
ODGOVORNO IGRANJE 
NA SRECO.
NAJ IGRA NA SRECO 
OSTANE ZABAVA.
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DOBRODOŠLI!

Igre na srečo so že od nekdaj zanimivo in zabavno 
razvedrilo. Zavedamo pa se tudi nevarnosti 
nekontroliranega igranja iger na srečo!

Kot odgovornemu podjetju nam je varstvo igralcev 
e posebej pomembno. V tej brošuri boste našli informa-
cije o naših ustanovah in sistemih za varstvo igralcev 
ter za preprečevanje odvisnosti od iger na srečo.

Naši uslužbenci so usposobljeni in sposobni odgovoriti 
na vsa vaša vprašanja o varstvu igralcev. Ne oklevajte in 
se obrnite na nas, pogovore bomo obravnavali zaupno!

IGRE NA SRECO SO 
RAZBURLJIV NACIN 
PREŽIVLJANJA PROSTEGA 
CASA. PODJETJE PANTHER 
GAMING PREDSTAVLJA 
IGRANJE NA SRECO V 
PRIJAZNEM, PRIJETNEM 
IN UREJENEM OKOLJU.  
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 Ko zabavno igranje na srečo postane nuja:

V podjetju Panther Gaming strmimo k preprečevanju prekomernega 
igranja na srečo. Odvisnost od igranja na srečo je lahko za odvisnike 
in njihove družinske člane resen problem.
Zavezali smo se k pregledni politiki informiranja. To je pomemben 
korak, če želimo izboljšati ozaveščenost o odgovornem in samoodlo-
čujočem igranju na srečo.

 Igranje iger na srečo za mladostnike predstavlja nevarnost,
 ki lahko ima trajne negativne posledice za njihov razvoj. Zaradi 
tega je obisk igralnic Panther Lounge na podlagi strogih kriterijev 
za vstop dovoljen samo osebam, starejšim od 18 let. 

 Kartica Panther omogoča spremljanje vašega igralnega vedenja. 
Tako lahko sprejmemo ukrepe za vašo varnost in vam ponudimo 
pomoč, če pri vas zasledimo neobičajno igralno vedenje.

PREVZEMAMO 
ODGOVORNOST 

KARTICA PANTHER

VARSTVO 
MLADOLETNIKOV   
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 Podjetje Panther Gaming je razvilo pregleden postopek, ki 
vključuje vrsto postopnih ukrepov: od obsežnega posredovanja 
informacij do izključitve igralca. 

Prekoračitev mejnih vrednosti, opredeljenih na podlagi starosti, 
ki se nanašajo na pogostost in intenzivnost udeležbe pri igrah na 
srečo, je lahko znak, da je igralčev življenjski minimum potencialno 
ogrožen. Če z informacijami o bonitetni oceni te predpostavke 
ne moremo ovreči, izvedemo svetovalni pogovor, pri katerem na 
osnovi skupne presoje igralnega vedenja opozorimo na nevarnosti 
ponovnega igranja na srečo in ogroženost igralčevega življenjskega 
minimuma. Obsežne informacije o svetovalnih službah zagotavljajo 
lažji dostop do strokovne pomoči.

Če igralec po svetovalnem pogovoru še naprej igra enako pogosto 
in intenzivno, sprožimo ukrepe, ki segajo od omejitve mesečnih 
obiskov in zastavljenega zneska do popolne izključitve od igre. 

PREGLEDNOST 
IN PRESOJA 
IGRALNEGA 

VEDENJA
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 Podjetje Panther Gaming sodeluje s priznanimi ustanovami za 
varstvo igralcev na srečo in svetovalnimi službami na avstrijskem 
Štajerskem, predvsem pri nadaljnjem razvoju ukrepov za varstvo 
igralcev ter na področju dodatnega in nadaljnjega izobraževanja 
uslužbencev (glej stran 15).

 Univerzitetnim ustanovam, s katerimi sodelujemo, v raziskovalne 
namene posredujemo anonimizirane podatke o vedenju igralcev. 
Tako dobimo pomembne povratne informacije, ki nam pomagajo 
pri nadaljnjem razvoju ukrepov za varstvo igralcev.

 Odvisnost od iger na srečo ne predstavlja velikega bremena le 
za odvisnika, ampak tudi za sorodnike in prijatelje. Če ste taki osebi 
blizu, se ne obotavljajte in pokličite nas ali svetovalno službo, 
kjer boste izvedeli, kakšna pomoč je na voljo.
 

