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POVZETEK

V diplomskem delu smo na začetku predstavili, kako se je začelo igralništvo razvijati v
Sloveniji, Evropi in v Ameriki, kjer le-to predstavlja zelo močno gospodarsko panogo.
Razvoj igralništva v Sloveniji smo razdelili na dve obdobji in sicer: obdobje do leta 1984,
ko je bilo igralništvo rezervirano za bolj premožne sloje ljudi in obdobje po letu 1984, ki se
je pričelo z odprtjem igralnice v Novi Gorici in s tem povezane hitre rasti te gospodarske
panoge. Igralništvo prinaša pozitivne in negativne vplive na okolje. Namen diplomskega
dela je utemeljiti, da ima regulirano in dobro nadzorovano igralništvo več pozitivnih kot
negativnih vplivov na okolje. Predstavili smo dohodke države in lokalnih skupnosti, ki jih
prinašajo igralniški davki in koncesije; na drugi strani pa smo analizirali tudi negativne
posledice, ki jih prinaša igralništvo. Raziskava, ki smo jo izvedli, dokazuje, da se v mestni
občini Nova Gorica in v mestu Sežana večina anketiranih prebivalcev strinja, da ima
igralništvo več pozitivnih kot negativnih vplivov na okolje, da zmanjšuje brezposelnost ter
zvišuje kakovost bivanja v lokalni skupnosti. Slovenska igralniška dejavnost je predvsem
izvozno usmerjena in le-ta prinaša veliko več pozitivnih učinkov na domačo ekonomijo in
ima manj socialnih posledic za državo. V kolikor se izkaže, da je igralništvo škodljivo in
prinaša več negativnih kot pozitivnih vplivov na okolje, ima država vse vzvode, da z bolj
restriktivnim podeljevanjem koncesij število igralnic in igralnih salonov omeji oziroma
postopoma zmanjšuje, saj so koncesije sklenjene za določen čas in država ima pri tem
diskrecijo za podeljevanje oziroma podaljševanje koncesij.
Ključne besede:
igralništvo, država, lokalna skupnost, koncesija, pozitivni vplivi, negativni vplivi
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SUMMARY
THE IMPACT OF GAMBLING ON THE ENVIRONMENT: CASE
STUDY OF THE GORIŠKA AND THE COASTAL-KARST REGION

I begin my diploma work with an overview of development of gambling in Slovenia,
Europe and United States, where indeed gambling represents a very strong economic
industry. Development of gambling in Slovenia can be brought down to two periods,
setting the year 1984 as a turning point when the opening of the first casino in Nova
Gorica made this particular type of expensive entertainment accessible to broader public.
Opening of the first casino also signifies the period of large expansion of the gambling
industry in Slovenia. Due to well known impact gambling industry has on the social and
economic sphere, it is very important for me to try and establish throughout my thesis
that a well regulated and supervised gambling has a much more positive effect on the
local economy. Furthermore, I have calculated the amount of taxes casinos have to pay to
the local community and to the country for the concessions given. I have also analyzed
some of the negative aspects gaming industry has on our social and economic life.
My research also proves that the majority of Nova Gorica and Sežana residents asked to
participate, concurs that the positive influences outweigh the negative ones. They agree
that casinos create more work opportunities thus reducing the unemployment and
contributing to a higher living standard within the local community.
Gaming industry in Slovenia is strongly export-oriented which creates bigger benefits for
the local economy and a greater social relieve for the country.
In case the gaming industry should ever become harmful for its environment, with a more
restrictive policy of license granting the country has every means necessary to limit the
number of casinos or gradually reduce it. It is entirely within the country’s discretion to
grant a concession as well as to set its termination.
Key words:
gaming industry, country, local community, concession, positive effects, negative effects
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UVOD

OBRAZLOŽITEV TEME IN OPIS PROBLEMA
Igralništvo je ena izmed starejših oblik razvedrila, je zelo pomembna in zanimiva panoga,
ki prinaša pomemben delež v turistični ponudbi. Če analiziramo razvoj legalnega
igralništva v Evropi vidimo, da se je družbeni odnos do kazino iger v ciklih spreminjal od
tolerance do prohibicije. Obdobjem prohibicije je vedno sledilo obdobje tolerance, ki je
igralniško ponudbo še razširilo. Oblast je na eni strani skušala preprečevati negativne
posledice, imeti monopol in pregled nad prirejanjem iger na srečo, po drugi strani pa
izkoristiti te človeške hibe za polnjenje proračuna.
Igra je sestavni del človekovega življenja in je zapisana v človekove gene. Obstaja veliko
teorij zakaj ljudje igrajo. Igranje je aktivnost, ki ne ustvarja dobrin, vključuje pa
redistribucijo predhodno zasluženega denarja. Igralci del svojega zaslužka namenijo
igranju iger na srečo. Nekateri to obsojajo, vendar so tudi druge oblike zapravljanja
prisluženega denarja, kot so: potovanja, pretirano kupovanje oblek oziroma drugih
podobnih stvari. Igralci so v igri pripravljeni izgubiti denar z namenom, da bi mogoče
dobili več denarja kot so vložili. V preteklosti je veljalo, da je igranje greh. S
povečevanjem tolerantnosti družbe, je ta človekova hiba postala bolj sprejemljiva, danes
pa igralniška industrija skuša prikazati, da je igranje normalen način zabave. Igra je bila
včasih namenjena bogatim slojem, danes pa igra pretežno finančno šibkejša populacija
ljudi. Igralni avtomati omogočajo, da lahko obiskovalci igrajo za zelo majhne vsote, čemur
primerni so seveda tudi dobitki. Le redke so izjeme, da lahko igralec z majhnim vložkom
dobi velik dobitek. Včasih se zgodi, da igralec sploh ne ve, da je dobil dobitek in znan je
primer, ko se je ustrašil in odšel od avtomata misleč, da je storil kaj narobe. Velikokrat je
prav visok dobitek tisti, ki ponovno privabi igralca k igranju iger na srečo.
Nekateri igrajo iz dolgočasja in tako pridejo v nekakšen drugi svet in za nekaj časa
pozabijo na vsakdan in težave, ki jih je v današnjem življenju vedno več. Igra pomeni
kratkotrajni umik iz realnega življenja. Veliko igralcev je tudi upokojencev, ki so osamljeni
in brez dela in tem igralcem igralništvo omogoča, da prosti čas izkoristijo za obisk
igralnice. Tem gostom igralnice nudijo brezplačne prevoze; igralcem, ki igrajo za višje
vsote, pa tudi hrano in prenočitev.
V kolikor je to igranje v manjšem obsegu, je lahko to le zabava, vendar obstaja velika
nevarnost, da iz zabave preide v odvisnost. Igralci se niti ne zavedajo odvisnosti, podobno
kot pri alkoholu. Takšna odvisnost je resen problem, saj se igralec lahko prekomerno
zadolžuje, kar vpliva tudi na njegovo zasebno življenje. Igralništvo kot tako prinaša
negativne in pozitivne vplive na domače okolje. Vplivi so lahko različni in če najprej
pogledamo pozitivne, jih lahko hitro izračunamo in predstavimo, saj so vidni v obliki
1

plačanih koncesij in davkov, ki pritekajo v državni proračun in občinske blagajne.
Negativni vplivi so nekoliko bolj zapleteni, saj posegajo v zasebnost igralca , ker
povzročajo njegovo zasvojenost in se prenašajo na širšo družbo, ki mora skrbeti za te
ljudi.
Igralništvo se je v zadnjem času zelo razmahnilo ne le pri nas, ampak po celem svetu. V
preteklosti so bile države do igralništva zelo restriktivne, vendar se je v zadnjih letih
igralništvo precej liberaliziralo. Še vedno je regulirano s strani države, kar je pravilno,
vendar je veliko strokovnjakov mnenja, da pri nas nimamo prave strategije igralništva, kar
se je najbolj pokazalo po uvedbi kadilskega zakona in recesije, ki je zajela svet, posledično
tudi nas in svet igralništva. Država si jemlje prevelik kos pogače in zato igralnice nimajo
dovolj sredstev, da bi vlagale v posodobitve, kar bi pritegnilo nove igralce in optimiziralo
poslovanje. Vlada v tej krizi nima namena zniževanja davkov, saj je več kot očitno, da ji
primanjkuje denarja v proračunu. Največji problem je, da se vodilni kader izbira po
politični presoji in tu prevlada politika nad strokovnostjo, saj so igralnice še vedno
pretežno v državni lasti. Strategija, ki naj bi bila sprejeta sedaj, ne omenja, da bi se kaj
spremenilo oziroma igralnice razbremenilo davčnih stopenj, čeprav so le-te v zadnjem
času zašle v težave. Kot je povedal predstavnik iz Hit-a so to le lepotni popravki, vendar
zakon ne posega v sistemske rešitve.
Nova strategija prinaša družbeno odgovorno igralništvo, v katerem naj bi bili mladi ljudje
in igralci, ki kažejo znake odvisnosti zaščiteni in še posebej opozorjeni na morebitno
zasvojenost z igrami na srečo. Nov zakon prav tako uvaja možnost tako imenovane
samoprepovedi, ki jo velike igralnice že sedaj izvajajo in pomeni, da igralec s pisno izjavo
zahteva, da mu za najmanj šest mesecev in največ tri leta prepove udeležbo pri igrah na
srečo. Sicer obstajajo različni načini merjenja družbenih stroškov, ki so povezani z
zasvojenostjo z igrami na srečo, vendar je to merjenje zelo težavno. Igralec, ki je
zasvojen, lahko trpi različne posledice, tako ekonomske kot tudi čustvene posledice in
prav slednje je iz ekonomskega vidika zelo težko ovrednotiti, še posebno je težko
ovrednotiti duševno in čustveno trpljenje družinskih članov zasvojenega.
V diplomskem delu bomo analiziral vse pozitivne in negativne vplive na okolje, ki jih
prinaša igralništvo in le-te podkrepili s podatki, ki so na voljo oziroma smo jih zbrali z
raziskavo za namen diplomskega dela.
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NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Igralništvo prinaša v okolje več koristi in prednosti kot slabosti in negativnih vplivov, je
hipoteza, ki jo želimo preveriti. V ta namen smo izvedeli anketo na temo, kaj mislijo
prebivalci Sežane in Nove Gorice o vplivih, ki jih ima igralnica na njihovo okolje.
Obiskovalci igralnic, ki se nahajajo na obmejnih področjih države so pretežno tuji
državljani in njihov obisk predstavlja devetdeset odstotkov vseh obiskov. Te igralnice torej
ne posegajo v domače goste, ampak goste iz sosednjih ekonomij. V kolikor to drži za
igralnice na obmejnih področjih, tega ne moremo trditi za igralne salone, ki so umeščeni v
notranjosti države in so usmerjeni pretežno v domače goste. Najvidnejši so tukaj
negativni vplivi, saj je veliko igralcev propadlo in zaigralo cela premoženja. Takšni ljudje
so seveda problem za družbo, saj jim je potrebno ponuditi pomoč. Vse to je povezano s
stroški, ki so v breme državi. Slovensko igralništvo je pretežno usmerjeno na goste iz
drugih tržnih ekonomij in ta usmeritev ima veliko večje in pozitivnejše učinke na razvoj
domače ekonomije. Istočasno pa ima bistveno manjše negativne socialne vplive.
Slovenska igralniška strategija bi morala dati prednost večjim zabaviščnim centrom in te
spodbujati in jim omogočati vlaganje v turistične zmogljivosti. Veliki centri generirajo nove
zaposlitve tudi izven igralniškega obsega. V zadnjih desetih letih je slovenska igralniška
politika podpirala razvoj igralnih salonov, ki so se praviloma locirali pred igralniškimi
centri. Igralni saloni so poleg negativnih posledic za velike igralnice prinesli tudi pozitivne
učinke, saj so le-te morale bolj agresivno pristopiti na trg. Z nastopom recesije pa so
morale poiskati tudi notranje rezerve.
Vplivi igralništva na okolje so različni. Zagovorniki razvoja igralništva izpostavljajo
predvsem pozitivne vplive na gospodarsko okolje, kjer poudarjajo povečanje koristi
igralcev zaradi bližine igralnice, zmanjševanje brezposelnosti, razvoj turizma in povečanje
prihodkov državi od davkov. Nasprotniki po drugi strani opozarjajo na družbene probleme,
kot so: rast kriminala, rast števila ločitev, povečanje števila odvisnikov in spremembe
življenjskih vrednot na ravni lokalne skupnosti. Rezultati raziskav kažejo, da je dejanski
vpliv igralniške dejavnosti na lokalno skupnosti zelo različen. Skupni imenovalec vseh
raziskav je ugotovitev, da igralništvo ne vpliva na okolje na enostaven in lahko merljiv
način.
V Sloveniji ni bila narejena analiza na celotnem vzorcu. Jaklič in sodelavci so se tako v
svoji študiji pri oceni števila in deležev teh problemov preprosto omejili na obiskovalce
Hitovih igralnic in pri tem seveda utemeljeno pripomnili, da gre izključno za oceno
odvisnosti, ki jo povzročata obstoječi igralnici v Novi Gorici in ne za oceno odvisnosti od
iger na srečo v Sloveniji (Jaklič, 2008, str. 28).
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METODOLOGIJA DELA
V diplomskem delu smo uporabili metodo anketiranja in metodo raziskovanja. Pri metodi
anketiranja smo postavili pet sklopov vprašanj, ki so zajemala teme, ki delijo javno in
strokovno mnenje. Anketo smo izvedeli v Novi Gorici in Sežani, tako da vzorec ni
reprezentativen za celotno Republiko Slovenijo. Vendar je potrebno poudariti, da je na teh
lokacijah igralništvo najbolj razvito.
Pri metodi raziskovanja smo uporabljali različne vire: od znanstvene literature in različnih
člankov, do osebnih izkušenj ter mnenj posameznikov, ki že vrsto let delujejo na področju
igralništva. Nekaj podatkov smo pridobili tudi s spleta, vendar smo uporabili pretežno
statistične podatke družb v tujini, ki so objavljeni v letnih poročilih. Za naše družbe smo
podatke zajemali iz letnih poročil Urada za nadzor prirejanja iger na srečo (Unpis).

STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
V prvem vsebinskem poglavju »Razvoj in vloga igralništva v svetu in EU« smo predstavili,
kako se je igralništvo razvijalo po različnih delih sveta in v Evropi in to prikazali s podatki,
ki so pomembni, da bi lahko razumeli dimenzije igralništva. V drugem vsebinskem
poglavju smo podrobno opisali razvoj igralnic v Sloveniji in razdelili razvoj igralništva na
obdobje do leta 1984 in po tem letu, ko se je začelo igralništvo pri nas zelo hitro razvijati.
Opisali smo zakonske okvire, ki so povezani s tem področjem ter primerjali ameriško in
slovensko igralništvo.
V osrednjem delu smo analizirali pomen igralniške dejavnosti za Slovenijo in pridobili
podatke o obsegu slovenskega igralništva in kakšni so pozitivni in negativni vplivi na
okolje. V tem delu smo navedli koristi, ki jih imajo država, lokalne skupnosti in razne
dobrodelne ustanove in tudi negativne vplive, kot so: kriminal, zakonske razveze ter z
njimi povezano propadanje družin.
V zadnjem delu je predstavljena anketa med prebivalci Sežane in Nove Gorice, v kateri
smo skušali zajeti najbolj pomembna vprašanja, ki pestijo okolico in povzročajo odpor do
igralništva ter odgovoriti na dileme, ki jih imajo občani pri širitvi igralniške ponudbe.

