjuvani je omenil, da njegova dejanja
prizadenejo njegovo partnerko, kar je sam opazil. Problematično igranje se v neki fazi ne tiče
le igralca samega, saj zaradi časa (in denarja), ki ga posveti igranju, povzroča probleme tudi
svojcem. Zasvojenost z igrami na srečo uničuje partnerske in družinske odnose. Zasvojeni
manj časa preživlja z družino, kmalu se pojavijo tudi druge motnje v družinski dinamiki, kot
je izogibanje stikom, laganje, celo nasilje (Čebašek-Travnik, 1999).
Posledice problematičnega igranja, ki so se pokazale skozi analizo podatkov, so pretirane
finančne obremenitve igralcev problematičnega igranja, pojavljajo se tudi kraje na delovnem
mestu, slaba kvaliteta opravljanja dela, kompulzivna dejanja in izguba kontrole nad lastnimi
dejanji, zanemarjanje osnovnih osebnih potreb, napetost, nemir v splošnem počutju in
družinske težave.

3.3.4 ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšne so potrebe po pomoči med
krupjeji?

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju, kakšne so potrebe po pomoči med krupjeji, sem
ugotovila, da krupjeji nimajo potreb po pomoči. Obstajajo mnogi obstoječi ukrepi, ki dobro
regulirajo problematično igranje, intervjuvanci so omenili prepoved igralnice in
samoprepoved. Pomeni, da si lahko v igralnicah, v katerih igrajo, sami izdajo prepoved
oziroma mu lahko prepoved izvrši vodja igralnice. Na tak način se uspešno preprečuje stik z
igranjem in se posledično zmanjšujejo škodljive posledice igranja, kar v začetni fazi še ne
poraja potrebe po drugih oblikah pomoči (Podgornik, 2011).
kode 1. Reda

kode 2. reda

kode 3. reda

Imamo v Sloveniji določene varovalke pred
zasvojenostjo z igrami na srečo (1)

Prepovedi,
samoprepovedi (1-2)

Obstoječi ukrepi v
obliki prepovedi,
samoprepovedi in
obveznih predavanj
(1-2, 7, 8, 20)

To so prepovedi in samoprepovedi (2)
Znotraj ja (imamo urejeno pomoč, op.a.) (3)
nimamo psihologov, ponavadi kar direktor to
reši, ali pa potem preusmerimo k
strokovnjakom (4)

slaba oskrba
zasvojenih krupjejev
znotraj delovnega
okolja (3-4)

stari kader, zelo dobro informirani (5)
problematika zasvojenosti z igrami na srečo
pogosteje pojavlja med mladimi zaposlenimi
(6)
obvezno predavanje o zasvojenosti med
novinci (7)
Slovenski zakon prepoveduje vstope lastnih
delavcev v igralnico, lahko pa gre v druge,
ampak imamo evidenco, bazo podatkov (8)

Smo imeli dosti izobraževanj (9)

potreba po
informiranju med
mlajšimi kadri (5-6)

Ni potrebe po
pomoči (13-17, 19)
obvezno predavanje
(7)

obstoječe oblike
pomoči za
preprečevanje
zasvojenosti (8)

tudi psihološko, so nam predavali o
zasvojenostih (10)
te škodljive učinke, ni to na strani casinoja, da

Nudenje pomoči
znotraj delovnega
okolja je slabo
urejeno (3-4, 11-12)

igralnica ni

jih zmanjša (11)

odgovorna (11)

to mora posameznik sam (12)
sam potrebe po ukrepih pa dejansko ni (13)
mi nismo meli, nikogar ni blo (14)
Mogoče bi blo dobrodošlo, samo problematika
ni tako pogosta (15)
dvomim, da bi zaposleni to uporabili (16)

odgovornost je na
posamezniku (11-12)

ni potrebe po pomoči
(13-17)

Bi prej priznali kje drugje, kot v službi (17)
nihče ti ne more dat smisla, če ga sam nočeš
(18)

ni potrebe po pomoči
(19)

Ne, to lih ne (potreboval pomoč, op.a.) (19)
samo predavanja pa zloženke smo dobili na
začetku (20)

preventivni ukrepi
(20)

V igralnicah imajo ob zaposlovanju novih krupjejev na programu tudi obvezno predavanje, s
pomočjo katerega izvajajo informiranje o problematičnemu igranju ("obvezno predavanje o
zasvojenosti med novinci"). Tudi to je eden izmed obstoječih preventivnih ukrepov, ki
pripomorejo k zavedanju in ozaveščanju problematičnega igranja.
V splošnem so vsi intervjuvani omenili, da je področje nudenja pomoči v delovnem okolju
slabo urejeno. Na voljo nimajo ne psihologov, ne svetovalne službe, običajno razgovore na to
temo izvršuje kar vodja igralnice ali direktor sam. Iz intervjujev ni jasno, ali so te osebe
primerno usposobljene za opravljanje takih dejavnosti, vendar zaposleni ne kažejo, da bi
potrebovali drugo pomoč. Eden od intervjuvancev je izpostavil, da potrebo po pomoči
krupjejem, ki imajo težave z igranjem iger na srečo, ima igralnica sama, saj želi s tem
zmanjšati škodljive posledice na delovanje igralnice ("take zaposlene, ko kvaliteta dela pada,
ga pokličemo na razgovor. Naši delavci morajo biti skoz skoncentrirani, razpolagajo z
visokimi vsotami denarja in mi si ne moremo privoščiti narkomana, odvisnika"). Tako se
pogosto poišče zunanjo pomoč, notranje pomoči pa igralnice ne vzpostavijo.
Problematika zasvojenih med zaposlenimi v igralnicah je nizka, posledično se potreba po
pomoči ne pojavlja oziroma ni prepoznana.