USTANOVE ZA VARSTVO 
IGRALCEV NA SRECO

SODELOVANJE Z 
ZNANSTVENIMI 

USTANOVAMI

DRUŽINA IN 
PRIJATELJI
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 Igra ne sme predstavljati prisile ali obremenitve, ampak veselje, 
zabavo in odgovorno vedenje. Da bo tako tudi ostalo, je pomembno, 
da upoštevate nekaj osnovnih pravil:

• Pred obiskom igralnice Panther Lounge določite za vas primerno 
 zgornjo mejo zneska, ki ste ga med igro pripravljeni izgubiti, in 
 ga nikoli ne prekoračite. Ta znesek naj bo v primernem sorazmerju 
 z vašimi dohodki!

• V igralnico prinesite le znesek, ki ste ga določili.

• Nikoli ne igrajte z izposojenim denarjem.

• Nikoli ne igrajte, kadar ste v osebni stiski.

• Vsote denarja, ki ste jo izgubili, ne poskušajte priigrati nazaj. 
 Ne tvegajte še več, da bi pokrili predhodne izgube. Ni namreč 
 pravila, ki bi govorilo, da bodo nizu izgub sledili dobitki. 

• Bodite zadovoljni tudi z manjšimi dobitki in jih odnesite domov.

• Med posameznimi obiski igralnice si redno vzemite odmor.

• Sreče ni mogoče izsiliti. Izid igre na srečo je posledica spleta 
 naključji in ne vaših spretnosti.

Za več informaciji o možnostih samoomejitve se lahko vedno obrnete 
na naše uslužbence.

NASVETI ZA 
ODGOVORNO 
IGRANJE NA 

SRECO
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TEST:

1. Ste vložili v igro na srečo več denarja, kot si lahko privoščite?

2. Ste morali (npr. po daljšem obdobju igranja ali pogostejšem 
 igranju) vplačati višje denarne zneske, da bi ob igri na srečo 
 doživeli isto zadovoljstvo?

3. Ste poskušali v dnevih po izgubi z novim igranjem na srečo 
 nadomestiti izgubljen denar?

4. Ste si morali denar za igre na srečo izposoditi ali ga 
 zagotoviti s prodajo svoje lastnine?

5. Se vam zdi, da vam igranje na srečo povzroča težave?

6. So bile druge osebe kritične do vašega vedenja pri igranju 
 na srečo oz. so vas opozorile, da bi lahko bili zasvojeni z 
 igrami na srečo (ne glede na to, ali se s tem strinjate ali ne)?

7. Ste zaradi igranja na srečo ali njegovih posledic doživeli 
 občutek krivde?

8. Ste imeli zaradi igranja na srečo zdravstvene težave
 v povezavi s stresom ali doživljanjem občutka strahu?

9. Ste zaradi igranja na srečo vi ali vaše gospodinjstvo zabredli 
 v finančne težave?

10. Ste že večkrat poskušali zmanjšati ali nadzirati obseg igranja 
 iger na srečo in ste to doživljali kot težavo?

11. Ste poskušali težave s prekomernim igranjem na srečo 
 prikriti in ste lagali sebi ali drugim, da ne bi razkrili 
 razsežnosti vašega igranja na srečo?

Če ste vsaj enkrat odgovorili z DA, vam priporočamo posvet z uslužbenci 
igralnice Panther Lounge ali s svetovalno službo (glej stran 15).

Z naslednjim samoocenitvenim vprašalnikom lahko preverite, 
če imate težave s prekomernim igranjem na srečo. 

Ocena vam bo pokazala, ali potrebujete strokovno pomoč oz. 
ali so vaše navade igranja na srečo ustrezne. 

Bodite iskreni do sebe! 

 Da          NeSAMOOCENITVENI 
VPRAŠALNIK
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STROKOVNA 
POMOC ZA 

ODVISNIKE IN 
NJIHOVE 

SORODNIKE

Deželna bolnišnica Gradec Jugozahod, izpostava Jug 
(LKH Graz Süd-West Standort Süd)
Center za medicino odvisnosti – Ambulanta za medicino odvisnosti 
(Zentrum für Suchtmedizin  – Suchtmedizinische Ambulanz)
Informacijska točka za odvisnike od iger na srečo 
(Spielsuchtinformationsstelle)

Wagner-Jauregg-Platz 1 
8053 Graz
Avstrija
Email: suchtmedizin@lkh-graz-sw.at

Tel: +43 316 2191-2222  