4

2

RAZVOJ IN VLOGA IGRALNIŠTVA V SVETU IN EU

2.1 RAZVOJ IGRALNIŠTVA V SVETU
Dokazi o igranju iger na srečo segajo daleč nazaj. Egiptologi so v grobnicah našli kocke in
druge igre. Verjetno so bile tja priložene, da se pokojni ne bi dolgočasil. Tudi grška
zgodovina vsebuje veliko zgodb o vojščakih, ki so si z igro na srečo preganjali dolgčas in
krotili nemir v času med spopadi v obdobju trojanskih vojn, kar je upodobljeno tudi na
različnih arheoloških ostankih.
Najstarejši zapis o igri na srečo najdemo v Rig Vedi, eni od hindujskih svetih knjig iz
obdobja približno štiri tisoč let pred našim štetjem. Po mnenju zgodovinarjev, naj bi veliko
iger na srečo prišlo v Evropo prav preko Arabcev iz Kitajske. Beseda hazard je arabskega
izvora in pomeni naključje, kocko (Luin, 2008, str. 15).
Tudi v Rimu je bilo igranje visoko cenjeno. Rimska družba je razvila kult kopeli in
zdravilišč in igre na srečo so bile pogosto povezane z dogajanjem v tovrstnih prostorih.
2.1.1 ZDA
V svetu je najbolj znan razvoj igralništva v Nevadi, ki je kot prva država v ZDA legalizirala
to gospodarsko panogo. V drugih državah je bilo igralništvo prepovedano, vendar so se
kljub temu igre odvijale na nelegalen način. V Nevadi je hiter razvoj igralništva uspel
predvsem zaradi monopola. Kasneje, z dobrimi letalskimi povezavami in velikimi
hotelskimi nastanitvami, je nastal pravi raj za igralce iz vsega sveta. Las Vegas je tako
postal tipičen primer sodobnega igralniškega utripa. Igralniški resorti so tematskega tipa
in igralništvo je le del te ponudbe.
Leta 1976 je igralništvo dovolila tudi država New Jersey in sicer v mestu Atlantic City in
že leta 1987 je to destinacijo obiskalo trideset milijonov gostov. Njihov promet je celo
presegel Las Vegas, vendar slednji še vedno ostaja pojem igralniške meke (Thompson,
1994).
Z liberalizacijo iger na srečo v drugih zveznih državah se je začel hiter razvoj igralništva po
celotni državi in leta 1995 je igralniški promet dosegel 45 milijard ameriških dolarjev.
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2.1.2 Macao
Prve igralnice na Macau so bile ustanovljene v obdobju dinastije Tang (618–907), v drugi
polovici 19. stoletja pa so portugalske kolonialne oblasti dovolile igre na srečo, kajti
kolonija je zašla v krizo, ko je ob angleškem prevzemu Hong Kong postal novo
komunikacijsko središče. V letu 2006 je ta bivša portugalska kolonija, ki je od leta 1999
ponovno kitajsko ozemlje, prehitela ameriški Las Vegas. Macao je dosegel 25 %
gospodarsko rast, z igralniško dejavnostjo so ustvarili 7,2 milijarde ameriških dolarjev
prihodka. V letu 2006 je igralnice obiskalo 22 milijonov gostov, v letu 2007 pa že 29
milijonov gostov. Macao je razdeljen na mesta in dva izmed teh sta igralniška, v katerih je
33 legaliziranih igralnic.
Igralnica Sands Macao, ki je bila odprta leta 2004, je bila prva igralnica v ameriški lasti.
Lastnikom se je investicija povrnila že v prvem letu obratovanja, kar pomeni, da je vložek
v igralnico še kako donosen. Največja igralnica je The Venetian Macao.
Odprta je bila avgusta 2007 in ima 807 igralnih miz in 3000 avtomatov. Slednja je tudi
največji igralniški kompleks na svetu. Sicer ima Macao pet največjih igralniških resortov na
svetu. Gostje so pretežno iz Kitajske, saj je uradni Peking s sprostitvijo omejitev potovanj
svojih državljanov omogočil množični obisk te priljubljene azijske destinacije. Igralništvo
na Kitajskem je dovoljeno le v tej provinci (Vpliv globalizacije na igralniški turizem, 2009).
2.1.3 Avstralija
Igre na srečo so v Avstralijo prinesli evropski priseljenci. Oblast je hotela to izkoreniniti,
vendar ji to ni uspelo in leta 1810 so bile organizirane prve konjske stave. Avstralija je v
letu 1972 dovolila ustanavljanje igralnic v majhnih mestih in v redko naseljenih predelih
države. Privatni monopolni kazini so bili odprti v Hobartu in Launcestonu na Tasmaniji.
Druge igralnice so odprli v drugi polovici sedemdesetih let na severu v Alice Springsu in
Darwinu (Eadington, str. 730, 2001). Avstralija je kazino igre legalizirala leta 1985.
Avstralski model igralništva dovoljuje en kazino za igralniško območje. Dvema velikima
igralniškima kompleksoma v Perthu in Adelaidi se je leta 1997 pridružil velik zabaviščni
center v Melbornu.
V letih 1997/1998 je posebna komisija naredila temeljito analizo igralništva in ugotavljala
njen vpliv na okolje. Posledično v zadnjih letih Avstralija vodi bolj restriktivno politiko do
igralništva. Predvsem se omejuje število avtomatov zunaj igralnic in le-te morajo plačevati
poseben davek v višini 2 %, ki je namenjen za zdravljenje igralcev odvisnih od iger na
srečo. Avstralske oblasti veliko truda vlagajo v to, da je igralnica kar najbolj umeščena v
okolje in da vključuje tako ekonomske kot tudi socialne cilje.
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2.2 RAZVOJ IGRALNIŠTVA V EU
Razvoj legalnega igralništva v Evropi se je začel v Benetkah. Da bi preprečili razširjeno
ilegalno igranje, je Veliki svet Beneške republike leta 1626 odobril prve javne igralnice. V
dvanajstih dvoranah je bilo sedemdeset igralnih miz. Igralnica je bila odprta za vse, razen
za nezaželene goste (podobna ureditev velja tudi v današnjih kazinih). Uradno naj bi bila
igralnica odprta v le v času karnevala, neuradno pa je obratovala pol leta. Na izkušnjah
tega modela so se razvijali legalni kazini po evropskih termalnih središčih. Leta 1726 je
lekarnar Gerard Deleau v Spa v Belgiji odprl javno igralnico po beneškem vzoru, katera je
poslovala v legalnem okviru. Izbral je častno in profesionalno osebje, ki je bilo plačano po
prometu. Igralnica je imela tudi posojilniško službo in je tretjino prihodka odvajala princu
v Liegu.
V Franciji je bila najbolj znana igralniška destinacija Paris Royal v Parizu. Francoska
revolucija je leta 1786 kazine spremenila v kasarne in francoski, delno pa tudi belgijski
gostje, so se usmerili v nemške kazine.
Leta 1806 je Napoleon z dekretom dal dovoljenje za igralnice v zdraviliških krajih (Luin,
2008, str. 17). Ta dekret je pomenil pomemben korak k razvoju igralništva v Franciji, ki se
je kasneje razširil tudi drugod po Evropi. Zanimivo je, da so že takrat spoznali, da
igralništvo poleg koristi prinaša tudi negativne poledice, zato so morali biti kraji, kjer so
bili locirani kazini, oddaljeni od večjih mest in tako so bili za igralce težje dostopni.
Sodobno evropsko igralniško ponudbo lahko označimo za precej konzervativno.
Spremembe so se začele po letu 1984 oziroma konec osemdesetih let, ko je prilagojen
ameriški koncept uspel v Novi Gorici. Uspeh je temeljil na uvedbi ameriškega principa
igranja. Uvedena je bila ameriška ruleta, ki je imela eno ničlo (za razliko od prave
ameriške, ki ima dvojno ničlo) in tako pobirala igralcem manjši procent denarja. Z uvedbo
barvnih žetonov za igranje na mizi, je poenostavila igranje na mizah. Igra je potekala
hitreje in predvsem enostavneje. Pomembna je tudi vse večja ponudba zanimivih igralnih
avtomatov, ki je nudila igranje za manjše vložke in s tem tudi dostop širši množici
igralcev. Hiter razvoj Hita iz Nove Gorice je spodbudil tudi Casino Avstrija, da je naredil
nov kazino v Veldnu s podobnim konceptom. Pozneje se je ta koncept razširil nad večjim
delom Evrope in sedaj je realizacija avtomatov že dvotretjinska in avtomati z novo
tehnologijo vztrajno izpodrivajo klasične igre na srečo. Uvedba elektronske rulete je
močno izpodrinila ameriško ruleto. Francoska ruleta, na kateri se je dolga leta igralo po
evropskih kazinih, je skoraj že preteklost. Z vidika igralnic in vodstva je to lažje
obvladljivo, saj je donos na avtomatih že vnaprej nastavljiv in prinaša konstanten vir
prihodka. Vodstvo potrebuje manj zaposlenih kot na igralnih mizah; z uvedbo nove
tehnologije na avtomatih pa se potreba po zaposlenih še niža.
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2.2.1 Vloga igralništva v svetu in EU
Svetovno igralniško industrijo ocenjujejo na več kot tisoč milijard ameriških dolarjev. V
strukturi družbenega proizvoda je prisotna skoraj povsod po svetu ne glede na vero in
ideologijo, opiraje se na človekovo strast do tveganja in nekatere značilnosti današnje
dobe (Vpliv globalizacije na igralniški turizem, 2009).
Bruto realizacija ameriških kazinov se vsako leto zvišuje in v letu 2007 je dosegla 34,13
milijard $. V tem letu je bilo v kazinih zaposlenih 357.314 ljudi. Do leta 2000, ko je bila
intenzivnost razvoja največja, se je v dveh letih 1998–2000 za nove in že obstoječe
projekte porabilo devet milijard $ (Eadington, 2001). Kot je bilo že omenjeno, je
igralništvo povezano z velikimi investicijami, ki generirajo vedno nove zaposlitve.
Stranski učinki proizvodnje ali distribucije blaga prinašajo skupnosti oziroma regiji
pomembne ekonomske prispevke. V primeru širitve ponudbe prihaja do odpiranja novih
delovnih mest, prihodki od koncesije, davkov … Prav tako imajo iz tega naslova koristi
razne dobrodelne in neprofitne ustanove (Eadington, 2001). Igralniška industrija v ZDA je
v letu 2008 zaposlovala 29.600 ljudi, ustvarila je za 12,7 milijard bruto dohodkov in
izplačala 2 milijardi $ plač in s tem prispevala pomemben delež k celotnemu
gospodarstvu.
V tabeli 1 (priloga 2) je prikazanih 20 najboljših igralniških destinacij v ZDA. Kljub
konkurenci je Las Vegas še vedno vodilni po bruto zaslužku, sledita mu Atlantic City in
Chicagoland, ki skupno realizirata tretjino igralniških prihodkov v ZDA.
V spodnji preglednici je razvidna rast prihodkov, ki je v letu 2007 dosegla rekord in je
znašala 34,54 milijard $. V letu 2008 in 2009 je po vplivu recesije padla na 30,74
milijard $.
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Preglednica 1: Bruto prihodki ameriških kazinov 2000–2009

Leto

Bruto prihodki v
milijardah $

2000

24,50

2001

25,70

2002

26,50

2003

27,02

2004

28,93

2005

30,37

2006

32,42

2007

34,13

2008

32,54

2009

30,74

Vir: American Gaming Association (2009).

Iz tabele 2 (priloga 2) je razvidno, da je skupen bruto prihodek avstralskih kazinov med
leti 2007/2008 je bil 18,1 milijard dolarjev. Igralnice so ustvarile 13,405 milijard dolarjev
prihodka, preostanek so prispevale loterije, športne stave in druge igre.
Igralnic v Evropi je enkrat toliko kot v ZDA, vendar te ustvarijo le četrtino prihodkov. Eden
od razlogov je v velikosti igralnic, saj so igralnice v ZDA veliko večje kot v Evropi in tudi
obisk je veliko večji.
Po podatkih, ki so trenutno na voljo javnosti (priloga 2, tabela 3 ), so evropski kazini
ustvarili 8,577 milijard EUR bruto dohodka in zaposlovali 75.807 ljudi.
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3

RAZVOJ IGRALNIC V SLOVENIJI

3.1 IGRALNIŠTVO DO LETA 1984
Začetki igralništva v Sloveniji segajo v leto 1913 in sicer v Portorož, ko je bilo ustanovljeno
društvo Casino d´Etrangere. Ponudba je bila namenjena pospeševanju družabnega
življenja ljudi, ki so letovali v tem obmorskem kraju. V tem lokalu je bilo članom
omogočeno igranje družabnih in drugih, po zakonu dovoljenih iger. Ponudba je zamrla
zaradi prve svetovne vojne. V Kraljevini Jugoslaviji so bile kazino igre prepovedane; za
nespoštovanje prepovedi, pa so bile predpisane visoke kazni. Letom 1946 je ministrstvo
za finance FLRJ1 določilo, da se lahko prirejajo loterije, tombole in druge igre na srečo le v
humanitarne namene. Leta 1962 je bil objavljen zakon o igrah na srečo. K igram na srečo
je prišteval loterije, tombole, športne napovedi, loto in druge igre, pri katerih končni izid ni
bil odvisen od znanja in spretnosti udeležencev, temveč od naključja ali kakega
negotovega dogodka (Mihelič, 1993, str. 48).
Sprememba zveznega zakona leta 1965 (Ur. l. SFRJ, št. 16/65) je dovolila republikam, da
lahko delovne organizacije, ki opravljajo gostinske storitve ali se ukvarjajo s prirejanjem
kulturno zabavnih prireditev, prirejajo posamezne igre na srečo tudi v drugačne namene.
Na podlagi tega zakona je isto leto stopil v veljavo slovenski zakon o igrah na srečo (ZIS2,
SFRJ). Zakon je ločil igre, ki se prirejajo v kazinih in jih označil kot posebne igre na srečo.
V teh igralnicah se je igralo le s tujo valuto, vstop domačim gostom pa je bil prepovedan.
Za kršitelje je bila predvidena denarna in zaporna kazen. Merila, ki so bila postavljena za
odprtje igralnice, so bila zelo stroga, saj je kraj moral imeti najmanj tisoč turističnih ležišč
in na leto realizirati najmanj dvesto tisoč tujih nočitev. V Sloveniji sta ustrezala tem
merilom le Portorož in Bled. Leta 1964 je bila odprta igralnica v Portorožu, zakon iz leta
1965 je pomenil le legalizacijo obstoječega stanja. Igralnica je bila odprta s pomočjo
tujega partnerja, ki se je umaknil leta 1969. Leta 1965 je tudi Blejski zavod za turizem
odprl igralnico na Bledu. Leta 1966 je skupščina občine Nova Gorica, ki je bila že dve leti v
stiku s predstavniki italijanskih družb, ki so želele v Novi Gorici odpreti igralnico, naslovila
na slovensko skupščino predlog za dopolnitev zakona o igrah na srečo, ki bi dovoljeval
odpiranje igralnic tudi v krajih, ki sicer niso izpolnjevali pogoja predpisanih turističnih
kapacitet, imeli pa so druge pogoje, ki bi zadovoljevali donosno poslovanje igralnic.
Prošnji ni bilo ugodeno, ker naj bi to predstavljalo preveliko koncentracijo igralnic ob
italijanski meji in ker naj bi nova igralnica odžirala goste ostalima dvema (Mihelič, 1993,
str. 53).
Leta 1969 je ljubljanski Zavod za turizem, ki ga je ustanovila Prehrana export-import,
dobil posebno dovoljenje za odprtje igralnice v hotelu Slon. Čeprav je dovoljenje
1
2

FLRJ je kratica za Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo.
ZIS, SFRJ je kratica za Zakon o igrah na srečo, Ur. l. SFRJ, št. 29/65 .
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vsebovalo klavzulo, da mora igralnica poslovati brez tujega partnerja, je igralnica dejansko
imela italijanskega družabnika. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti, je bila čez nekaj let
zaprta. Interesi drugih krajev v Sloveniji, ki so želeli popestriti obstoječo turistično
ponudbo, so bili zavrnjeni z obrazložitvijo, da ne ustrezajo kriteriju števila turističnih
postelj in tujskih nočitev (Luin, 2004, str. 171).
Igralnice so bile takrat zelo malo obdavčene, do leta 1986 je bila ta stopnja le 8 %. Nad
vsem tem je bedela takratna služba državne varnosti. Presežek se je vlagal predvsem v
turistično infrastrukturo. Tako je takrat portoroška igralnica vlagala zlasti v objekte na
obali, drugje pa v manjši meri. Njena glavna cilja sta bila izgradnja temeljne infrastrukture
Južne Primorske na eni, ter razširitev in popestritev turistične ponudbe tega prostora na
drugi strani. To naj bi se povratno obrestovalo v povečanem obisku domačih in tujih
gostov različnih profilov, novi objekti pa naj bi nudili nove možnosti zaposlovanja (Mihelič,
1993, str. 55). Na splošno je igralnica Portorož naredila veliko za razvoj Obale in Južne
Primorske. Vlagala je v osnovno infrastrukturo, kot je: izgradnja vodovoda, elektrifikacije
nove obalne ceste ter cestnih dostopov do Škocjanskih jam in Lipice. Portoroška igralnica
je zgradila moderno marino, teniška igrišča in avditorij z namenom, da bi podaljšali
turistično sezono. Vlagala je tudi v izobraževalne dejavnosti, in tako financirala izgradnjo
pomorske in prometne šole Piran v Portorožu in Srednje gostinske in turistične šole v Izoli.
Casino Portorož je dal nov zagon obalnemu turizmu, vendar je premalo vlagal v lasten
razvoj in ni izkoristil predvsem svojega monopolnega položaja in izjemne lokacije. Ta leta
do leta 1984 pomenijo čase elitnega hazardiranja, ko so prihajali bogati gostje predvsem
iz bližnje Italije. Prevladovala je klasična igralniška ponudba, ki je bila značilna za Evropo.
Prelomnica v slovenskem razvoju igralništva je nastala, ko je 1984 Nova Gorica dobila
dovoljenje, da odpre manjši kazino, čeprav po tedanji zakonodaji ni imela ustreznih
pogojev, saj ni izpolnjevala pogoja turistične kapacitete. Vendar si je takratna politika
izborila, da v tem mestu odpre omenjeni kazino in s to prelomnico se je začelo obdobje
hitre rasti igralništva v Sloveniji.