3.4 SPOZNANJA IN SKLEPI

Področje dela socialnega pedagoga je zelo široko in zajema delo z raznovrstno populacijo.
Svoje poslanstvo lahko socialni pedagog uresničuje v javnih zavodih, nevladnem sektorju in
ne nazadnje tudi v gospodarstvu. Kjerkoli gre za delo z ljudmi, je vloga socialnega pedagoga
izredna dodana vrednost. Tako lahko rečem, da bi bili dobrodošli tudi v igralniškem sektorju
kot podpora zaposlenim in na drugi strani tudi obiskovalcem.
Delo v igralniškem sektorju je stresno in obremenjujoče, saj od posameznika zahteva, da
obrne bioritem na glavo in se podredi umetno ustvarjenemu ritmu življenja. Kot je omenil
eden izmed intervjuvancev, gre za drugo najbolj stresno delo, kar po mojem mnenju ni daleč
od resnice. Sama sem imela priložnost, da sem skozi študentsko delo spoznala, kaj pomeni
delati kot krupje v igralnici. Delovno okolje je umetno, cirkuško, v prostoru ni oken in ni ure,
ki bi merila čas. Osebje ves čas vzdržuje stanje spektakularnosti, oprema je bleščeča in vabi,
da se jo preizkusi. Deluje kot obljubljena dežela, kjer se je nemogoče počutiti neprijetno.
Vendar to ne drži. Okolje, kjer se preizkuša sreča, se kmalu sprevrže v valilnico razočaranj,
brez katerih redko kdo zapusti igralnico. Zaposlenim, ki so šele pričeli z delom v igralnici,
blišč zaslepi stranske učinke, ki se kaj kmalu razkrijejo v obliki stresnih situacij, s katerimi se
težko soočajo. Delovni čas je nočne narave, delo postane fizično naporno, saj je koncentracijo
težko celo noč ohranjati na visokem nivoju, kakor je to potrebno. Nemalokrat zaposleni
izgubijo stike z drugimi ljudmi, ki ponoči spijo. Specifika dela zahteva, da zaposleni skozi
roke presaja ogromne količine denarja, v velikih igralnicah so to nemalokrat nekajkratniki
njihovih plač. Občutek za denar se izgublja, zaposleni, ki s svojim rednim dohodkom plačuje
svoje mesečne račune, je priča veliki izgubam denarja, in se zaradi tega počuti manjvrednega
in nepomembnega.
Kakor opredeljuje literatura, je delo v igralnici pomemben dejavnik tveganja (Prekić, 2010),
da se pri zaposlenih v igralniškem sektorju lahko razvije določena oblika zasvojenosti. Ker se
pogosto zaposleni držijo skupaj, o čemer priča literatura (prav tam) in spoznanja te naloge, se
določene oblike vedenja lažje prenašajo med posamezniki v isti skupini. Po mojih izkušnjah
mnogi krupjeji v prostem času zahajajo v igralnice že zato, ker se delavci med seboj poznajo
in ker jim je tako okolje domače, kar je pokazala tudi analiza intervjujev. Meja
problematičnega igranja je tanka, vendar v svoji kratki dobi dela v igralnici nisem

identificirala za kakšno igranje gre pri sodelavcih in ali je še v mejah, ko ne ogroža
posameznika in njegove okolice. Na podlagi tega sem želela podrobneje raziskati področje
zasvojenosti med zaposlenimi v igralniškem sektorju in oblikovala raziskovalna vprašanja.
Odločila sem se, da bom za potrebe naloge izvedla kvalitativno raziskavo, ciljala sem na vsaj
pet intervjujev, vendar se nisem zavedala, da je do igralniškega kadra razmeroma težko
pristopiti. Preko osebnih stikov sem uspela opraviti tri intervjuje, vse z osebami moškega
spola. Dve osebi sta zaposleni v igralnicah z živimi igrami, ena je kmalu pred intervjujem
napredovala na pozicijo vodje igralnice, druga oseba je zaposlena kot krupje, tretja je pravkar
zaključila z delom v igralnici, vendar sem intervju s to osebo vseeno opravila. Pri zastavljanju
vprašanj, ki sem jih uporabila pri intervjuju in so mi pomagala odgovoriti na raziskovalna
vprašanja, sem naletela na nekaj težav. Ocenila sem, da zna biti tematika problematična za
intervjuvance, zato sem nekatera vprašanja postavila indirektno in nekoliko strateško. Dva
intervjuja sta potekala na zelo osebnem nivoju in dobila sem občutek, da sta intervjuvanca
odgovarjala iskreno. En intervju je potekal zadržano, sprva sem imela občutek, da skuša
intervjuvanec manipulirati z vprašanji in se izmikati direktnem odgovoru. Tema je vsekakor
kočljiva za zaposlene, saj mnogim o tematiki zasvojenosti, sploh če je povezana s službo, ni
enostavno spregovoriti. Morda so tudi ocenili, da bi zaradi tega lahko naleteli na težave.
Zanimivo se mi je zdelo, da takoj ko sem ugasnila diktafon in prenehala s snemanjem, se je
intervjuvanec sprostil in spregovoril mnoge, za mojo nalogo pomembne informacije. Žal teh
podatkov nisem mogla obdelati, so pa ves čas analize bdeli nad mano in mi bili v pomoč pri
analiziranju podatkov dotičnega intervjuja. Kot sem povedala, sem raziskovalna vprašanja v
nalogi oblikovala na podlagi lastnih izkušenj z delom v igralnici in predelane literature.
Zanimalo me je, ali se kažejo znaki problematičnega igranja med krupjeji, kaj so glavni
razlogi po mnenju zaposlenih, da se problematično igranje razvije, kako se kažejo posledice
problematičnega igranja ter kakšne so potrebe po pomoči med krupjeji.
Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem ugotovila, da splošnih težav s problematičnim
igranjem med krupjeji ni, intervjuvani kažejo zdrav življenji slog, se pa pojavljajo posamezni
primeri v njihovem delovnem okolju, ki kažejo znake problematičnega igranja. Ugotovljeni
znaki so pogosto preživljanje prostega časa v igralnicah, prisotnost psihoaktivnih substanc pri
prostočasnem druženju s krupjeji, nekontrolirana poraba denarja, težave s spanjem, motnje v
družinski dinamiki in zelo močna potreba po igranju. Na prvo raziskovalno vprašanje sem
torej odgovorila delno pritrdilno, saj nekateri krupjeji kažejo znake problematičnega vedenja,
drugi ne. Nad ugotovitvijo nisem presenečena in po mojem mnenju kaže realno stanje.

Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem ugotavljala, kateri so glavni razlogi po mnenju
zaposlenih, da se razvije problematično igranje. Z analizo podatkov sem spoznala, da se to
vedenje pri krupjejih razvije na podlagi poznavanja produkta ter spodbujanja k poznavanju,
kontinuiran stik z igrami na srečo je prav tako razlog po mnenju zaposlenih, naposled sem
med razlike uvrstila tudi individualne razloge. Tukaj je potrebno razločiti med razlogom in
samim dejavnikom tveganja, saj to dvoje nima skupnega imenovalca. Razlog, da se razvije
zasvojenost, je vselej individualen in zakoreninjen globoko v preteklosti posameznika. Ostalo
našteto so dejavniki tveganja, ki pa sem jih zavoljo raziskave te naloge opisala pri drugem
raziskovalnem vprašanju.
Kako se kažejo posledice problematičnega igranja sem raziskovala s tretjim raziskovalnim
vprašanjem. Pomembno je razločiti med tem, kaj so znaki problematičnega igranja in njegove
posledice. Ena izmed očitnih posledic je slabša finančna situacija, vendar nisem ugotovila, ali
le-ta ogroža igralčevo eksistenco. Na delovnem mestu so vodilni morali uporabiti sankcije
zaradi kraj, ki so se zgodile kot posledica primanjkovanja sredstev za vzdrževanje
problematičnega igranja. Vidne posledice so tudi slabo opravljeno delo, padec koncentracije,
kompulzivna dejanja in izguba kontrole nad lastnimi dejanji. Pojavilo se je tudi zanemarjanje
osnovnih potreb, napetost, nemir in družinske težave. Posledice problematičnega igranja so
uničujoče tako za posameznika kot njegovo delovno in družinsko okolje. Pomembno je, da se
jih identificira in primerno obravnava in s tem zmanjšuje škodljive učinke takega vedenja.
S četrtim raziskovalnim vprašanjem sem ugotavljala, kakšne so potrebe po pomoči med
krupjeji. Menim, da je tema delikatna in samo priznanje, da posameznik potrebuje pomoč,
usmerja k aktivaciji. Z raziskovanjem sem ugotovila, da krupjeji nimajo potrebe po pomoči
oziroma ta potreba še ni prepoznana. Poleg že obstoječih in učinkovitih ukrepov pomoči, kot
je prepoved in samoprepoved, ki velja za vse obiskovalce igralnic, igralnice zaposlenim
ponujajo preventivna predavanja in razgovore z nadrejenimi. Ugotavljam, da v igralnicah
nimajo ustreznega kadra, ki bi zagotavljal strokovno pomoč pri osebnih težavah zaposlenih,
kot tudi nimajo te potrebe. Nekatere igralnice imajo ustanovljena športna društva, ki
omogočajo druženja in gibanja v naravi in dvoranah, kar na nek način predstavlja skrb za
zaposlene. Iz intervjujev pa ni bilo ugotovljeno, ali je ta dejavnost v domeni igralnice ali
samih zaposlenih. Potrebo po pomoči zaposlenim pa ima sama igralnica, ki s tem želi
zmanjšati škodo in obdržati zaposlenega na delovnem mestu, za katerega je usposobljen.
Njihov ukrep je poziv na razgovor in preusmeritev pristojnim institucijam.

Kot rešitev bi predlagala ustrezno kadrovsko nadgradnjo v igralniškem sektorju in na tem
mestu vidim profil socialnega pedagoga. Njegove naloge bi zaobjemale skrb za zaposlene,
njihove odnose, nudenje strokovne pomoči pri soočanju s problemi na delovnem mestu in s
samo specifiko igranja iger na srečo. Oseba bi lahko skrbela tudi za kadrovanje in morebitno
premeščanje delavcev znotraj igralnice. Poleg socialnega pedagoga bi to delo lahko opravljali
tudi drugi pedagoški poklici, še posebej psihologi in socialni delavci. Na delovnem mestu je
pomembno znanje o človeku in njegovi notranji dinamiki, prepoznavanju odklonskega
vedenja in poznavanje primernih ukrepov. Na tak način bi se lahko ohranjal pozitiven odnos
delavcev do svojega dela, dobro poznavanje specifike dela in produkta pa bi onemogočala, da
bi posameznik podlegel različnim oblikam zasvojenosti.
Drug predlog, ki ne vključuje sprememb pri kadrovski strukturi, je, da bi za te storitve v
igralnici poiskali zunanjega izvajalca. V nevladnem sektorju se nekateri že ukvarjajo s
pomočjo hazarderjem, vendar se v zadnjih letih to področje ne razvija. Dobrodošla bi bila
organizacija, ki bi svoje raziskovanje in delovanje posvečala izključno področju
problematičnega igranja iger na srečo in nudila strokovno in celovito pomoč z različnimi
kurativnimi in preventivnimi programi. Na prvem mestu bi bile zelo dobrodošle natančnejše
statistike, na podlagi katerih bi identificirali stanje potreb na tem področju.
V obeh primerih bi posebno področje namenjali tudi preventivi. Obstoječa predavanja so več
kot dobrodošla, vendar skozi raziskavo nisem ugotovila, kakšna so ta predavanja in kateri so
nameni in cilji. Izvedela sem, da s pomočjo predavanj informirajo nove zaposlene o
pojavnosti problematičnega igranja, ne usmerjajo pa nadaljnjih akcij. Menim, da igralnice
posvečajo premalo pozornosti preventivi in ozaveščanju svojih zaposlenih o zasvojenosti z
igrami na srečo. Razlog morda tiči v tem, da je zasvojenost do neke mere dobrodošla, saj
prinaša igralnici dobiček. O tem so spregovorili tudi intervjuvanci, da igralnica ne more
skrbeti za obravnavanje problema, ki ga delno soustvarja. Ampak v kolikor naključni
mimoidoči zasvojeni obiskovalec igralnice ne predstavlja težave sami igralnici, pa lahko
težavo predstavlja zasvojeni zaposleni, zato je preventiva na področju preprečevanja
problematičnega igranja dvorezen meč. Po mojem mnenju preventiva ni v nobenem primeru
škodljiva in služi ozaveščanju o škodljivih posledicah igranja, v določenih primerih pa ga celo
preprečuje. Predavanja in delavnice na interaktiven način so učinkovite metode, da se
zaposlene informira o zasvojenosti, razvoju, simptomih in posledicah. Potrebno bi bilo jasno
določiti namene in cilje, ki bi temeljili na ozaveščanju. Zaposlenim bi bile koristne tudi
informacije o institucijah, ki se ukvarjajo s to problematiko, in njihovi učinkovitosti.