3.2 RAZVOJ IGRALNIŠTVA PO LETU 1984
Leta 1984 je prišlo do skupne naložbe Casinoja iz Portoroža in hotelsko gostinskega
podjetja iz Nove Gorice. Nihče ni verjel v uspeh te igralnice, saj je to mesto veljalo za ne
turistično. Nov partner, ki ni bil obremenjen z igralniško tradicijo, je začel iskati svojo pot,
takoj ko se je Casino Portorož umaknil iz partnerstva. Nov koncept so našli v ameriškem
tipu zabaviščne ponudbe namenjene množičnemu obisku. Pričelo se je obdobje hitre rasti
slovenskega igralništva. Novo obdobje se je začelo z odprtjem igralnice Park leta 1984.
Leta 1985 je Portorož realiziral 78 % celotnega igralniškega priliva, v letu 1998 pa je delež
družbe Hit predstavljal že 75 % celo letnega igralniškega priliva v Sloveniji. Leta 1989 je
Casino Portorož odprl igralnico v Lipici in to je bila ena redkih dobrih potez takratnega in
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tudi poznejšega vodstva. Igralnico v Lipici je Casino Portorož odprl pod pritiskom, saj se je
rastoči in podjetni Hit oziral za lokacijo blizu Sežane. Razvoj v Lipici je potekal podobno
kot v HIT-u in tudi Casino Lipica je stalno povečeval prihodek in rušil rekorde, vse tja do
leta 2005. Hit je rastel z veliko večjo hitrostjo in leta 1993 odprl igralnico Perla, katera je
še vedno največji igralniško zabaviščni center v Evropi. Za to obdobje je bila značilna
visoka rast prometa, ki je bila posledica širitve in uvajanja tako imenovanega
zabaviščnega turizma. Povpraševanje po klasični ponudbi se je zmanjšalo, po drugi strani
pa se je stalno povečevalo igranje na vedno bolj atraktivnih avtomatih. Dinamiko
odpiranja igralnic prikazuje tabela 4 (priloga 2), kjer je razvidno, kdaj se je začela rast
slovenskega igralništva. Največji premiki se zgodijo od leta 1989 do leta 1993 z odprtjem
igralnice Perla, ki je bil višek te rasti igralništva.
Leta 1997 je bila naročena analiza s strani Sekretariata za turizem. Predmet te analize so
bile družbe, ki opravljajo dejavnost v skladu z zakonom o prirejanju posebnih iger na
srečo za obdobje 1985 do 1998. V opazovanem obdobju se je število neposredno
zaposlenih v igralniški dejavnosti povečalo za šestkrat. Skupaj s pogodbeno zaposlenimi
šteje sedaj najmanj 2.000 delavcev. Število igralnih miz je poraslo za 6-krat, trenutno jih
je 242, število igralnih avtomatov pa se je povečalo za 10-krat in jih je sedaj 1760. Zelo
velik je porast gostov. Leta 1997 je slovenske igralnice obiskalo 2.550.000, kar je
dvanajstkrat več kot leta 1985. Devetdeset odstotkov igralniškega priliva je realiziranega
na zahodnem območju (Luin, 2004, str. 175).
3.2.1 Igralnice
Po današnji zakonodaji je lahko v Sloveniji petnajst igralnic, ki imajo tako imenovano
veliko koncesijo. Velika koncesija pomeni, da lahko ima igralnica igralne mize, za razliko
od igralnih salonov, kjer so dovoljeni le avtomati. Igralnice imajo tudi drugačno statusno
ureditev, saj morajo biti organizirane kot delniške družbe in so v 51 % lasti države.
Državno lastništvo imata Kapitalska odškodninska družba in Slovenska odškodninska
družba. V njih se lahko prirejajo tudi posebne igre na srečo, kot so: Ameriška Ruleta,
Black Jack, Punto Banco, Texsas Holdem Poker, Craps. Pri tovrstnih igrah gosta streže
»croupier«, kar je še ena od razlik med igralnicami in igralnimi saloni. Da je lahko igralnica
prireja tako imenovane »žive igre«, je bilo pred desetletjem in več kar velika prednost. V
zadnjem času, ko sta tehnologija in razvoj novih avtomatov posegla tudi na klasične igre,
pa je ta prednost precej skopnela, saj avtomati skoraj nadomeščajo živo igro. Elektronska
ruleta obstaja že več kot petnajst let in ko je prišla k nam, je veljala za pravo osvežitev.
Večina igralcev, ki so veliko igrali na klasičnih ruletah, se je preselila za avtomat in
postopoma so žive igre izgubile primat, katere so sredi devetdesetih let skupno realizirale
75 % prihodkov. V današnjih časih je to ravno obratno in postopoma igralnice izgubljajo
to edino prednost pred igralnimi saloni.
V zadnjem času se na državni ravni veliko govori o privatizaciji igralnic, saj imamo sedaj
igralnice, ki so paradržavne in na drugi strani igralne salone, ki so v privatni lasti. Saloni
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imajo bolj enostavno poslovanje, saj o vsem odloča lastnik. V igralnicah odločitve
sprejema uprava, pod drobnogledom sveta delavcev in sindikata. V kolikor so odločitve
poslovne, se praviloma sindikati ne vmešavajo v njihove odločitve, saj uprava odgovarja
sama za svoje odločitve in je odgovorna nadzornemu svetu. V primeru poseganja po
pravicah zaposlenih, se mora uprava posvetovati s svetom delavcev in sindikati. Vse to
otežuje hitre odločitve uprave in velikokrat so poteze uprave o zmanjšanju stroškov
oziroma pravic zaposlenim počasne in s tem tudi posledično počasno prilagajanje na trgu.
3.2.2 Igralni saloni
Zakon, ki ureja salone, je bil sprejet leta 2003 (ZIS-C3). Ta zakon je kompleksno rešil
delovanje in obratovalni čas salonov. Z noveliranjem obstoječega zakona o igrah na srečo
leta 2003, je bilo sprejeto, da je v Sloveniji lahko podeljenih 45 koncesij za igralne salone
in ti saloni imajo lahko najmanj 50 in največ 200 igralnih avtomatov. Prejšnja strategija je
predvidevala 20 igralnih salonov, vendar so bili pritiski preveliki in zato je obveljalo število
45. Pritiski so bili s strani zasebnikov, kateri so v odpiranju igralnih salonih videli vir
dobrega zaslužka. Tudi lokalne skupnosti so zainteresirane za odpiranje igralnih salonov,
saj tudi one vidijo predvsem pridobitev novih finančnih prilivov in novih prostih delovnih
mest. Število je očitno preveliko, saj jih je do sedaj odprtih 33 od možnih 45. V novi
strategiji, ki je v fazi priprave, je napisano, da naj bi omejili število oziroma naj bi veljal
moratorij. Igralni saloni, ki dobro poslujejo, so se umestil na območju zahodne meje in to
največ v okolici Lipice in na območju Nove Gorice in s tem prevzeli določen del
obiskovalcev, ki so prihajali v te igralnice. Do prihoda recesije in svetovne krize ni bilo
čutiti velikega upada prometa, po tem obdobju pa se vse igralnice, vključno z igralnimi
saloni, srečujejo z manjšimi prihodki. Vseeno so v prednosti igralni saloni, saj so v privatni
lasti in se lažje prilagajajo hitrim spremembam. Velike igralnice se zelo počasi prilagajajo,
predvsem zaradi drugačne organiziranosti družbe in lastništva. Igralni saloni so nelojalna
konkurenca.

3.3 PRIMERJAVA AMERIŠKEGA IN SLOVENSKEGA IGRALNIŠTVA
Nevada je leta 1931 legalizirala kazine in druge oblike iger na srečo, zaradi tega je bila še
dolgo potem pod pritiskom organiziranega kriminala. Prevladoval je občutek, da je Nevada
prekršila brezpogojni moralni kodeks v zvezi z igralništvom, ki so ga vse druge države
trdno držale. S tem je ustvarila varno zatočišče za profesionalne igralce in prireditelje
kazino iger, kar bi naj po zagotovilih kritikov prineslo le družbeno škodo. Kazino igre
predstavljajo tri različne tipe iger na srečo. Prvi tip predstavlja turistična igralniška
destinacija v turističnih, deželnih in manj razvitih območjih. Drugi tip so kazini v urbanih
centrih, locirani v samih mestnih središčih ali v primestnem okolju. Tretji tip igralniške
3

ZIS-C je kratica za Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, Ur. l. RS, št. 10/2010.
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ponudbe pa predstavljajo na široko razpršene igralne naprave, ki se nahajajo na različnih
lokalih po vsej državi. Vsak od teh tipov igralniške ponudbe lahko na svoj način postane
pomemben za ekonomijo območja. Če jih primerjamo med seboj, je tip turističnega
resorta najmočnejši pri ustvarjanju novih delovnih mest, saj gre tudi za drugo ponudbo in
ne samo za igre na srečo. Ta resort vključuje tudi zabavo, hotelske zmogljivosti in
trgovine, ki so umeščene v ta kompleks in posledično generira nova delovna mesta.
V ZDA je bilo nekaj valov igralništva, ki jim je vsakokrat sledila prohibicija4. Pravo legalno
obdobje se v ZDA pričenja po letu 1970. Leta 1969 je Nevada sprejela zakon o
korporativni lastnini igralniških družb, ki je pridobitev licence dovoljevala le delniškim
družbam, ki so kotirale na borzi. Leta 1976 je država New Jersey dovolila igralništvo v
propadajočem obmorskem mestu Atlantik City. S tem je postala druga država v ZDA, kjer
so bile kazino igre na srečo uradno dovoljene in pravno urejene. Obseg njihovega
prometa je kmalu zasenčil obseg prometa v Las Vegasu. V koledarskem letu 1998 je Las
Vegas po neposrednih prihodkih od iger na srečo ponovno postal vodilni. S 5,5 milijardami
dolarjev je močno presegel Atlantik City, ki je v tem letu dosegel le 4 milijarde dolarjev
igralniških prihodkov. V nasprotji z Nevado je država New Jersey uvedla bolj restriktivno
politiko pridobivanja licenc za odpiranje igralnic. Igralniške družbe se morajo podrediti
specifičnem zahtevam glede velikosti in lokacije kazina, kar omejuje potencialne
investitorje le na tiste, ki imajo dostop do finančnega trga. Zakonodaja prav tako
preprečuje, da bi se vzpostavila le oligopolna ponudba. V nasprotju z Nevado je tukaj
vzpostavljenih veliko vstopnih preprek v igralniški posel (Luin, 2004, str. 23).
Glede primerjave z igralništvom v Sloveniji bi želeli izpostaviti, da je v Sloveniji prisotna
igralniška dejavnost, ki je izvozno usmerjena. Slovenske igralnice v najvišji meri obiskujejo
gostje iz Italije. Po podatkih kazinov je 90 % gostov iz naše soseščine, obisk domačih
gostov pa je zanemarljiv. V igralnih salonih je ta odstotek manjši in prav uvedba le-teh in
še predhodno uvedba igralnih avtomatov v lokale, je zasvojila veliko domačih gostov.
Avtomati so jim namreč bili zelo blizu in na voljo skoraj ob vsaki uri. Slovenske igralnice so
tudi davčno bolj obremenjene od ameriških. Velike igralnice so 33 % obdavčene, igralni
saloni pa 38 %. V ZDA se igralniške dajatve gibljejo od 6,25 % v Nevadi, pa do 35 % v
Illinoisu. Davki od iger na srečo ne predstavljajo pomembnejšega vira prihodkov v veliki
večini držav v ZDA, le Nevada je močno odvisna od le-teh. Ameriški razvoj in hitra rast sta
imela velik vpliv tudi na slovenski razvoj igralništva, saj je Hit prevzel določene vzorce
zabaviščnega igralništva, v katerem dohodek od samih iger na srečo ne predstavlja
glavnine prihodka. Poleg iger na srečo gostje porabijo denar tudi za druge storitve, ki jih
nudijo v teh zabaviščih. Igralništvo je postalo dostopno širšemu krogu igralcev. V
preteklosti je bila igra namenjena premožnejšim gostom, ameriški način igranja pa nudi
igro tudi za nižje vsote. To so omogočili predvsem igralni avtomati, ki so v največji meri
botrovali velikim spremembam na tem področju.
4

Prohibicija je popolna prepoved igranja iger na srečo.
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3.4 ZAKONODAJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Igralniška zakonodaja se je z leti spreminjala. Temeljna državna politika je z uveljavitvijo
Zakona o igrah na srečo leta 1995 (Ur. list. RS, št. 27/1995 Spremembe: Ur.list. RS, št.
35/1997 Skl. US: U-I-140/97 (43/1997 popr.), 22/2000, 22/2000, 22/2000, 85/2001,
54/2002 Odl. US: U-I-50/00-18, 101/2003, 134/2003-UPB1, 19/2004 Odl. US: U-I-245/016, 132/2004 Odl. US: U-I-3/02-25, 10/2010 (v nadaljevanju ZIS)) začela omejevati razvoj
igralniške dejavnosti, predvsem z omejitvami na področju koncesij in z visokimi davčnimi
obremenitvami. Igre na srečo so v ZIS razdeljene na dve kategoriji: klasične igre na
srečo5 in posebne igre na srečo6.
10. člen ZIS določa, da so klasične igre na srečo po tem zakonu:
• številčne loterije,
• loterije s trenutno znanim dobitkom,
• kviz loterije,
• tombole,
• loto,
• športne napovedi,
• športne stave,
• srečelovi,
• druge podobne igre.
53. člen ZIS določa, da so posebne igre na srečo po tem zakonu 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.

Vrste
•
•
•
•
•
•
•

5
6

posebnih iger na srečo so:
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),
igre na igralnih avtomatih,
stave.

Klasične igre na srečo so tiste igre, ki se ne izvajajo v igralnicah oziroma v igralnih salonih.
Posebne igre na srečo so tiste igre, ki se izvajajo v igralnicah oziroma v igralnih salonih.
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Posebne igre na srečo se lahko prirejajo le v igralnicah ali v igralnih salonih. Koncesijo za
prirejanje iger na srečo podeljuje Ministrstvo za finance oziroma natančneje Urad RS za
nadzor prirejanja iger na srečo. Koncesija se lahko dodeli samo pravni osebi, ki je
registrirana za izvajanje dejavnosti prirejanja iger na srečo. Veljavna je največ 10 let. Pred
izdajo koncesije mora Ministrstvo za finance dobiti soglasje lokalne skupnosti in mnenje
sosednjih lokalnih skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njihovem območju.
Zakon o igrah na srečo iz leta 1995 je bil dopolnjen leta 2001 in 2003. Zelo pomembne
spremembe v letu 2001 se nanašajo na višino koncesijskih dajatev (preglednica 2).
Preglednica 2: Višina koncesijskih dajatev

Mesečna osnova v EUR
nad

do

Mesečna koncesijska dajatev
znesek

105.000

+%

nad

5

105.000

230.000

5.250

10

105.000

230.000

420.000

17.750

15

230.000

46.250

20

420.000

420.000

Vir: ZIS-C (2010).

Sprememba zakona je tudi omejila uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic. To področje
je bilo z zakonom iz leta 1995 precej manj urejeno. Pravne osebe ali podjetniki, ki so bili
registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, so lahko prirejali tudi posebne igre na
srečo na igralnih avtomatih. Za uporabo vsakega igralnega avtomata so plačali posebno
mesečno takso v višini, ki jo je določila vlada. S spremembami zakona v letu 2001 se je
področje prirejanja iger na srečo v igralnih salonih bistveno spremenilo in uredilo.
Koncesije za igralne salone naj bi razrešile problematiko izven igralniške ponudbe igralnih
avtomatov. Po novem mora imeti koncesionar za igralni salon v lasti ali upravljanju objekt
turistične infrastrukture, torej gostinski obrat, marino ali igralnico. V igralnem salonu
morajo igralni avtomati igralcem vračati najmanj 90 % vloženega denarja.
Dodatne spremembe prirejanja iger na srečo v igralnih salonih je prinesla sprememba
zakona iz leta 2003. Določeno je število koncesij, ki jih pristojni organ lahko izda za
prirejanje posebnih iger na srečo. Po novem zakonu ima Ministrstvo za finance pravico
dodeliti največ 45 koncesij igralnim salonom. To je bistveno več kot je načrtovano v
Strategiji razvoja igralništva (1997) in Strategiji razvoja slovenskega turizma 2001–2006
(Vlada republike Slovenije, 2002, str. 33).
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Spremembe in razvoj igralniške zakonodaje so prikazane v preglednici 3.
Preglednica 3: Slovenska zakonodaja, ki ureja področje posebnih iger na srečo

Leto

Zakon

Posledice

1995

Zakon o igrah na srečo

1999

Zakon o davku od iger na srečo
Ur. l. RS, št. 57/1999
Spremembe: Ur. l. RS, št.
85/2001(ZDIS)
Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o igrah na
srečo (ZIS-A)

Natančno opredeli področje iger na srečo,
prav tako opredeli status koncesionarja in
način delitve zbranih koncesij,
dovoli igranje domačinom.
Temelj je Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo.
Ukine prepoved investiranja v igralništvo,
odpravi prometni davek in uvede posebni
davek od iger na srečo.

2001

2002

Pravilnik o prirejanju posebnih
iger na srečo

2003

Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o igrah na
srečo (ZIS-B)

Prinese znižanje koncesijske dajatve,
uredi poslovanje igralnih salonov in
igralnih avtomatov izven igralnic,
uvede on-line nadzor,
certificira zaposlene v igralnicah,
določi število koncesij: 15 za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnicah in 45
za prirejanje posebnih iger na srečo v
igralnih salonih,
poostri kazni za prekrške.
Določi lokacijo igralnega salona,
način opravljanja dejavnosti prirejanja
iger na srečo v igralnih salonih in
narekuje nadzor v igralnem salonu.
Omogoča tujim pravnim osebam, ki
imajo sedež v Evropskem gospodarskem
prostoru, prirejanje iger na srečo.

Vir: Prašnikar et al. (2002).
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3.4.1 Zakonodaja v ZDA
Za uradni začetek prvega igralniškega vala v Ameriki velja uvedba konjskih stav v Virginiji
leta 1620. Iger so se udeleževali predvsem gospodje iz višjih slojev. Stave so bile bolj
posvečene športu kot igram na srečo. Obdobje ameriškega rečnega igralništva, ki se je
pričelo s povečevanjem trgovskih tokov v porečju Missisippija, se prav tako šteje za prvi
val igralništva v Ameriki. Po letu 1830 se je na mnogih rečnih parnikih med St. Luisom in
New Orleansu odvijalo pestro igralniško življenje. V drugi polovici devetnajstega stoletja je
v Ameriki delovalo 750 rečnih kazino ladij. Za razliko od Evrope tu ni bilo legalnih igralnic,
le Lousiana je leta 1890 na turističnih ladjah uradno dovolila igranje. Na ladjah na
Missisippiju so igralniško sceno obvladovali profesionalni igralci. Ker se dogajanja ni več
dalo nadzorovati, je bilo rečno igralništvo prepovedano. Ta era se je končala z ameriško
secesijsko vojno (Morris in Block, 2008, str. 28).
Drugi val igralništva v Ameriki sledi v letih po državljanski vojni, ko postane panoga
predvsem vir prihodkov, zaposlitve in spodbujanja gospodarskega razvoja. Vlade
posameznih zveznih držav skušajo tudi s pomočjo loterij dobivati sredstva za zagon
gospodarstva (Thompson, 1994, str. 7).
V obdobju zlate mrzlice so na divjem zahodu na veliko igrali poker. Igralci so bili
predvsem avanturisti in iskalci zlata. Ob pomanjkanju zakonske regulative ni bilo možno
zaustaviti širitve igranja. Največji vpliv na razvoj igralniškega središča je odkritje srebra
leta 1857 v kraju Reno. Avanturistični iskalci te dragocene kovine so postali prvi hazarderji
teh krajev. Igra na srečo je privabljala predvsem ljudi, ki so bili navajeni tvegati in izzivati
iskalce zlata in rudarje. V tem obdobju je že mogoče opaziti sledi igranja, ki so ga
organizirale mafijske združbe, zato so oblasti pričele prepovedovati hazardiranje. Nevada
je igralništvo prepovedala leta 1910, vendar se le-to vrne že leta 1931, ko je Nevada kot
prva država v Ameriki legalizira kazino igre na srečo (Thompson, 1994).
V New Jerseyu je policija kljub prepovedi igro tolerirala. Obstajajo namigovanja, da so
samo tu mesečni ilegalni dobički presegali letne dobičke v igralnici Monte Carlo. Amerika
je bila prepredena z mrežo ilegalnih igralnic, ki jih je kontrolirala mafija. Do leta 1964 je
bilo igralništvo v Ameriki izolirano na državo Nevado in na nekaj mest, kjer so bile
dovoljene stave in karitativne loterije (Goodman, 1995, str. 103).
Leta 1964 država New Hampshire uvede državno loterijo, da bi povečala državne
prihodke, kar vzbudi apetite javnega sektorja tudi v sosednjih državah, kar spodbudi tretji
val igralništva v Ameriki. Tej izkušnji so v pospešenem tempu začele slediti tudi druge
države v Ameriki in Kanadi. Po letu 1976 je igralniška dejavnost na osnovi pozitivne
referendumske odločitve dovolila tudi država New Jersey. V propadajočem letoviškem
mestu Atlantic City, ki leži v bližini velikih mest, je bil odprt prvi kazino izven Nevade. Še
širšo dimenzijo je igralništvo zavzelo po letu 1988, ko je kongres sprejel zakon The Indian
18

Gaming Regulatory Act ali IGRA, ki je omogočal razvoj igralništva v indijanskih rezervatih.
Po sprejemu tega zakona sledi prava eksplozija igralništva v Ameriki (Goodman, 1995, str.
103).
Da bi indijanska plemena pridobila ekonomsko neodvisnost in da bi se rezervati razvijali,
je ameriška država pripravila več načrtov razvojne pomoči, med drugim tudi dovoljenja za
igre na srečo. Razvoj igralništva v indijanskih rezervatih pa je presegel vsa pričakovanja.
Že leta 1994 je igralništvo v rezervatih realiziralo blizu tri milijarde dolarjev prometa
(Goodman, 1995). Predvsem tisti del, ki je bil v lasti domačinov, je spodbudil razvoj
drugih industrij. The Indian Gaming Regulatory Act je doprinesel k ekonomski
neodvisnosti Indijancev. Uredil je sistem odpiranja kazinov na relaciji rezervat – država –
federacija. Ta zakonski akt predvideva, da se ustvarjeni dobiček uporablja za naložbe v
splošno dobro rezervata in ni obdavčen.
Zdi se nam zelo pomembno, da je država na pravi način rešila problem financiranja
rezervatov. Indijancem je tako zagotovila vir zaslužka, ki se mora vrniti v rezervat, državi
pa ni potrebno financirati Indijancev. Zakon IGRA predvideva v indijanskih rezervatih tri
nivoje iger, ki spadajo pod tri jurisdikcije:
• plemenska jurisdikcija ureja klasične plemenske in družabne igre;
• jurisdikcija posamezne zvezne države ureja področje bingo igre, če ta igra ni
prepovedana v matični državi;
• državna jurisdikcija ureja celotno igralniško ponudbo razen 1. in 2.
Za odprtje vsakega kazina zakon zahteva, da ima plemenski rezervat podpisan sporazum z
državo v kateri se nahaja. Čeprav to povzroča veliko sporov, se igralništvo izjemno širi, saj
tretji nivo dovoljuje prihod igralniškim družbam (Luin, 2008, str. 23).
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4
POMEN IN RAZVOJ IGRALNIŠKE DEJAVNOSTI V
REPUBLIKI SLOVENIJI

4.1 KORISTI IGRALNIŠKE DEJAVNOSTI ZA LOKALNO PREBIVALSTVO
Odprtje igralnice oziroma igralniškega centra bo prav gotovo pritegnilo številne
obiskovalce in generiralo znatne prihodke za igralnico. Posledično bo odprtje igralnice
generiralo tudi ekonomsko povečanje prihodkov v smislu povečanja prihodkov dodane
vrednosti in zaposlenosti. Postavitev igralniškega centra pa s seboj prinaša še celo vrsto
pozitivnih učinkov za lokalno prebivalstvo. Ti so:
• učinki iz naslova gradnje igralnice (ti učinki so povezani predvsem z angažiranjem
lokalnih podjetij v fazi gradnje in so časovno omejeni - trajajo do zaključka gradnje
igralnice);
• učinki iz naslova delovanja igralnice (igralnica ustvarja prihodke in dodano
vrednost ter zaposluje določeno število ljudi);
• učinki iz naslova delovanja igralnice v regiji (igralnica za svoje delovanje potrebuje
različno blago in storitve in vse to običajno nabavlja pri lokalnih dobaviteljih in s
tem se povečajo njihovi prihodki; v kolikor dobavitelji del svoje stvari nabavijo pri
lokalnih pod dobaviteljih je ta učinek toliko boljši za celotno lokalno skupnost);
• učinki iz naslova porabe zaposlenih v igralnici (zaposleni v igralnici pa tudi
zaposleni pri dobaviteljih večino svojih plač porabijo v lokalni skupnosti, s tem
povečajo povpraševanje po blagu in storitvah številnih podjetjih v lokalni
skupnosti);
• učinki iz naslova porabe obiskovalcev izven igralnice (slednji del svojega denarja
porabijo izven igralnice oziroma neposredno v lokalnem gospodarstvu; v kolikor je
igralniška dejavnost povezana z zabaviščnim in nakupovalnim centrom je to še
dodaten prispevek k gospodarskemu vzponu lokalne skupnosti);
• učinki iz naslova sredstev igralniških in podobnih dajatev, ki jih porabi država.
Precejšen delež dodane vrednosti, ki jo ustvari igralnica, dobi država v obliki koncesijskih
in igralniških dajatev. Te ponavadi ponovno investira v lokalno infrastrukturo ali kakršne
koli namene, ki koristijo razvoju lokalne skupnosti (Zagoršek et al., 2007, str. 15). Velikost
pozitivnih učinkov, ki jih državi lahko prinese odprtje določene igralnice, je v veliki meri
odvisna od razmerja med lokalnimi in tujimi obiskovalci. Lokalni obiskovalci so tisti, ki
prihajajo znotraj območja, tuji obiskovalci so iz drugih ekonomij. Znatne ekonomske
koristi prinašajo gostje iz tujih ekonomij. V primeru, da igralnico obiskujejo pretežno tuji
obiskovalci, so pozitivni učinki veliki, negativni pa majhni. Tuji obiskovalci prinašajo denar,
katerega najbrž ne bi porabili v naši državi, če ne bi obiskovali igralnic.
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4.2 KORISTI IGRALNIŠKE DEJAVNOSTI ZA DRŽAVO
Ni še tako dolgo, ko je igralništvo predstavljalo grožnjo socialnega razkroja in nevarnosti
za družine. Veljalo je prepričanje, da kvari odnos do dela, saj vzbuja iluzorna pričakovanja
na dobrine. V primerjavi s preteklostjo je sedaj opazna večja tolerantnost okolja do iger
na srečo. Vendar razvoj igralniške ponudbe ni spodbujen le s tržnim povpraševanjem,
temveč predvsem s pritiskom igralniškega podjetništva in podporo dnevne politike
(Eadington, 2008, str. 80).
Vladam konstantno primanjkuje sredstev, da bi lahko uresničile zastavljene programe.
Volilci z odporom sprejemajo nove obdavčitve. V taki situaciji se zdijo davki od iger na
srečo primerna rešitev. Zato Amerika s politično podporo spodbuja velike investicije v
razvoj igralniške dejavnosti.
V Sloveniji se je z afero Hit praktično ustavil razvoj igralništva. Moratorij na razvoj
igralništva je bil z vidika razvoja igralništva škodljiv. Hit je imel velike načrte, vendar mu
politika ni dovoljevala širitve. Koristi od tega so imele druge ekonomije in novi kapital, ki
je nenadzorovano razpršil igralne avtomate po celem slovenskem prostoru. Država pobira
davke na nekakšen prostovoljni način, saj pretežni prihodek v igralništvu prinašajo tujci.
Na družbeno ekonomsko okolje ima igralniška dejavnost različne vplive, ki so prikazani v
spodnji preglednici.
Preglednica 4: Vplivi igralništva na okolje

Ekonomski
vpliv

Socialni
vpliv

Pozitiven vpliv
Kreiranje novih delovnih mest,
investicije,
razvoj turizma,
priliv tuje akumulacije in
dodatni davki.
Sprostitev in druženje je
kompenzacija za neenakost.

Negativen vpliv
Realokacija trošenja,
nižanje prihrankov in
nižanje produktivnih investicij.

Sprememba vrednot, ki je
posledica patološkega igranja.

Vir: Eadington (1997).