Predavanja oziroma delavnice bi bile intervalne in bi se organizirale ne samo med novinci,
temveč tudi med starejšimi delavci. Taka druženja bi se lahko izkoristila tudi za prenos znanj
in izkušenj iz starejših na mlajše in obratno ter potencialno nudenje pomoči med samimi
zaposlenimi na podlagi oblikovanja osebnih odnosov.
Splošne ugotovitve so, da posebnih težav s problematičnim igranjem med krupjeji ni, prav
tako ni izrazite potrebe po pomoči. Navedena ugotovitev je lahko zavajajoča, saj je lahko
posledica opisanih omejitev vzorčenja ali položaja izbranih intervjuvancev. Med procesom
pridobivanja intervjujev sem opazila zadržanost intervjuvancev pri podajanju informacij, saj
so se določena vprašanja v intervjuju nanašala na občutljive teme, s katerimi bi lahko
intervjuvani ogrozil ugled igralnice. Po izklopu diktafona so prišle v ospredje mnoge
informacije, ki so v kontrastu s splošnimi ugotovitvami intervjuja.
Glede na to, da je v Sloveniji to področje premalo raziskano in ne ponuja veliko opcij pri
pomoči, bi bilo na mestu, da vsaj nevladni sektor začne z raziskovanjem na tem področju,
razvije sodobne načine za nudenje pomoči ter tako v svoje delovanje vključi tudi populacijo
zaposlenih v igralniškem sektorju. V okviru primernega društva bi lahko skupina ljudi
oblikovala projektno idejo in zastavila cilje. Morda bi do večjega vzorca prišli s pomočjo
jasno zastavljenih ciljev in drugačno metodo raziskovanja. Primernejše bi lahko bile ankete,
ki zagotavljajo večjo anonimnost. Na prvem mestu bi bilo potrebno raziskati populacijo
zaposlenih v igralniškem sektorju, da bi spoznali spolno in starostno segmentacijo. Omenjeno
problematiko pa je mogoče ustrezno in sistematično raziskati na način, da se oblikuje ekipa
ljudi, ki to področje dobro pozna (strokovnjaki). Le-ti bi jasno opredelili cilj (v tem primeru
zasvojenost z igrami na srečo) in predvideli kazalnike. Šele nato je možno pripraviti ustrezne
preventivne programe. Glede na razvitost igralniškega sektorja v Sloveniji bi lahko po vzoru
Danske, ki ima enega izmed dveh centrov za zdravljenje zasvojenosti posvečenega posebej
zdravljenju odvisnosti od iger na srečo, tudi pri nas odprli center v te namene. Tam bi potem
lahko tudi celovito raziskali to področje in ga spremljali. Primer dobre prakse sta tudi Velika
Britanija in Nizozemska, ki posebno pozornost namenjata izobraževanju zaposlenih v
igralnicah, da se naučijo prepoznavati znake zasvojenosti in posameznike preusmeriti k
iskanju pomoči. Prav zaposleni so lahko dober vir pri nabiranju in širjenju informacij in so
hkrati tudi ciljna populacija. Socialni pedagog bi lahko s svojim naborom znanja to poslanstvo
opravil več kot zadovoljivo.
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5

PRILOGE

5.1 PRILOGA 1: Delno strukturiran intervju
Raziskovalno vprašanje

Vprašanja v pomoč

Ali se pri krupjejih kažejo znaki

-

Kako preživljate svoj prosti čas?

problematičnega igranja iger na srečo in

-

Se vam zdijo igre na srečo privlačne?

kakšni so ti znaki?

-

Morda v prostem času zahajate v
igralnice?

-

Tvoje domače moti vaš način
preživljanja prostega časa?

-

Kako pa vidite svoje sodelavce?

-

Ste morda pri njih opazili znake
zasvojenosti z igrami na srečo?

Kateri

so

glavni

razlogi

po

mnenju

-

Bi rekli, da je vaše delo lahko

zaposlenih, da se razvije problematično

dejavnik tveganja za razvoj

igranje oz. zasvojenost?

zasvojenosti z igrami na srečo?
-

Kako bi opisali svoje delo?

-

Ali preživljate prosti čas s sodelavci?

-

Kako bi opisali obiskovalce?

-

Kaj je po tvojem mnenju dejavnik
tveganja, da se zasvojenost razvije?

-

Se vam zdijo zaposleni v igralnici
bolj podvrženi zasvojenosti z igrami
na srečo?