Kljub temu da so igre na srečo vedno obstajale, pa družbena vključenost v aktivnosti
igralništva ni bila vedno enako prisotna. Bila so obdobja popolne prohibicije, kot tudi
obdobja sprostitve. Sedaj politika poizkuša urejati dejavnosti s pomočjo licenciranja
(Thompson, 1994, str. 41).
Vpliv igralništva na ekonomijo je zelo velik. Zelo lep primer je Amerika, ki je igralniško
najbolj razvito območje. V primerjavi z ostalo industrijo zabave je igralništvo, tako z vidika
obsega prometa kot z vidika ustvarjenega dobička, v Ameriki na prvem mestu. Igralniške
takse predstavljajo zagotovljen proračunski vir. Z inicirano potrošnjo spodbuja ekonomski
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razvoj dopolnilnih dejavnosti. Prav zaradi celokupnega vpliva na gospodarski rast, na
spodbujanje turističnega razvoja in s tem posredno na ustvarjanje novih prihodkov, je
ameriška igralna industrija nizko obdavčena (Thompson, 1994, str. 41).
V Sloveniji so igralnice obdavčene po višjih stopnjah kot v Ameriki in posledično ni toliko
vlaganj v turistične zmogljivosti. Igralniška dejavnost je veliko bolj dobičkonosna kot same
hotelske storitve. V kolikor gre za kombinacijo, je to nekakšen skupni produkt, kateri se
dopolnjuje. Skupen imenovalec je večje število delovnih mest, ki pa dandanes v tej krizi in
veliki brezposelnosti ni zanemarljivo. Tudi v bančnem sektorju veljajo vlaganja v igralniško
industrijo za dobra in zanesljiva. Vzporedno z igralništvom se razvija tudi široka paleta
industrije igralniške opreme, kot tudi vsa dopolnilna ponudba. Igralništvo predstavlja v
Ameriki v zadnjem desetletju najhitrejše rastoči sektor nacionalne ekonomije. Še nedolgo
nazaj se je gledalo na to ponudbo kot nezakonito, ki jo je potrebno preganjati.
V Sloveniji se je začela rast igralništva z odprtjem igralnice v Novi Gorici. Za ilustracijo
lahko ponazorimo z nekaterimi ključnimi podatki. Leta 1985 je slovenske igralnice obiskalo
dvesto tisoč gostov. V dobrem desetletju se je število obiskov v igralnicah več kot
podeseterilo. Po številu obiskov je najmočnejše leto 1997 (Luin, 2008, str. 196).
Zagovorniki igralniškega razvoja poudarjajo koristi, ki jih igralništvo prinaša in skušajo
minimalizirati nevarnost kriminalizacije iger z zagovorom, da je v okviru legalnega
igralništva nadzor temeljitejši. Zagovorniki legalizacije igralništva poudarjajo tudi, da bodo
ljudje igrali, če bodo igre na srečo dovoljene ali ne. V tem primeru država nima nadzora
nad igralništvom, pa tudi davkov ne bi dobila. Vsekakor drži, da prohibicija ni učinkovit
ukrep. Ko se omenja igralnice, še vedno velika večina ljudi nima objektivne slike o njih.
Potrebno je povedati, da so igralnice že pred razcvetom igralništva skrbele za tiste igralce,
ki so zabredli v težave. Prošnjo družine so upoštevale in jim dale prepoved vstopa. Z
razmahom igralništva se je začela velika borba za goste in prepoved je izgubila smisel, saj
je gost lahko obiskoval bližnje salone, ki se za to niso zmenili. Država je sedaj sprejela
tako imenovano »družbeno odgovorno igralništvo« in to sedaj bolje ureja samoprepovedi
igralcem, saj velja prepoved v vseh igralnicah in tudi v igralnih salonih. Igralnice so v
preteklosti imele krajši delovni čas in gostje tako niso imeli na razpolago vsak trenutek za
igranje iger na srečo. Z odpiranjem igralnih salonov, ki so bili odprti 24 ur, so kasneje
temu sledile tudi igralnice. Kratkoročno se je to prav gotovo obrestovalo, dolgoročno pa to
ni bilo dobro, saj so gostje preveč izčrpani in nimajo časa, da se opomorejo. Imeti morajo
čas, da denar zaslužijo, le na tak način lahko prinašajo del zaslužka v igralnico. V Sloveniji
je malo drugače kot v Las Vegasu, saj so pri nas pretežno enodnevni gostje in živijo blizu
meje. V Las Vegasu so gostje, ki pridejo za teden oziroma deset in več dni in tam je
logično, da je delovni čas daljši, saj del gostov obišče to destinacijo pretežno zaradi iger
na srečo.
Dandanes tudi razdalja ne pomeni ovire, da igralec ne bi šel igrat v oddaljeno igralnico, ki
se nahaja zunaj naše meje. Z razvojem internetne ponudbe pa je internetno igralništvo
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zelo dostopno tudi mlajšim populacijam. Mnogi opozarjajo, da je slovenska zakonodaja
preživeta in da jo je potrebno dodelati. Ne upošteva glavnih dejavnikov sprememb, kot so
globalizacija oziroma odpiranje meja in tehnološki napredek. Pri slednjem gre predvsem
za igre na srečo na spletu. Mednarodnih internetnih konkurentov je veliko, nekateri
poslujejo legalno, drugi manj legalno, zadeve so zelo neurejene in jih je treba urediti.
Še bolj kličejo po spremembah igralnice in igralni saloni. Sprejetih je bilo kar nekaj
odločitev zunaj konteksta prejšnje strategije, ki so pripeljale do določenih posledic. Ena od
teh je liberalno podeljevanje koncesij, predvsem igralnim salonom, ki so zasebni, agresivni
in predstavljajo grožnjo, državno oziroma politično vodenim državnim igralnicam (Jaklič,
2009).
V delu The Luck Business je profesor Robert Goodman (1995) v svoji večletni raziskavi
skušal ugotoviti resnične vzroke hitre rasti igralniške ponudbe v Ameriki, vpliv tega pojava
na lokalno in nacionalno ponudbo kot tudi vzroke povezanosti med igralniško industrijo in
politiko. Raziskava poda več rezultatov, le-ti so podrobneje opisni v naslednjih točkah.
1. Obstajajo močni lobiji za širitev igralniške ponudbe.
2. Razvoj igralništva je politično stimuliran:
 kot podpora razvoju in revitalizaciji ekonomije,
 zaradi kreiranja novih delovnih mest,
 zaradi zagotavljanja novih fiskalnih virov.
3. Uvajanje igralništva povzroča tudi eksterne stroške, kot je padec v drugih zabaviščnih
vejah in gostinskih obratih. Povečuje se igralska zasvojenost in s tem osebne in družinske
tragedije in poslovni propadi.
4. Obstaja tesna povezanost med kazino businessom in vlado.
5. Pretiran razvoj igralniške ponudbe za domači trg ekonomiji in družbi na dolgi rok
škoduje.
Kar nekaj teh ugotovitev lahko prenesemo na igralništvo v Sloveniji. Igralništvo prinaša
veliko prilivov v državni proračun, zato se država temu ne bo odpovedala, čeprav kritiki
opozarjajo, da je igralništvo preveč obdavčeno. Davčna obremenitev je zares velika, o
čemer pričajo tudi zadnji poslovni rezultati velikih igralnic.
Preglednica 5: Prikaz bruto prihodka od iger na srečo RS v mio EUR in BDP ter delež BP
v BDP

Leto
Bruto
prihodek
BDP
% BP v BDP

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

271,0

282,2

336,8

385,5

416,8

432,6

432,3

24.500
1,11

25.752
1,10

27.162
1,24

28.704
1,34

31.013
1,34

34.471
1,25

37.126
1,16

Vir: Delovno gradivo za strokovni svet za igralništvo (2009).
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Iz preglednice 5 je razvidno, da so slovenski koncesionarji v letu 2008 dosegli 432,3
milijona evrov bruto prihodka (BP) od iger na srečo, ki vključuje tako prihodek od samih
iger kot tudi napitnin in vstopnin. Delež doseženega bruto prihodka od klasičnih iger na
srečo je znašal 18 %, od igralnic 51 % in od igralnih salonov 31 %.
Tabela prikazuje, kako se iz leta v leto povečujejo prihodki od igralništva in zato ni
razloga, da bi država omejevala igralnice. Pretežni del igralniških gostov prihaja iz tuje
ekonomije in zato so te vrste negativni vplivi za našo državo zelo majhni. Zaskrbljujoče je
le to, da se v salonih rast domačih gostov povečuje, zato bi bilo smiselno, da bi vendarle
omejili rast igralni salonov. Ti namreč najedajo prihodke velikih igralnic, te pa so bile za
razliko od salonov motor gospodarskega, kulturnega in športnega razvoja v regiji, pa tudi
širše.
Grafikon 1 prikazuje delež domačih in tujih obiskovalcev v igralnicah in igralnih salonih.

Grafikon 1: Prikaz strukturnega deleža tujih in domačih obiskovalcev v obdobju 2002–
2008

Vir: Delovno gradivo za strokovni svet za igralništvo (2009).

Iz grafikona 1 je razvidno, da se delež domačih gostov v igralnih salonih povečuje, v
igralnicah pa ostaja približno isti. Na začetku je bilo predvidenih 15 velikih igralnic in 20
igralnih salonov. Pod pritiski in z lobiranjem se je to število povečalo na nerazumljivih 45
igralnih salonov. Do danes jih je odprtih 33, kar dokazuje, da je ta številka prevelika. Sicer
je povpraševanje po koncesijah še vedno aktualno, vendar bi se igralnice oziroma igralni
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saloni odpirali blizu italijanske meje in najbrž blizu že obstoječih velikih igralnic in igralnih
salonov.

Grafikon 2: Gibanje bruto prihodka v RS na obiskovalca v obdobju 2002–2008

Vir: Delovno gradivo za strokovni svet za igralništvo (2009).

Iz grafikona 2 je razvidno, da primerjava povprečnega bruto prihodka na obiskovalca
oziroma povprečne porabe na obisk kaže padanje porabe v zadnjih dveh letih in veliko
razliko med povprečno porabo na obiskovalca v igralnici in igralnem salonu. Povprečna
poraba na obiskovalca je bila v letu 2008 v igralnici za 73 % večja kot v igralnem salonu.
Najpomembnejši razlog uvajanja igralništva, ki ga navajajo zagovorniki razvoja igralništva
je ekonomski, saj igralniške aktivnosti generirajo nove fonde, ki lahko pospešijo razvoj
različnih ekonomskih in kulturnih subjektov, ustvarjajo nova delovna mesta in pospešujejo
ekonomski razvoj. Igralniške takse so za politiko privlačnejše kot obdavčenje, saj jih v
bistvu igralci na srečo prostovoljno plačujejo (Thompson, 1994, str. 40).
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Grafikon 3: Struktura bruto prihodka od iger na srečo v RS v obdobju 2002–2008
(v mio eur)

Vir: Delovno gradivo za strokovni svet za igralništvo (2009).

Iz zgornjega grafikona je razvidno, kako raste bruto prihodek od iger na srečo. V zadnjih
treh letih je zaznati padec dohodka v igralnicah, zato pa beležimo rast v igralnih salonih.
Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali bi igralnice beležile rast, če salonov ne bi bilo.
Največjo rast bruto prihodka od iger na srečo beležijo igralni saloni, ki so v obdobju 2002–
2008 beležili 31,4 % povprečno letno rast, povprečna letna rast v igralnicah je znašala
1,9 %, pri Loteriji Slovenije 10,9 % in pri Športni loteriji 14,4 %.

Preglednica 6: Bruto prihodek od klasičnih iger na srečo v obdobju od 2002 do 2008

Leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Bruto prihodek v mio eur
45,3
39,1
51,2
53,6
54,9
60,5
77,1

Indeks v %
100
86
113
118
121
134
170

Vir: Delovno gradivo za strokovni svet za igralništvo (2009).

Med klasičnimi igrami na srečo je v letu 2008 najvišji tržni delež vplačil dosegla igra Loto,
in sicer 51,3 %, kar je za 3 odstotne točke več kot v letu 2007, sledila pa ji je igra Prve
stave z 38,8 % deležem, kar je za 0,4 odstotne točke manj kot v predhodnem letu. V
povprečju je vsak prebivalec Republike Slovenije, starejši od 15 let, v letu 2008 za nakup
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loterijskih srečk (loto, stave in druge igre) porabil približno 113 eurov oziroma za 25 eurov
več kot v letu 2007 in za 33 eurov več kot v letu 2006.

Grafikon 4: Igralne naprave za prirejanje posebnih iger na srečo v obdobju 2002–2008

Vir: Delovno gradivo za strokovni svet za igralništvo (2009).

Iz grafikona je razvidno, da se število igralnih avtomatov iz leta v leto povečuje. V
obdobju od leta 2002 do 2008 se je število igralnih avtomatov v igralnicah povečalo za
62 %, v igralnih salonih pa za 676 %.

4.3 NEGATIVNI VPLIVI IGRALNIŠTVA NA OKOLJE
Posledice hitre rasti igralništva so večplastne, tako pozitivne kot negativne. Kažejo se v
ekonomskem, socialnem in političnem okolju (Luin, 2008, str. 88). Med večje stroške
velike igralniške širitve se štejejo izgubljeni oportunitetni prihodki drugih panog. Druge
veje, ki niso dobivale podpore, so se manj razvijale, kar bi bilo na dolgi rok bolj
produktivno. Spodbujanje prebivalstva za potrošnjo pri igrah na srečo manjša kupno moč
in troši prihranke gospodinjstev. Kazini poslujejo kot monopolni ponudniki, lokalna
ekonomija pa mora preživeti v ostri konkurenci (Goodman, 1995, str. 13).
Glede na to, da so plače v Hitu nad povprečjem, se je v tem podjetju zaposlilo tudi veliko
takih ljudi, ki bi lahko uspeli tudi kje drugje. V Novi Gorici je po 1991 propadlo kar nekaj
27

podjetij in veliko ljudi je zaposlil prav Hit. V primeru manjše širitve Hita, bi lahko šel razvoj
v druge dejavnosti, ki so bolj tehnološke in bi lahko bile prav tako uspešne.
Najbrž se je v Hitu zaposlilo kar nekaj ljudi s tehnično izobrazbo, ki bi lahko bili v drugih
panogah bolj uspešni, kot da so obstali za igralno mizo.
Dosedanja koncesijska politika je povzročila razpršenost ponudbe iger na srečo, ki
domačim igralcem omogoča lahko dostopnost do igralniških storitev, kar pomeni, da
igralci lahko zadovoljijo svoje povpraševanje po igrah na srečo doma in ne odhajajo v
tujino, obenem pa povečuje tudi tveganje za razvoj problematičnega in patološkega
igranja. Koncesijska politika je ustvarila tudi močno konkurenco igralnic in igralnih
salonov, ki pridobivajo tuje igralce iz istih tržnih območij. Z ekonometrično oceno funkcije
povpraševanja po igranju na igralnih avtomatih in igralnih mizah je ugotovljeno, da je v
igralništvu prisoten učinek grozdenja, kar pomeni, da več različnih ponudnikov na
določenem območju poveča zanimivost tega območja za obisk. Zato je pri načrtovanju
prostorske razporeditve igralnic smiselna geografska koncentracija na nekaj zaokroženih
igralniških območij. Ustrezna konkurenca med igralnicami na posameznem igralniškem
območju pa prispeva tudi h kvaliteti igralniške storitve.
Po Thompsonu (1997, str. 184) so negativni vplivi na lokalno ekonomijo:
• izgube domačega prebivalstva,
• eksternalni stroški (zasvojenost, manjšanje delovne storilnosti, uničene družine),
• manjša potrošnja v druge namene, nižje varčevanje,
• piratstvo kadrov,
• kanibalizacija okoljske ponudbe.
Problemi, ki se pojavljajo v okolju, so vezani predvsem na število, velikost in lokacijo
kazinov ter ustreznost komunalne infrastrukture. Podobni problemi so tudi v drugih
turističnih vejah. Posledice masovnega obiska se odražajo tudi na okolju. Na tisoče
obiskovalcev zaseda veliko parkirnih prostorov, povzroča hrup in drenj in kali nočni mir.
Ker so v Novi Gorici igralnice umeščene v mestno jedro, je to prav gotovo moteče za
okoliške prebivalce. Odpor v poslovnem okolju nastaja tudi zaradi odhoda kadrov iz
okoliške ekonomije v igralništvo, ki lahko ponudi bistveno večje plače. Tako se
usposobljeni kadri ne igralniške industrije selijo v igralniško. Pojav je poznan pod nazivom
piratstvo. Ti kadri so za okoliško ekonomijo izgubljeni. Če je ta pojav preveč obsežen,
vpliva zelo negativno na razvoj kadrovsko oslabljenih podjetij. Da bi obdržali ključno
delovno silo, je tudi okoliška ekonomija prisiljena dvigovati ceno dela.
S širitvijo igralniške ponudbe je pričakovati, da se bo število problemov sčasoma
povečevalo in vzporedno s tem se bodo povečevali tudi družbeni stroški reševanja teh
problemov. Lažja dostopnost vseh oblik iger na srečo omogoča vse večji kontakt s publiko
in s tem se veča pojav patoloških primerov. Nastajajo družbeni stroški, ki so zelo težko
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merljivi. Merjenje družbenih stroškov igralniških dejavnosti je težavno z več vidikov. Eden
od večjih problemov ocenjevanja je, da igralništvo spodbuja interpretacije, ki so čustvene
in moralizirajoče, utemeljene na stereotipnih predstavah o igralcih in igralkah na srečo ter
igralništvu. Veliko vlogo igrajo vrednote in čustva. Ko gre za čustva, postanejo izračuni
odveč ali pa stvar manipulacij. Poleg tega je težko ali skoraj nemogoče izračunati denarno
protivrednost duševnih bolečin otrok in partnerjev zasvojenih igralcev na srečo ali
domnevno družbeno škodo, ki naj bi jo povzročila ločitev ali smrt igralca na srečo (Macur
et al., 2008, str. 15).
Vsekakor bi morali nosilci oblasti presoditi, kakšno naj bo razmerje med koristmi in stroški,
ki nastajajo zaradi širitve igralništva. Družbeni stroški igralniške dejavnosti v lokalnem
okolju so neposredni, oziroma neposredni rezultat določenega števila posameznikov, ki
imajo probleme z igrami na srečo, med katere se v širšem smislu oziroma z nekaterimi
omejitvami uvršča tudi igralništvo (Macur et al., 2008, str. 24).
Pomemben del literature in raziskav na področju učinkov igralništva izpostavlja dve
kategoriji ljudi, ki imajo z igranjem iger na srečo velike probleme. To so problematični in
patološki igralci. Kot eden od kriterijev se v nekaterih študijah uporablja kar pogostost
obiskov igralnice oziroma salonov, pri čemer naj bi bili tisti z od 50 do 100 obiski letno
problematični, tisti z več kot 100 obiski pa patološki igralci. Vendar število vstopov ni
vedno merljiv kriterij, saj v igralnicah potekajo tudi zabaviščne dejavnosti in različna
žrebanja in te dejavnosti privabljajo tudi goste, ki sploh ne igrajo oziroma je njihov del
igranja zanemarljiv. Objektivni pokazatelj bi bila vrednost porabljenega denarja v igralnici
in koliko časa traja obisk gosta v igralnici oziroma igralnem salonu. Opredelitev
problematičnega igralca je še najbolj primerna definicija, po kateri je problematično
vedenje povezano z ekonomsko vzdržnostjo. V kolikor igralec igra več kot so njegove
finančne možnosti. V nasprotnem primeru se kaj kmalu naberejo dolgovi. Težji primer je
patološki igralec, za katerega je značilna motnja v nadzorovanju impulzov, po številnih
ocenah pa gre pri tem tudi za določeno obliko zasvojenosti, primerljivo z zasvojenostjo z
alkoholom ali mamili (Macur et al., 2008, str. 26).
V Sloveniji trenutno nimamo podatkov o natančnem številu in deležu problematičnih in
patoloških igralcev. Jaklič in sodelavci so se tako v svoji študiji pri oceni števila in deleža
teh problemov preprosto omejili na obiskovalce Hitovih igralnic (Macur et al., 2008, str.
28).

4.4 KAZNIVA DEJANJA
Med negativnimi vplivi igralništva se pogosto omenja povečanje kriminala, čeprav rezultati
empiričnih raziskav dajejo različne rezultate. Na podlagi podatkov, ki nam jih je
posredovala Generalna policijska uprava, smo preverjali, ali in kako igralništvo vpliva na
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kriminal v Mestni Občini Nova Gorica (v nadaljevanju MONG). Podatki kažejo, da se je na
območju policijske uprave Nova Gorica7 število obravnavanih kaznivih dejanj (na 1.000
prebivalcev) v zadnjem desetletju več kot potrojilo. Vendar je to povečanje precej manjše
kot je povečanje v Sloveniji nasploh. Poleg realnega povečanja števila kaznivih dejanj gre
del povečanja pripisati tudi spremembam v zakonodaji ter različnemu statističnemu
zajemanju posameznih kategorij kaznivih dejanj (Prašnikar et al., 2005, str. 39).
Podatki iz policije prikazujejo, da je kriminal v Novi Gorici še pod slovenskim povprečjem
in glede na to, da je na goriškem največ obiskov igralnic in igralnih salonov, je več kot
očitno, da igralništvo pri nas ne povečuje kriminalnih dejanj.
Analize na področju igralniške destinacije Nove Gorice so pokazale, da v primerjavi z
drugimi slovenskimi občinami slednja beleži celo podpovprečno stopnjo kriminalnih dejanj.
Prav tako podatki ne kažejo na to, da bi igralništvo prispevalo k večjemu številu razdorov
družin na področju Nove Gorice (Prašnikar et al., 2005, str. 40).
Grafikon 5: Število obravnavanih kaznivih dejanj na 1000 prebivalcev v letih 1995 do
2004 v Sloveniji in na policijski upravi Nova Gorica

Vir: Generalna policijska uprava (2005).

4.5 IZOBRAŽEVANJE
V igralništvu so bile povprečne plače zelo visoke in posledično bi to lahko negativno
vplivalo na bodoče študente. Zaposlitev v igralništvu je nudila večjo plačo kot drugod,
velikokrat tudi z nižjo izobrazbo in to bi lahko zmanjševalo motivacijo študentov za študije,
7

Ta poleg MONG zajema še občine Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid,
Miren-Kostanjevica, Tolmin, Vipava in Šempeter-Vrtojba.
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ki so zahtevnejši in posledično trajajo več časa in nudijo v primerjavi z igralništvom
manjše osebne dohodke.
Glede na to, da je tudi v igralništvu nastopila kriza in se plače zmanjšujejo, ocenjujemo,
da do teh težav ne bo prišlo, saj ne smemo pozabiti, da se v igralništvu dela ob nedeljah
in praznikih in da je kar tretjina delovnega časa v nočnih urah.

4.6 PROPADANJE DRUŽIN
Igralništvo povezujejo tudi s povečanim številom razdorov družin, ki ga literatura povezuje
pretežno z odvisnostjo od iger na srečo. V nasprotju s tem se v Novi Gorici povečano
število družinskih razdorov povezuje predvsem z zaposlenimi v igralniški dejavnosti kot
posledica neugodnih urnikov dela, ki otežujejo družinsko življenje. Podatki (grafikon 6)
kažejo naraščanje števila razvez zakonskih zvez v zadnjem desetletju. Trend ločitev v
Mestni občini Nova Gorica ne odstopa od splošnega trenda v Sloveniji (tabela 5,
priloga 2). Podatki torej ne kažejo na to, da bi igralništvo prispevalo k večjemu številu
razdorov družin.
Grafikon 6: Razveze zakonskih zvez na 1000 prebivalcev na Goriškem in v Sloveniji

Vir: tabela 5, priloga 2.

Iz grafikona je razvidno, da število razvez na tisoč prebivalcev na Goriškem, kjer je
igralništvo najbolj množično, ne odstopa veliko od slovenskega povprečja.
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4.7 POZITIVNI VPLIVI IGRALNIŠTVA NA OKOLJE
V ekonomiji turizma je poznan turistični investicijski multiplikator kot posledica naložb v
turistične objekte. Glede na to, da je na turistično dejavnost vezano zelo veliko drugih
dejavnosti so z makroekonomskega vidika naložbe v turizem zelo produktivne, saj sprožijo
tako potrošnjo kot investicije s turizmom povezani ekonomiji. Zato se razvoj turizma
razume tudi kot stimulator ekonomskega razvoja okolja. Turistični investicijski
multiplikator je tem večji, čim bolj strukturirana in kompleksna je turistična ponudba
območja. Naložbe v igralništvo so naložbe v turistično ponudbo, kjer pride zaradi visoke
donosnosti naložb delovanje razvojnega investicijskega multiplikatorja še do izrazitejših
učinkov (Luin, 2008, str. 83).
Pri naložbah v igralništvo pa je tako glede pozitivnih kot negativnih posledic potrebno
razlikovati dvoje naložb.
1. Naložbe v kazine, katerih poslovanje je usmerjeno na domači trg.
Ti predstavljajo le redistribucijo in dodatno obdavčenje prihodkov domačih
subjektov. V tem primeru igralništvo črpa prihranke domačih gospodinjstev, niža
se potrošnja v produktivni sferi, kar posledično niža produkcijo, zaposlenost in
davke. Tovrstno usmerjeni kazini posledično vplivajo na negativno razvojno
spiralo. Le z zelo nadzorovano politiko lahko služijo kot faktor umirjanja pregrete
osebne potrošnje in so lahko učinkovito sredstvo fiskalne politike. Negativne
posledice, tako socialne kot ekonomske, se v tem primeru poudarjeno pojavijo v
lastnem okolju.
2. In naložbe v kazine, ki zajemajo goste iz drugih ekonomij.
Troši se akumulacija ustvarjena v tujih ekonomijah, kar predstavlja čisti priliv tuje
akumulacije. Ob tem pa igralniški gostje trošijo tudi za druge turistične storitve. Za
zadrževanje so potrebni hotelski kompleksi in splet drugih storitev, kar pospešuje
razvoj domačega okolja. Čim bolj je turistični igralniški proizvod strukturiran, tem
močnejši je učinek investicijskega multiplikatorja. Socialni problemi so zaradi
redkosti obiskov domačih gostov manj izraženi, pojavljajo se v drugih okoljih in ne
v okolju, kjer so ti problemi povzročeni (Goodman, 1995).
4.7.1 Vplivi na zaposlenost
Več delovnih mest se z odpiranjem kazinov ustvari tudi zato, ker gostje, igralniški turisti,
potrebujejo tudi druge storitve, kot so: nočitve, prehrana, zabava, nakupi in druge
storitve, ki sodijo k igralniškim storitvam. Pozitivni efekt na lokalno zaposlenost bo le v
primeru, če je za postavitev kazina in za njegovo funkcioniranje angažirana domača in ne
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uvožena delovna sila (Thompson, 1994, str. 46). V nasprotnem primeru temu ni tako in
delovanje kazina bo predstavljalo le motnjo v okolju.
Po Thompsonu (1997, str. 184) so pozitivni vplivi na lokalno ekonomijo:
 dodatni prihodek ustvarjen s potrošnjo nerezidentov,
 povečanje potrošnje, nova delovna mesta, plačilo koncesije,
 nove investicije in ekonomski zagon,
 razvoj turizma.
Le prilivi gostov iz drugih ekonomij, visoka ekonomska povezanost ponudnikov lokalne
ekonomije in čim manjše izgube, ki jih ta utrpi zaradi kazino potrošnje, je predpogoj, da
kazino ekonomija generira širok tok dodatnih aktivnosti v lokalnem gospodarstvu.
Potrošnja tuje akumulacije v korist domačega prebivalstva ima multiplikacijski efekt.
Vendar so pozitivni učinki le, če ena država ima igralništvo, sosednja iz katere prihaja tok
potrošnje pa ne. Če pa obe državi uvedeta igralništvo in prihaja do izmenjave gostov, je
skupni rezultat negativen (Luin, 2008, str. 87).
4.7.2 Vplivi na proračun lokalnih skupnosti/države
Slovensko igralništvo je usmerjeno predvsem na tuje, italijanske goste, zaradi česar so
tudi rezultati poslovanja odvisni predvsem od političnih in gospodarskih razmer v sosednji
Italiji. To dokazuje tudi število igralnic in igralnih salonov na območjih, ki mejijo z Italijo.
Na območju Goriške, Primorske in Kraške regije je ob koncu leta 2008 delovalo 5 igralnic
in 18 od skupaj 33 delujočih igralnih salonov (Unpis, 2008).
Država in lokalne skupnosti imajo zaradi višje obdavčenosti igralnic veliko koristi. Igralnice
in igralni saloni plačujejo davek od iger na srečo in koncesijske dajatve. Koncesijo
podeljuje država oziroma ministrstvo za finance. Koncesija je veljavna do deset let, po
tem obdobju jo je treba obnoviti (ZIS, 65 člen). Država ima tu diskrecijo, kar pomeni, da
jo lahko odobri ali odvzame v kolikor oceni, da na določenem območju igralnica ali igralni
salon iz različnih razlogov ni potreben. Koncesijske dajatve so namenjene predvsem
nadaljnjemu razvoju turizma na državni in lokalni ravni. 4,4 % je namenjeno financiranju
športnih in invalidskih organizacij. Od ostalega se polovica steka v državni proračun in je
namenjena za promocijo turizma, polovica pa ostaja lokalnim skupnostim v zaokroženem
turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in
turistične infrastrukture. O delitvi denarja znotraj zaokroženega turističnega območja se
lokalne skupnosti medsebojno dogovorijo. V praksi pripada matični občini, kjer igralnica
deluje, do 60 % dajatev, ki je namenjena lokalnemu okolju. V primeru igralnih salonov se
koncesijska dajatev razdeli na vse lokalne skupnosti, ki pripadajo zaokroženemu
turističnem območju. Dejansko spoštovanje zakonskih priporočil v praksi je vprašljivo.
Predstavniki gospodarstva verjamejo, da so sredstva premalo usmerjena v razvoj
turistične infrastrukture in spodbujanja razvoja turističnih programov (Prašnikar et al.,
2005, str. 8).
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4.7.3 Delitev dajatev od iger na srečo
Z učinkovitim strokovnim nadzorom področja prirejanja iger na srečo se zagotavlja
kredibilnost poslovanja družb, ki imajo koncesijo za prirejanje iger na srečo in ustvarja
zaupanje javnosti. Zbrana fiskalna in koncesijska sredstva pa se usmerjajo v razvoj in
promocijo turizma na lokalni in državni ravni ter ustvarjanje prebivalcem prijaznejšega
okolja na območjih, kjer se posebne igre na srečo prirejajo in so tudi v funkciji
povečevanja turistične ponudbe na teh območjih. Igralništvo predstavlja najbolj razvit
slovenski turistični proizvod. Pomemben je tudi učinek, ki se odraža v zagotavljanju
sredstev za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij v Republiki
Sloveniji. V letu 2008 so lokalne skupnosti iz naslova prirejanja iger na srečo skupaj
prejele 59,9 milijona €, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji (FIHO) 22,8 milijona €, Fundacija za šport (FŠO) 10,2 milijona €
proračun Republike Slovenije pa 90,9 milijona €.

Grafikon 7: Deleži posameznih prejemnikov dajatev od iger na srečo za leto 2008

Vir: Urad za nadzor iger na srečo (2008).

Iz grafikona 7 je razvidno, da gre večina dajatev v proračun RS. Vprašanje ki se postavlja
je, ali se ta denar uporabi za promocijo turizma.
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Preglednica 7: Proračun RS in dajatve od iger na srečo, ki pripadajo proračunu RS v
obdobju 2004–2008 (v mio eur)

2004

2005

2006

2007

2008

6.511

7.023

7.330

7.764

8.535

od iger na srečo

58,7

82,9

91,2

94,6

90,9

% dajatev v proračunu RS

0,90

1,18

1,24

1,22

1,07

Prihodki proračuna RS
Dajatve za proračun RS

Vir: Delovno gradivo za strokovni svet za igralništvo (2009).

Iz preglednice 7 je razvidno, da prihodki in dajatve rastejo, padec prihodkov v letu 2008
je zaradi uvedbe kadilskega zakona in z nastopom recesije v letu 2009.

Preglednica 8: Prikaz bruto prihodka od iger po posameznih regijah (v mio eur)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

119.056

139.290

159.896

191.215

204.402

207.240

189.927

Primorska

15.731

18.405

23.921

27.073

29.381

27.106

28.738

Kraška

19.168

23.400

25.604

30.230

36.842

35.488

33.715

Gorenjska

26.411

30.381

32.589

35.895

38.795

41.734

36.811

Celjska

2.689

4.128

5.781

5.972

6.940

7.798

6.753

Mariborska

2.535

3.435

5.976

7.743

8.099

9.421

15.550

Ljubljanska

3.758

4.034

8.958

13.761

17.435

24.208

26.644

Goriška

Vir: Delovno gradivo za strokovni svet za igralništvo (2009).
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Grafikon 8: Prikaz bruto prihodka od iger po posameznih regijah (v mio eur)

Vir: Tabela št. 10.