Kako se kažejo posledice problematičnega

-

Ali pri obiskovalcih opažate, da imajo
kakšne težave?

igranja?
-

A je kdo izmed obiskovalcev po
vašem mnenju zasvojen z igrami na
srečo?

-

Bi ocenili, da ima morda kateri od
vaših sodelavcev težave z igrami na
srečo?

-

Kako zgleda nekdo, ki je zasvojen z
igrami na srečo?

Kakšne so potrebe po pomoči med krupjeji?

-

Imate v vaši igralnici kakšne ukrepe,
kadar zaznate zasvojenosti z igrami
na srečo med zaposlenimi?

-

Imate znotraj igralnice urejeno
pomoč; svetovalno službo?

-

Kako je s preventivo med
zaposlenimi na področju zasvojenosti
z igrami na srečo?

-

Vam na delovnem mestu nudijo
kakšna izobraževanja?

-

Kakšna je pomoč zaposlenim v
socialnih stiskah?

-

Se vam zdi, da bi kateri od
sodelavcev potreboval pomoč zaradi
zasvojenosti z igrami na srečo?

5.2 PRILOGA 2: Zapis intervjuja
Koliko let imate izkušenj z delom v igralništvu?
21 let
Kakšne pozicije znotraj igralnice? Raznorazne?
Več ali manj sem opravljal vsa delovna mesta, katera so znotraj casinoja, od same receptorske
službe, valejske službe, blagajniške službe, krupjejske službe, leta nazaj smo bili še čiperji,
vodja, pomočnik blagajne, nadzornik, marketing…
Tudi kot krupje?
Tudi kot krupje, eno obdobje, bolj v začetku, prvih pet let, kakšnih 10 let nazaj.
Na katerih igrah?
Na black jacku, ameriški ruleti, karibian poker.
Kako bi recimo, tisto obdobje, ko ste delali na mizah, opisali delo v casinu?
V katerem smislu?
Tip dela, stik z obiskovalci. Kako bi ocenili delo?
Delo z ljudmi je zelo naporno, kot vsako delo z ljudmi, tukaj je še treba vedet , da vsiljen je
ritem življenja, delo v večernem času, delo med prazniki, in tko naprej, ljudje tukaj igrajo za
določene vsote denarja, torej je tukaj prisoten še nek emotivni faktor, pri tem delu, bom reku
da je to neko tako specifično delo, ki ga more nekdo, ki ga hoče spoznat, ga more tudi probat.
Kako bi pa recimo moralno ovrednotili tako delo, v primerjavi z delom v trgovini?
Moralno…delo ni sporno, je pač produkt, ki se ga ponuja določenim obiskovalcem, ki imajo
neke želje, želje po takem produktu.
Kakšni so pa kaj obiskovalci igralnice?
Specifika slovenskih obiskovalcev igralnice je več ali manj razdeljena na regije. Ta pas, ki
meji z Italijo, torej recimo Portorož in Nova gorica ima pretežni del, torej 95% obiskovalcev
Italijanov, italijanski gost je več ali manj prisoten v vseh igralnicah, ki mejijo na meji z Italijo.
Igralnice v notranjosti države so obiskane več ali manj s slovenskimi gosti, domačini. Kar se
pa tiče igralnic, ki mejijo z Avstrijo, so pa predvsem Avstrijski, tukaj imam v mislih
predvsem Kranjsko Goro in Kobarid.
Ne toliko po narodnosti, ampak a imajo vsi ti ljudje morda kakšno skupno lastnost?
Kot ljudje.
Skupne lastnosti oseb, ki hodijo v igralnico so se delijo na 4 do 5 različnih lastnosti. Prvi
segment ljudi, ki hodijo v igralnico, je ta, da imajo neko potrebo po igri. Torej pride v
igralnico predvsem zaradi tega, da bi potešil to željo po igri. Drugi segment gostov, ki
prihajajo v igralnico je ta, ki imajo potrebo po druženju, torej pride v igralnico iz neke
potrebe, ki si je oblikoval določeno skupino ljudi in se rad druži v tej skupini ljudi. Potem
imamo skupine ljudi, ki hodijo v igralnico, torej tretja skupina ljudi, ki imajo neko potrebo, so
v neki finančni situaciji, ki ne igre ne jemlje več kot zabavo, čemu je tudi igralništvo
namenjeno, ampak v igri išče izhod iz nekega problema, z neke konfliktne situacije in išče
zmagovalni dobitek, da bi se tega občutka rešil. In potem imamo še četrti segment ljudi, ki
hodijo v igralnico izključno zaradi preživljanja prostega časa. O mislim predvsem starejše
ljudi, ki so že v penziji, imajo višek časa, iščejo v igralnicah določeno porabo časa, vidijo
igralnico kot nekako druženje.