Iz preglednice 8 je razvidno, da je največ bruto prihodka na območju, ki meji z Italijo,
Goriška regija pa ustvari okoli 55 % vsega igralniškega prihodka. Pretežni del
gospodarskih družb deluje na območju meje z Italijo.

4.8 DRUŽBENO ODGOVORNO IGRALNIŠTVO
Iz omejitvenih določb ZIS izhaja skrb države, da se igre na srečo izvajajo v urejenem in
nadzorovanem okolju, da se zagotavlja varstvo potrošnikov in javni red. Zaradi narave
dejavnosti iger na srečo, je potrebno posvetiti posebno skrb udeležencem iger na srečo
oziroma igralcem, da se prepreči njihova odvisnost od iger na srečo in s tem povezane
negativne posledice zanje, za njihove družine in celotno družbo. Veljavni ZIS določa, da je
obisk v igralnici ali igralnem salonu dovoljen le osebam, ki so starejše od 18 let.
Koncesionarjem je tudi zaupana pristojnost in odgovornost, da dodatne pogoje za obisk v
igralnici ali igralnem salonu urejajo sami, s tem da lahko prepovejo vstop osebam (v
okviru tega npr. tudi osebam, ki prekomerno in nekontrolirano trošijo denar), ne da bi jim
bilo potrebno navesti razloge za takšno odločitev. Na podlagi predloga novele ZIS je bilo
sprejeto, da igralec lahko poda izjavo o samoprepovedi, ki jo morajo upoštevati vsi
koncesionarji v Sloveniji. Udeležba pri spletnih igrah na srečo je prepovedana mlajšim od
18 let. Koncesionarji so dolžni igralce opozoriti na tveganja in jim zagotoviti informacije o
tem, kje lahko poiščejo pomoč v primeru zasvojenosti. Poleg tega pa morajo koncesionarji
poskrbeti za izobraževanje zaposlenih o odgovornem prirejanju iger na srečo. Družbeno
odgovorno prirejanje iger na srečo je celovita sistemska strategija preventivnih in
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kurativnih ukrepov, ki zmanjšujejo probleme z igranjem in prek tega nižajo družbene
stroške, ki jih povzroča prekomerno igranje iger na srečo. Izvajati ga mora tako država
kot koncesionarji (DGSS, 2009).
Velik problem je spletno igralništvo, ki je zelo razširjeno med mladimi. Zakon prepoveduje
obisk igralnic in igralnih salonov osebam mlajšim od 18 let, vendar lahko slednji nemoteno
igrajo preko spleta. Tudi loterije in športne stave, vsi ne jemljejo kot prave igre, čeprav je
veliko domačih igralcev, ki puščajo velike vsote za te igre. Podatek, ki smo ga prikazali v
grafikonu 3 kaže, da imata športna loterija in loto sicer majhen procent realizacije v
primerjavi z igralnicami in igralnimi saloni, vendar je tu potrebno upoštevati dejstvo, da so
to pretežno domači gostje in možnost dobitka je veliko manjša kot v igralnicah. Potrebno
je konkretno zakonsko opredeliti odgovornost države, določiti način spremljanja in
preučevanje negativnih posledic iger na srečo, proučiti dostopnost in učinkovitost
programov preventive in zdravljenja za zasvojene z igrami na srečo ter določiti subjekte,
ki so usposobljeni in zadolženi za takšno zdravljenje ter zagotoviti njihovo financiranje.
Patološka zasvojenost z igrami na srečo je bolezen, zato mora biti zdravljenje odvisnosti
brezplačno in vključeno v obvezno zdravstveno zavarovanje. Uvedba napisov v igralnicah
in igralnih salonih, da prekomerno igranje vodi v odvisnost, je najbrž premalo, da bi
igralce odvrnila od igranja. V tej hudi konkurenci in 25 % padcu realizacije v zadnjem letu,
so postale igralnice in igralni salon čedalje bolj agresivni v pridobivanju novih gostov.
Vodilni pa najverjetneje, razen z napisi, ne odvračajo svojih gostov od igranja.
Pred ekspanzijo igralništva v Sloveniji so igralnice to počele samoumevno in so določenim
gostom prepovedale vstop, vendar so takrat bile igralnice bolj redko posejane. V kolikor
se je gostu prepovedalo igranje v Portorožu ali Novi Gorici, je moral prevoziti dolgo
razdaljo, da je prišel do druge igralnice. Dandanes, ko so igralnice in igralni avtomati
skoraj za vsakim vogalom, pa je vse, kar je napisano, bolj jalovo početje kot kaj drugega.
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5
ANALIZA MNENJ PREBIVALSTVA O VPLIVU IGRALNIŠTVA
NA NOVO GORICO IN SEŽANO

Anketo smo izvedli, da bi dobil odgovore na določena vprašanja, ki smo si jih zastavili,
preden smo začeli s pisanjem diplomske naloge. Mnenje prebivalstva je pomembno pri
celotni raziskavi in ocenjujemo, da so odgovori, ki so nam jih zaupali, v veliki večini
pritrdili naši hipotezi, da, gledano širše, igralništvo prinaša več pozitivnih kot negativnih
vplivov na okolje.
V Sežani smo anketo razdelili 150 prebivalcem, gostom in nekaterim zaposlenim v
igralnici. Vrnjenih in izpolnjenih smo dobili 143 anket, kar predstavlja 95,3 % vseh anket.
Enako anketo smo izvedeli tudi v Novi Gorici, kjer smo dobili vrnjenih in izpolnjenih 133
anket, kar predstavlja 88,7 % vseh anket.
Anketo smo razdelili na pet sklopov. Prvi sklop je zajemal stališča lokalnega prebivalstva
do igralništva in vsebuje 6 vprašanj.
Prvi sklop je zajemal vprašanja o stališčih prebivalcev do igralništva.

5.1 STALIŠČA PREBIVALCEV DO IGRALNIŠTVA
1. Igralništvo ima več pozitivnih kot negativnih vplivov
Na prvo vprašanje (graf 1, priloga 3) je v Sežani pritrdilno odgovorilo 83 anketirancev, kar
predstavlja 58 %, od tega jih je bilo 60, kar predstavlja 42 %, mnenja, da ima igralništvo
več negativnih vplivov. V Novi Gorici pa so pritrdilno odgovorili 103 anketiranci, kar
predstavlja 77,4 % mnenja, od tega jih je bilo 30, kar predstavlja 22,6 % mnenja, da ima
igralništvo več negativnih vplivov na okolje. Primerjava obeh anket nam kaže, da ima v
Novi Gorici več anketirancev pozitivno mnenje o igralništvu kot v Sežani, čeprav je tam
bolj razvito in bolj moteče za okoliške prebivalce.
2. Igralništvo v splošnem povečuje kvaliteto življenja
Iz grafa 2 (priloga 3) je razvidno, da igralništvo v splošnem povečuje kvaliteto življenja. V
Sežani je v to prepričanih 88 anketirancev in predstavlja 61,5 %, medtem ko je 55
anketiranih, kar predstavlja 38,5 % mnenja, da igralništvo ne povečuje kvalitete življenja.
Podobno mnenje so imeli anketiranci v Novi Gorici, saj jih je temu pritrdilo 83, kar
predstavlja 62,4 %, da ne povečuje kvalitete življenja pa se je izreklo 50 anketirancev, kar
predstavlja 37,6 %.
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3. Igralništvo je ključnega pomena za prihodnji razvoj gospodarstva
Da je igralništvo ključnega pomena za prihodnji razvoj gospodarstva, je v Sežani mnenja
79 anketirancev, kar predstavlja 55 %, medtem ko je 64 anketirancev, kar predstavlja
45 % mnenja, da igralništvo ni ključnega pomena za prihodnji razvoj gospodarstva.
V Novi Gorici je procent višji, saj je tam zelo razvito igralništvo in samo v Hitu je
zaposlenih 2.000 ljudi. Da je igralništvo ključnega pomena, je pritrdilno odgovorilo 96
anketirancev, kar predstavlja 72,2 %, medtem ko se jih je 37, kar predstavlja 27,8 %,
izreklo proti tej trditvi.
Grafikon 9: Igralništvo je ključnega pomena za prihodnji razvoj gospodarstva

Vir: lastna raziskava (2010).

4. Igralništvo ima preveč negativnih vplivov, zato bi ga morali umakniti
Da ima igralništvo preveč negativnih vplivov in bi ga zato morali umakniti (graf 3, priloga
3), je v Sežani menilo 53 anketirancev, kar predstavlja 37 %, medtem ko je 90
anketirancev, kar predstavlja 63 % mnenja, da igralništvo nima preveč negativnih vplivov,
torej ga ni potrebno umakniti. Da naj igralništvo umaknejo, je v Novi Gorici menilo le 29
anketirancev, kar je 21,8 %, da naj ostane pa so pritrdili 104 anketiranci, kar predstavlja
78,2 %.
5. Občina je zasičena z igralniško ponudbo
Da je Sežana zasičena z igralniško ponudbo, je mnenja 86 anketirancev, kar predstavlja
60,1 %, medtem ko jih 57, kar predstavlja 39,9 % meni, da Sežana ni zasičena z
igralniško ponudbo. V Novi Gorici je na isto vprašanje pritrdilno odgovorilo 88
anketirancev, kar predstavlja 64,7% medtem ko jih je 45, kar je 35,3 %, mnenja, da
Nova Gorica ni zasičena z igralniško ponudbo. Kar je prikazano tudi v grafu 4 (priloga 3).
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6. Igralništvo bi se moralo razvijati z dodatno ponudbo igralnic
Da bi se v Sežani igralništvo moralo razvijati z dodatno ponudbo igralnic (graf 5,
priloga 3), je mnenja 48 anketirancev, kar predstavlja 33,8 %, medtem ko 95
anketirancev, kar predstavlja 66,2 % meni, da dodatna ponudba ni potrebna. V Novi
Gorici je proti temu, da bi se moralo igralništvo razvijati z dodatno ponudbo, še več
anketirancev in kot kaže anketa, je bilo proti temu 112 anketirancev, kar predstavlja
84,2 % in za le 21 anketirancev, kar predstavlja 15,8 %. Iz tega mnenja je razvidno, da v
Sežani in še posebno v Novi Gorici dodatna igralniška ponudba ni potrebna.
Drugi sklop je zajemal oceno pozitivnih učinkov igralništva na lokalno skupnost in vsebuje
6 vprašanj.

5.2 OCENA POZITIVNIH UČINKOV IGRALNIŠTVA NA LOKALNO
SKUPNOST
7. Igralništvo zmanjšuje brezposelnost
Mnenja anketirancev, da igralništvo zmanjšuje brezposelnost, so bila podobna (graf 6,
priloga 3), saj je v Sežani pritrdilno odgovorilo 100 anketirancev, kar predstavlja 69,9 %,
da igralništvo ne zmanjšuje zaposlenosti pa 43 anketirancev, kar predstavlja 30,1 %. V
Novi Gorici je bil procent višji, saj je igralništvo bolj razvito in predstavlja večji delež med
zaposlenimi kot v Sežani. Da zmanjšuje brezposelnost, je bilo mnenja 115, anketirancev,
kar predstavlja 86,5 %, medtem ko jih je 18, kar predstavlja 13,5 %, bilo mnenja, da ne
zmanjšuje brezposelnosti.
8. Igralništvo povečuje vplačilo davkov in tako vpliva na razvoj lokalne skupnosti
Da igralništvo povečuje vplačilo davkov in tako vpliva na razvoj lokalne skupnosti, je v
Sežani prepričanih 117 anketirancev, kar predstavlja 81,8 %, medtem ko po mnenju 26,
kar je 18,2 % anketirancev, ne povečuje kvalitete življenja. Podobno mnenje so imeli
anketiranci v Novi Gorici, saj je temu pritrdilo 112 anketirancev, kar predstavlja 84,2 %.
Da ne povečuje kvalitete življenja pa se je izreklo 21 anketirancev, kar predstavlja
15,8 %. Kar je razvidno tudi iz grafa 7 (priloga 3).
9. Igralništvo povečuje življenjski standard
Da igralništvo povečuje življenjski standard (graf 8, priloga 3), je v Sežani mnenja 111
anketirancev, kar predstavlja 77,6 %, od tega je 32 anketirancev, kar predstavlja 22,4 %
mnenja, da igralništvo ne povečuje življenjskega standarda. Da povečuje igralniški
standard, je v Novi Gorici mnenja 95 anketirancev, kar je 71,4 % da ne povečuje pa je
pritrdilo 38 anketirancev, kar predstavlja 28,6 %.
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10. Igralništvo povečuje ceno nepremičnin
Da igralništvo v splošnem povečuje cene nepremičnin je v Sežani prepričanih 70
anketirancev, kar predstavlja 49 %, medtem ko po mnenju 73 anketirancev, od tega
51 % prepričanih, da igralništvo ne povečuje cene nepremičnin. V Novi Gorici je bilo 75
anketirancev, kar znaša 56,4 %, mnenja, da igralništvo povečuje cene nepremičnin,
medtem ko jih je bilo proti 58, kar predstavlja 43,6 %. Kar je razvidno iz grafa 9
(priloga 3).
11. Igralništvo je predvsem izvozna dejavnost, ki nevtralizira negativne posledice
Mnenju anketirancev v Sežani o tem, da je igralništvo predvsem izvozna dejavnost, ki
nevtralizira negativne posledice, je pritrdilo 115 anketirancev, kar predstavlja 80,5 %,
nasprotnega mnenja je bilo 28 anketirancev, kar predstavlja 19,5 %. Še večje število
zagovornikov izvorne dejavnosti je predstavljalo v Novi Gorici, saj je pritrdilno odgovorilo
120 anketirancev, kar predstavlja 90,2 %, nasprotnega mnenja je bilo 13 anketirancev,
kar predstavlja 9,8 %. Kar je prikazano tudi v grafu 10 (priloga 3).
12. Igralništvo spodbuja poslovanje drugih podjetij
Da igralništvo v splošnem spodbuja poslovanje drugih podjetij (graf 11, priloga 3), je v
Sežani prepričanih 80 anketirancev, kar predstavlja 55,9 %, medtem ko je 63
anketirancev, kar znaša 44,1 % prepričanih, da igralništvo ne spodbuja poslovanja drugih
podjetij. V Novi Gorici je bilo 110 anketirancev, 82,7 %, mnenja, da igralništvo spodbuja
poslovanje drugih podjetij, medtem ko jih je bilo proti 23, kar predstavlja 17,3 %.
Tretji sklop, ki vsebuje 6 vprašanj, je zajemal vprašanja o oceni negativnih učinkov
igralništva na lokalno skupnost.

5.3 OCENA NEGATIVNIH UČINKOV IGRALNIŠTVA NA LOKALNO
SKUPNOST
13. Igralništvo povečuje kriminal
Mnenju anketirancev v Sežani o tem, da igralništvo povečuje kriminal, je pritrdilo 70
anketirancev, kar predstavlja 49 %, nasprotnega mnenja je bilo 73 anketirancev, kar
predstavlja 51 %. Podobno je bilo mnenje v Novi Gorici, saj je pritrdilno odgovorilo 71
anketirancev, kar predstavlja 53,4 %, nasprotnega mnenja je bilo 62 anketirancev, kar
predstavlja 46,6 %.
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Grafikon 10: Igralništvo povečuje kriminal

Vir: lastna raziskava (2010).