Kakšno pa je približno razmerje med temi skupinami ljudi? So enako razporejeni?
To so nekako štiri skupine, ki so najbolj značilne za igralniške goste, pretežna in največja
skupina, ki hodi v igralnico, so taki, ki imajo željo po igri. Kar je tudi razumljivo.
Pa imajo ti ljudje, ki prihajajo, kakšne težave? Kako bi vi ocenili? Imajo po vašem
mnenju kakšne težave?
Ljudje nimajo nobenih težav, vi recimo greste v petek v kino, ljudje pridejo v igralnico.
Se vam zdi to podobno? Iti v kino ali iti v igralnico?
Moraste vedet, vi če boste šla v kino, boste za določen znesek, recimo v torek ko imajo
študentje te urice dva za ena, boste plačala 5 evrov, če bosta šla s fantom v soboto, bosta
plačala vsak 10 evrov, torej skupaj 20 evrov, to bosta namenila za ogled tega filma, te
storitve, ki traja uro in pol, torej z nakupom te karte ste dobila to storitev. Ljudje hodijo v
igralnico z določeno vsoto denarja, ki so jo namenili, s katero so se namenili poizkusiti srečo,
kar pomeni, zdaj to pomeni različno, igralnice so značilne, naša igralnica je zelo specifična,
nudi storitve predvsem med vikendi, dnevne igralnice, ki delujejo med tednom podnevi, so pa
tudi igralnice, ki delujejo samo neko obdobje, recimo samo pozimi ali samo poleti.
Torej rekli ste, da prihajajo z nekim določenim denarjem, ki so ga pripravljeni tukaj
namenit?
Seveda.
Bi lahko to za vse tipe igralcev trdili?
Ja lejte, tudi vi ne morete iti v kino brez denarja.
Razmišljala sem bolj o zgornji meji.
Zgornje meje ni, spodnja meja je 1 cent. Če boste prišla v z 20 evri, ki jih boste namenila za
ogled filma, ki traja uro in pol, boste lahko pri nas tri ure s temin 20 evri, no sej lahko pa
boste bila 15-20 minut.
Kaj pa ko ta njihov denar poteče? A zapustijo prostor?
Pa to je čisto enako z ogledom filma, če ostaneva na tem primeru. Vi ste 20 evrov namenili za
ogled filma in vi zdaj hočete pogledati še en film, boste dala še 20 evrov za en ogled filma, in
ga boste pač pogledala, če se boste odločila, če boste odločila, da tega filma ne boste
pogledala, ga pač ne boste pogledala, tako je tudi v igralnici, določene… hm, tako čudno ste
vprašala, iščejo denar za kaj…dobijo denar, porabijo, dobijo…odvisno! To se pač tako
obrača. Imajo določen znesek, ki ga namenijo za igre na sreče.
Kakšen pa je vaš pogled na zasvojenost z igrami na srečo? Jo prepoznate?
Z zasvojenostjo sem se dostikrat ukvarjal, moj pogled na zasvojenost z igrami na srečo je pač
ta, da ta pojem dosti preveč potenciramo, kot se to skuša prikazat v javnosti. Zasvojenost pač
obstaja, zasvojenosti pač obstajajo, obstaja zasvojenost od čokolade, zasvojenost od zbiranja
znamk, zasvojenost od cigaretnega dima in tko naprej. Sama zasvojenost pri igrah na srečo in
čokoladi in znamkah je ista, zasvojenost nastane takrat, ko hočeš ti naredit nekaj, kar bi
preseglo tvoje zmožnosti. Kaj to pomeni? Če recimo vi zbirate znamke, recimo jaz poznam
ljudi, ki zbirajo znamke, so pripravljeni dat za znamke astronomsko dosti denarja in ta znesek
bo rekel že obremenjuje njihov življenjski status, njihovo življenje in družino in tako naprej.
Tako da glede zasvojenosti je vedno bom rekel odvisno tisto kar daš in tisto kar pričakuješ,
zdaj glede same zasvojenosti iger na srečo v Sloveniji je to bom rekel…nekaj časa se je doti
govorilo o tem, problem pri temu je ta, da Slovenci, kot narod, niso nagnjeni k igram na srečo.
Sam procent Slovencev, ki obiskuje igralnice, je zelo majhen. Igralnice Slovenci obiskujejo

predvsem takrat, ko imajo sorazmerno izredno visok življenjski standard in da so lahko
ekvivalentni italijanskim in avstrijskim gostom, turškim, egipčanskim in tako naprej. Tako da,
kot sem že rekel, te zasvojenosti, če primerjam zasvojenost z igrami na srečo z zasvojenostjo s
čokolado, je to eno, če pa recimo primerjate z zasvojenostjo s trdimi drogami, pa te dve
zadevi nimata nobenega skupnega imenovalca.
Kako pa bi morda vseeno primerjali zasvojenost z igrami na srečo in zasvojenost s
trdimi drogami? Vi vidite katero od bolj pogubnih?
Kot sem rekel zasvojenost z igrami na srečo in zasvojenost s trdimi drogami nima nobene
povezave, vedno pa pri določeni zadevi obstaja, lahko se zadeva preide v neko zasvojenost.
To pomeni, da vi se danes vozite z biciklom in potem postanete zasvojena od vožnje z
biciklom. Jaz poznam ljudi, ki so se vozili z biciklom, ki jim je srce odpovedalo, ki so se cele
dneve vozli z biciklom. Maste zasvojenost, greste v kino gledate film, maste doma cele zbirko
filmov, ste za to zbirko porabli enormne količine denarja, kar otežuje vaš življenjski slog in
ste mogoče zasvojeni s filmi. Zasvojenosti vedno obstajajo, zdaj odvisno v kateri obliki, kot
sem že povedal, po mojem mnenju je zasvojenost, ko nekdo hoče imet nekaj, kar potem
otežuje njegovo življenje, bom rekel, ima neke potrebe, pride do nekega konflikta situacij, ki
ta konflikt pomeni veliko težavo v njegovemu mentalnemu življenju.
Kakšne so pa kaj posledice različnih oblik zasvojenosti? Se vam katera zdi hujša?
Če primerjam recimo zasvojenost s čokolado in z zasvojenost z igrami na srečo, je meni
zasvojenost s čokolado hujša. Jaz recimo čokolade ne jem, čokolada povzroča, da se človek
redi, recimo povzroča probleme v krvnem obtoku, povzroča zvišan holesterol, to pa lahko
pomeni smrt, lahko pomeni zdravstvene težave. O posledicah igranja iger na srečo mi pa vi
povejte…
Mene zanima kaj vi veste o tem…
Jaz sem o tem razmeroma dobro informiran, sem prvi diplomant igralništva v Sloveniji, imam
tudi končan magisterij. Jaz mislim, da se zasvojenost z igrami na srečo preveč potencira v
Sloveniji.
Torej hočete reči, da ni tako grozna, kot se govori, da je?
V Slovenskem prostoru sploh ne, obstajajo sigurno primeri. Zagotovo obstajajo primeri
zasvojenosti z igrami na srečo, vem da je bilo v Gorici, da so odprli nek center za
preprečevanje zasvojenosti z igrami na srečo in tako naprej. Glede na odstotek, je to
zanemarljiv odstotek.
Se vam zdijo privlačne igre na srečo?
Ne. Nikoli ne igram.
Pri gostih prepoznavate zasvojenost z igrami na srečo?
Ma… kakšni so kriteriji, ki kažejo, da je nekdo zasvojen? Izguba meje za porabo denarja? Kaj
bi vi rekla, je to pri 500 evrih? 5000 evrih? 50 000 evrih?
Pomoje da takrat, ko je njegov standard ogrožen.
Torej se strinjate z mano, ko je presegel svoje zmožnosti, ja. Ampak kako vi veste, kakšne je
njegovo finančno stanje? Vse je relativno. Za mene recimo 500 evrov pomeni zelo dosti, za
nekoga 500 evrov pomeni zelo malo.
Kaj pa druge težave, ki niso povezane s financami?
Super ste to pogruntala! To pomeni, da problematika zasvojenosti iger na srečo ni v
porabljenih zneskih, nekomu ki je recimo na zavodu za zaposlovanje, lahko recimo že 50

evrov pomeni zelo veliko, in tako naprej. Nekdo ki ima izredno visoke prihodke, pač tudi
zgublja dosti višje zneske denarja. Tista meja je problem, ki predstavlja v razmeroma kratkem
času, problem v njegovem domačem okolju, tako naj se ugotavlja problematiko zasvojenosti z
igrami na srečo. Če se vrneva malo nazaj, prej ste me vprašali, kakšna je razlika med nekom ,
ki zbira znamke in nekom, ki igra v igralnici. So ljudje, ki se ločijo, ki se skregajo z ženo, ko
je vse porabu za nakup znamk, je vse porabu recimo za potovanja, al pa za obleke, ženske ste
značilne, da ste nabiralke, da hrčkate te vaše obleke. Dosti zakonov je recimo propadlo, ker je
ženo zaneslo na eno stran in je recimo potem kupovala zadeve, ki jih ne potrebuje, potem je
prišlo do sporov med možem in ženo. Torej je šla nad svojimi zmogljivostmi, pa to niso bile
neke igre na srečo, je bil nek šoping.
No pa če se vrneva na igre na srečo, vi ste zaposleni v igralnici, morda prepoznate
kakšne simptome zasvojenosti z igrami na srečo? Kakršnekoli?
Zelo dobro se razumemo z obiskovalci… Imamo v Sloveniji določene varovalke pred
zasvojenostjo z igrami na srečo. To so prepovedi in samoprepovedi, kot najbrž že veste,
obstajajo na nacionalni ravni, tudi na lokalni, torej individualni ravni.
Morda vaša igralnica izvaja še kak drug ukrep?
Imamo zloženke, ki so tudi zakonsko predpisane, imamo tudi opcijo samoprepovedi, recimo
če si gost želi, če se počuti, da čuti da je presegel meje svojih finančnih zmožnosti, da si da
recimo tudi sam prepoved. V naši igralnici imamo tudi individualno določeno, recimo ja
lahko dam gostu tudi doživljenjsko prepoved, to je v sklopu delovnih navodil vsake igralnice.
Pa greva še malo drugam. Kako recimo vi preživljate prosti čas?
Jaz sem velik športnik, zelo dosti športam, snowboardam, se zelo dosti vozim z biciklom,
surfam, jadram…
Se v prostem času družite z ljudmi, s katerimi se poznate iz igralnice?
Ne, moja družba ni povedana z družbo.
Kako pa te stvari opažate pri drugih? Pri sodelavcih?
To je vse individualno. Kot v vseh delovnih timih je pač tako, da nekateri preživljajo prosti
čas skupaj, drugi pa ne preživljajo prostega časa skupaj. Čisto povprečno.
No, jaz sem v literaturi zasledila, da zaradi specifičnega bioritma, prav v igralništvu
ljudje pogosteje preživljajo prosti čas skupaj. Kaj mislite o tem?
Zelo dobro vprašanje! Res je… leta nazaj, je tole, kar ste zdaj navedla, je držalo, s tem da je to
s to globalizacijo postalo s temi vsiljenimi ritmi življenja, to postalo dokaj podobno.
Predvsem gostinstvu, turizmu, vsi ki obratujejo 24 ur oz da imajo neke podaljšane urnike, na
obali je to Luka Koper, hoteli itn. So pa tukaj ljudje, ki delajo v turnusih in imajo oblikovane
te turnuse, da se nekako rotirajo, da sem jim pač ta bioritem nekako uredi. Naši krupjeji v
nedeljo recimo komot končajo ob peti, šesti uri.
Če prav sklepam, vaš način zabave nikakor ne vsebuje iger na srečo, imam prav?
Moj način ne vsebuje iger na srečo, so pa posamezniki, med zaposlenimi, ki glede na to, da
poznajo igre na srečo, skušajo igre na srečo vključiti tudi v svojo zabavo. Zdaj če bi gledala
proncentualno je to zanemarljiv, no, nek odstotek je, vendar vaša služba oziroma delo ki ga
opravljate, vas spodbuja, da spoznavate še drugačne aspekte svojega dela. Jaz mislim, da
nekdo, ki dela tukaj, neki receptor, recimo v Kempinskem, če bo šel nekam na dopust, na
neko destinacijo, bo recimo želel ogledati podoben hotel, želel bo preveriti, kako je tam
delovno okolje, kako imajo organizirano. Nekdo, ki meša koktejle, bo šel na dopust in probal

take koktejle, kakšen okus ima ta koktelj. To je tudi v našem okolju, da ljudje, ki delajo v
igralnicah, grejo probat tudi igre na srečo. Koliko je zasvojenosti z igrami na srečo zdaj
prisotno v igralništvu, jaz mislim, da Obala tukaj ni bila dosti izpostavljena, je bila Gorica
dosti bolj izpostavljena. Zakaj…ne vem. Jaz mislim, da je bil prehod v Gorici problematičen,
ki je iz nič naredil vse. Hit je čez noč prinesel spremembo. Zdaj če je to slabo ali dobro, ne
vem. Nekateri so zaradi tega dobili delo in podobno, drugi so marsikaj izgubili. Tu na Obali je
drugače, mogoče je bilo težavno v 80. Ko so bile razlike v plačah zelo velike. Potem se je
normaliziralo.
Bi rekli, da je taka oblika dela dejavnik tveganja za razvoj zasvojenosti z igrami na
srečo?
Določen dejavnik tveganja seveda je. Zdaj pa odvisno od vsakega posameznika, jaz delam že
toliko let v igralnici, pa sem igral mogoče igre na srečo dvakrat, iz zabave. Poznam še kar
nekaj ljudi, ki delajo v igralnici in niso nikoli igrali iger na srečo. Če bi gledali procentualno,
bi rekel da je med zaposlenimi zelo nizek odstotek zasvojenih z igrami na srečo. S tem da
tukaj vam pa moram dat prav, in je res, da če ti poznaš neko zadevo, si veliko bolj
izpostavljen. Če so cigareti v prosti prodaji, je večja verjetnost, da jih bo nekdo kupil v trafiki,
je večja verjetnost ko da bi kupil recimo marihuano, ki ni v prosti prodaji, ki je težje
dosegljiva. Torej če nisi v stiku z igrami na srečo, rabiš nek povod za to, da sploh greš tja,
medtem ko zaposleni so že tukaj. Delo v igralnici preskoči korak iskanja igralnice za igranje
iger na srečo.
Kaj pa to, da zaposleni vidijo vse te finančne izgube, ki doletijo obiskovalce?
Tukaj se motite, izgub ni nujno veliko. Recimo Black Jack ima igralnica 1.5 procentno
možnost, da zmaga. Igra mora biti zabava. Spet sva pa pri meji, koliko posameznik porabi,
kakšne so njegove zmožnost.
Torej če pravilno sklepam, zaposleni v igralnici bo sicer prej šel v igralnico, ampak ne
vodi pa to nujno do zasvojenosti?
Ja seveda! Pozna produkt, zelo dobro pozna produkt igralnice. No sej to je enako kot pri
biciklu, če znate vozit kolo, je ziher večja verjetnost, da se boste usedli na kolo in se peljali.
Morda v službi organizirate kakšna druženja, izlete za zaposlene?
Ja, organiziramo. Družimo se tudi z drugimi Casinoju, Triglav nas enkrat letno združi na
športnem turnirju. Vsako leto nekdo gostuje…
In potem tam tudi igrate igre na srečo?
Seveda. Leta nazaj je bilo sploh popularno, da smo se hodili tudi kar tako družit v igralnice.
Bi ocenili, da ima morda kateri od vaših sodelavcev težave z igrami na srečo?
Poznam ta problem… par ljudi, ki so bili zasvojeni, se je pa po določenem obdobju ta
problematika rešla.
Je vodstvo kaj poseglo vmes?
Ja tukaj je potrebno biti zelo previden, mi moramo imeti dober nadzor, kdo zahaja v igralnice
in v katere. Slovenski zakon prepoveduje vstope lastnih delavcev v igralnico, lahko pa gre v
druge, ampak imamo evidenco, bazo podatkov. Mi tudi vidimo, kdo si je dal v kateri igralnici
samoprepoved. Mi moramo tukaj biti previdni predvsem zaradi denarja, ker nekdo ki je
zasvojen z igrami na srečo, bo potreboval vedno več denarja in tukaj lahko prihaja do kraje na
delovnem mestu.
Ste imeli kakšne takšne primere?

Ja smo meli, par primerov pa je bilo. Ni množičen pojav.
Mate v vaši igralnici kake ukrepe, kadar pri zaposlenih zaznate zasvojenost z igrami na
srečo?
Seveda, imeli smo tudi primere z zasvojenostmi od drog, alkoholike itd. Take zaposlene, ko
kvaliteta dela pada, ga pokličemo na razgovor. Naši delavci morajo biti skoz skoncentrirani,
razpolagajo z visokimi vsotami denarja in mi si ne moremo privoščiti narkomana, alkoholika.
Pa imate znotraj igralnice urejeno pomoč? Kakšno svetovalno službo?
Znotraj ja, ampak ne ne, nimamo psihologov, ponavadi kar direktor to reši, ali pa potem
preusmerimo k strokovnjakom. Na kliniko. En narkoman se je šel zdravit v komuno.
Kaj pa preventiva?
Glede zasvojenosti z igrami na srečo se mi zdi, da so sploh ta stari kader, zelo dobro
informirani.
Izvajate kakšna izobraževanja?
Predavanja se pri teh starih krupjejih ne izvaja, se pa ta problematika zasvojenosti z igrami na
srečo pogosteje pojavlja med mladimi zaposlenimi, zato imamo zdaj obvezno predavanje o
zasvojenosti med novinci. Ni to v sklopu tečaja, se pa to izvaja. Recimo mi imamo veliko
študentov, in za te študente, tam se to omeni. Mislim, da je to prav, da se omeni.
Bi za konec še kaj dodali? Bi si želeli kakšne spremembe?
Varovalk za preprečevanje zasvojenosti z igrami na srečo je dosti, če ste kaj prebrala
literaturo,vsaka država ima neke ukrepe. Avstralija ima recimo tako, da domačinom
preprečuje vstop v igralnico v njihovi Občini. Potem na Novi Zelandiji, si imel čip kartice,
kjer so lahko nadzorovali tvojo porabo. Mislim, da pri nas to ni potrebno… Pri nas so te
samoprepovedi kar učinkovite, ampak imamo problem, ko si obiskovalec čez par dni premisli,
hehe, to pa ne gre tako…