14. Igralništvo povečuje število razdorov družin
Da igralništvo v splošnem povečuje število razdorov družin (graf 12, priloga 3), je v Sežani
prepričanih 75 anketirancev, kar predstavlja 52,4 %, medtem ko je 68 anketirancev
47,6 % prepričanih, da igralništvo ne povečuje število razdorov družin. V Novi Gorici je
bilo 74 anketirancev 55,6 % anketirancev mnenja, da igralništvo povečuje število
razdorov družin, medtem ko jih je bilo proti 59, kar predstavlja 44,4 %.
15. Igralništvo povečuje število odvisnikov od igralništva
Mnenju anketirancev v Sežani o tem, da igralništvo povečuje število odvisnikov od
igralništva, je pritrdilo 82 anketirancev, kar predstavlja 57,3 %, nasprotnega mnenja je
bilo 61 anketirancev, kar predstavlja 42,7 %. Podobno je bilo mnenje v Novi Gorici, saj je
pritrdilno odgovorilo 79 anketirancev, kar predstavlja 59,4 %, nasprotnega mnenja pa je
bilo 54 anketirancev, kar predstavlja 40,6 %. Kar je razvidno tudi iz grafa 13 (priloga 3).
16. Igralništvo degradira sistem vrednot v lokalni skupnosti
Da igralništvo v splošnem degradira sistem vrednot v lokalni skupnosti (graf 14, priloga 3)
je v Sežani prepričanih 80 anketirancev, kar predstavlja 55,9 %, medtem ko je 63
anketirancev, 44,1 % prepričanih, da igralništvo ne degradira sistema vrednot v lokalni
skupnosti. V Novi Gorici je bilo 75 anketirancev, 56,4 %, mnenja, da igralništvo povečuje
cene nepremičnin, medtem ko jih je bilo proti 58, kar predstavlja 43,6 %.
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17. Igralništvo povečuje hrup, gnečo, promet
Mnenju anketirancev v Sežani o tem, da je igralništvo povečuje hrup, gnečo in promet, je
pritrdilo 75 anketirancev, kar predstavlja 52,4 %, nasprotnega mnenja je bilo 68
anketirancev, kar predstavlja 47,6 %. Iz grafa 15 (priloga 3) je razvidno tudi, da so
anketiranci v Novi Gorici nasprotnega mnenja, saj je pritrdilno odgovorilo 92 anketirancev,
kar predstavlja 69,2 %, nasprotnega mnenja je bilo 41 anketirancev, kar predstavlja
30,8 %. V Novi Gorici sta največji igralnici umeščeni v samo mestno jedro in posledično
motita stanovalce.
18. Igralnice prevzemajo goste drugih gostinskih lokalov
Da igralnice prevzemajo goste drugih gostinskih lokalov, je v Sežani prepričanih le 22
anketirancev, kar predstavlja 15,4 %, medtem ko po mnenju 121 anketirancev, 84,6 %,
igralnice ne prevzemajo goste drugih gostinskih lokalov. Še za višji procent so se
anketiranci izrekli v Novi Gorici, saj je temu pritrdilo le 13 anketirancev, kar predstavlja
9,8 %, da igralnice ne prevzemajo goste iz drugih gostinskih lokalov pa se je izreklo 120
anketirancev, kar predstavlja 90,2 %. Kar je prav tako razvidno iz grafa 16 (priloga 3).
Četrti sklop vprašanj je zajemal stališča oblikovalcev lokalnega okolja glede prirejanja iger
na srečo. Ta sklop zajema 5 vprašanj.

5.4 STALIŠČA OBISKOVALCEV LOKALNEGA OKOLJA GLEDE PRIREJANJA
IGER NA SREČO V IGRALNIH SALONIH
19. Ponudba igralnih salonov se vključuje v turistično ponudbo
Mnenju anketirancev v Sežani o tem, ali se ponudba igralnih salonov vključujeje v
turistično ponudbo, je pritrdilo 68 anketirancev, kar predstavlja 47,6 %, nasprotnega
mnenja je bilo 75 anketirancev, kar predstavlja 52,4,%. Podobno je bilo mnenje v Novi
Gorici, saj je pritrdilno odgovorilo 60 anketirancev, kar predstavlja 45,1 %, nasprotnega
mnenja je bilo 73 anketirancev, kar predstavlja 54,9 %. Kar je razvidno tudi iz grafa 17
(priloga 3).
20. Igralne salone obiskuje bistveno več domačih gostov kot igralnice
Na vprašanje, ali igralne salone obiskuje bistveno več domačih gostov (graf 18, priloga 3),
je v Sežani pritrdilno odgovorilo 110 anketirancev, kar predstavlja 76,9 %, nasprotnega
mnenja pa je bilo 33 anketirancev, kar predstavlja 23,1 %. V Novi Gorici je pritrdilo temu
še več anktirancev in sicer 105, kar predstavlja 78,9 %, nasprotnega mnenja pa je bilo 28
anketirancev, kar predstavlja 21,1 %.
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21. Trenutna ponudba v igralnih salonih zadostuje povpraševanju
Iz grafa 19 (priloga 3) je razvidno mnenje anketirancev v Sežani o tem, ali trenutna
ponudba v igralnih salonih zadostuje povpraševanju. Trditvi je pritrdilo 89 anketirancev,
kar predstavlja 60,2 %, nasprotnega mnenja je bilo 54 anketirancev, kar predstavlja
39,8 %, medtem je v Novi Gorici pritrdilno odgovorilo 111 anketirancev, kar predstavlja
83,5 %, nasprotnega mnenja je bilo 22 anketirancev, kar predstavlja 16,5 %.
22. Trenutna ponudba v igralnih salonih presega povpraševanje
Da trenutna ponudba v igralnih salonih presega povpraševanje, je bilo v Sežani mnenja 85
anketirancev, kar predstavlja 59,4 %, nasprotnega mnenja je bilo 58 anketirancev, kar
predstavlja 40,6 %, medtem ko je v Novi Gorici pritrdilo temu še več anketirancev in sicer
88, kar predstavlja 66,2 %, nasprotnega mnenja jih je bilo 45, kar predstavlja 33,8 %.
Kar je razvidno tudi iz grafa 20 (priloga 3).
23. Število igralnih salonov bi bilo treba omejiti
Pri zadnjem vprašanju v tem sklopu smo anketirance povprašali, ali bi morali število
igralnih salonov omejiti (graf 21, priloga 3). V Sežani je temu pritrdilo 95 anketirancev,
kar je 66,4 %, nasprotnega mnenja jih je bilo 48, kar predstavlja 43,6 %, medtem ko je v
Novi Gorici pritrdilo temu 109 anketirancev, kar predstavlja 82 %, nasprotnega mnenja pa
je bilo 24 anketirancev, kar predstavlja 18 %. Vzrok,da se je v Novi Gorici večje število
anketirancev opredelilo za omejitev igralnih salonov kot v Sežani, je veliko število igralnih
salonov in ponudbe igralniških storitev v tem kraju.
Zadnji sklop vprašanj je zajemal stališča oblikovalcev lokalnega okolja glede stanja in
razvoja igralništva. Sklop je zajemal šest vprašanj.

5.5 STALIŠČA OBISKOVALCEV LOKALNEGA OKOLJA GLEDE STANJA IN
RAZVOJA IGRALNIŠTVA
24. V občini je še dovolj prostora za dodatne igralne salone
Mnenju anketirancev v Sežani o tem, ali je v občini še dovolj prostora za dodatne igralne
salone, je pritrdilo 60 anketirancev, kar predstavlja 42 %, nasprotnega mnenja je bilo 83
anketirancev, kar predstavlja 58 %, medtem je v Novi Gorici pritrdilno odgovorilo 51
anketirancev, kar predstavlja 41,4 %, nasprotnega mnenja je bilo 82 anketirancev, kar
predstavlja 58,6 %. Kar je vidno tudi v grafu 22 (priloga 3).
25. Igralne salone v občini bi bilo potrebno ukiniti
Da bi bilo potrebno igralne salone ukiniti, je v Sežani pritrdilo 55 anketirancev, kar
predstavlja 38,5 %, nasprotnega mnenja je bilo 88 anketirancev, kar predstavlja 61,5 %.
V Novi Gorici pa je temu pritrdilo 58 anktirancev, kar predstavlja 43,6 %, nasprotnega
44

mnenja je bilo 75 anketirancev, kar pomeni 56,4 %. Kar je prikazano tudi v grafu 23
(priloga 3).
26. Igralni saloni so družbeno bolj škodljivi kot igralnice
Iz grafa 24 (priloga 3) je razvidno, da je mnenju anketirancev v Sežani o tem, ali so
igralni saloni bolj škodljivi kot igralnice, pritrdilo 88 anketirancev, kar predstavlja 61,5 %,
nasprotnega mnenja je bilo 55 anketirancev, kar predstavlja 38,5 %. Medtem je v Novi
Gorici pritrdilno odgovorilo enako število anketirancev in sicer 88 kar predstavlja 66,2 %,
nasprotnega mnenja je bilo 45 anketirancev, kar predstavlja 33,8 %.
27. Občina bi se morala razviti v pomembno igralniško zabavišče
Da naj se Sežana razvije v pomembno igralniško zabavišče, je želja 84 anketirancev, kar
predstavlja 58,7 %, medtem ko po mnenju 59 anketirancev, 41,3 %, ni potrebno, da se
razvije v pomembno igralniško zabavišče. Podobnega mnenja so bili anketiranci v Novi
Gorici, saj je temu pritrdilo 84 anketirancev, kar predstavlja 63,2 %, nasprotnega mnenja
pa je bilo 49 anketirancev, kar predstavlja 36,8 %. Kar je vidno tudi v grafu 25 (priloga
3).
28. Na igralništvu naj sloni bodoči razvoj občine
Iz grafa 26 (priloga 3) je razvidno, da je bilo 78 anketirancev, kar predstavlja 54,5 %
mnenja, da bi na igralništvu moral sloneti bodoči razvoj občine. Nasprotnega mnenja je
bilo 65 anketirancev, kar predstavlja 45,5 %. naj na igralništvu sloni bodoči razvoj
občine, je pritrdilo V Novi Gorici je temu pritrdilo 65 anketirancev, kar predstavlja
48,9 %, nasprotnega mnenja, jih je bilo 68 anketirancev, kar je 51,1 %.
29. Občanom bi morali omejiti število obiskov v igralne salone in igralnice
Na zadnje vprašanje o tem, ali bi morali omejiti število obiskov v igralne salone in igralnice
(graf 27, priloga 3), je velika večina odgovorila pritrdilno in sicer v Sežani 120
anketirancev, kar predstavlja 88,9 %, v Novi Gorici pa 101, kar predstavlja 75,9 %,
nasprotnega mnenja pa je bilo v Sežani 23 anketirancev, kar predstavlja 11,1 %, v Novi
Gorici pa 32, kar predstavlja 24,1 %.
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5.6 ZAKLJUČEK IZVEDENE RAZISKAVE
V prvem sklopu vprašanj, ki je zajemal vprašanja o stališčih prebivalcev do igralništva, so
anketiranci pritrdili naši hipotezi, da ima igralništvo, gledano širše, več pozitivnih kot
negativnih vplivov in v splošnem tudi povečuje kvaliteto življenja. Anketiranci so prav tako
pritrdili, da je igralništvo ključnega pomena za nadaljni razvoj gospodarstva, ter da ga ni
potrebno umakniti. Strinjajo se tudi, da je igralniške ponudbe preveč in da dodatnih
igralnic ni potrebno odpirati.
V drugem sklopu vprašanj, ki je zajemal oceno pozitivnih učinkov igralništva na lokalno
skupnost, so anketiranci pritrdili, da igralništvo zmanjšuje brezposelnost in da prav tako
povečuje vplačilo davkov in vpliva na razvoj lokalne skupnosti. Potrdili so tudi, da
igralništvo povečuje življenjski standard. Glede vpliva igralništva na zviševanje cen
nepremičnin, so bili anketiranci deljenega mnenja, večina se je opredelila, da je igralništvo
predvsem izvozna dejavnost in da spodbuja poslovanje drugih podjetij.
Tretji sklop vprašanj, ki je zajemal oceno negativnih učinkov igralništva na lokalno
skupnost, so bili anketiranci deljenega mnenja, da igralništvo povečuje kriminal, enakega
mnenja so bili tudi glede razdora družin. O tem, da igralništvo povečuje odvisnost, se je
izreklo nekaj več kot polovico anketirancev, podobno mnenje so imeli glede degradiranju
sistema vrednot v lokalni skupnosti. Večina anketirancev, je bila mnenja, da igralništvo
povečuje hrup, gnečo in promet. Prav tako je velika večina menila, da igralnice ne
prevzemajo gostov drugih gostinskih lokalov.
Četrti sklop vprašanj, ki je zajemal vprašanja glede prirejanja iger na srečo v igralnih
salonih, so anketiranci bili deljenega mnenja glede tega, če se igralni saloni vključujejo v
turistično ponudbo. Da igralne salone obiskuje več domačih kot tujih gostov, se je izrekla
velika večina anketirancev. Pritrdili so tudi, da trenutna ponudba v igralnih salonih
zadostuje povpraševanju, oziroma da celo presega povpraševanju in da bi bilo potrebno
število igralnih salonov omejiti.
Zadnji sklop vprašanj je zajemal vprašanja glede stanja in razvoja igralništva. Anketiranci
menijo, da ni več dovolj prostora za igralne salone, vendar pa je večina nasprotovalo
temu, da bi bilo potrebno igralne salone ukiniti. Večina jih meni tudi, da so igralni saloni
bolj škodljivi kot igralnice in da bi se občina morala razviti v pomembno igralniško
zabavišče. Večina anketirancev je tudi mnenja, da naj na igralništvu sloni bodoči razvoj
občine. Na zadnje vprašanje so večinsko pritrdili, da bi morali omejiti vstop domačih
gostov v igralne salone in igralnice.
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6 ZAKLJUČEK

Da bi razumeli vpliv igralništva na okolje, je potrebno razumeti delovanje, pomen in vlogo
igralništva v narodnem gospodarstvu. Prva igralnica v Sloveniji je bila odprta leta 1964,
leta 2004 je igralniška dejavnosti v Sloveniji prispevala že več kot četrtino vsega
slovenskega turističnega priliva. V diplomskem delu smo želeli prikazati, da ima
kontrolirano in dobro regulirano igralništvo v Sloveniji več pozitivnih kot negativnih vplivov
na družbeno in socialno okolje.
Slovensko igralništvo je usmerjeno predvsem na goste iz tujih ekonomij, kar pomeni, da
je to izvozna dejavnost in kot taka ne prinaša toliko negativnih vplivov, kot če bi se
napajala iz domačega okolja. Igralniška dejavnost ne onesnažuje okolja in v kolikor je
zaokrožena kot zabaviščni center, generira nove zaposlitve ne le v igralništvu, ampak tudi
v spremljajoči storitveni dejavnosti.
Pojavljajo se tudi negativni vplivi na družbeno in socialno okolje, vendar so ti v primerjavi
s koristmi, ki jih ima družba, majhni. Predvsem veliki igralniški kompleksi, ki imajo večje
število zaposlenih in ki so organizirani kot delniške družbe, prinašajo velike koristi za
državo in lokalne skupnosti. V kolikor delujejo izven urbanega okolja, je to še bolj
pozitivno. Saj tisti, ki so umeščene v mestna jedra, motijo lokalno prebivalstvo s hrupom,
ki ga povzročajo avtomobili. Običajno so te igralnice odprte 24 ur dnevno, tako da je hrup
prisoten ves čas, s čimer so se strinjali tudi anketiranci.
Razumeti pa moramo tudi mnenja kritikov, ki ne zagovarjajo prisotnosti igralnic. Te kritike
so se pojavile v času, ko je Hit načrtoval veliki zabaviščni center v okolici Nove Gorice
skupaj z družbo Harach iz Amerike. Iz diplomskega dela je razvidno, da se je po pismu o
nameri za gradnjo omenjenega centra in sicer v letih od 2006 do 2008 število igralnih
avtomatov v igralnicah povečalo za 919, v igralnih salonih pa za 1107. Sodeč po teh
podatkih, bi morali sprožiti proteste tudi proti širitvi igralnih avtomatov v igralnicah in še
posebno v igralnih salonih, saj so slednji v zasebni lasti in ne prispevajo toliko sredstev
lokalni skupnosti, kot so v preteklosti lahko prispevale velike igralnice. V raziskavi, ki je
bila narejena, so tudi prebivalci, ki so bili vključeni v anketo, potrdili naše navedbe,
kakšne koristi ima država in lokalne skupnosti od igralništva, kjer je le-to prisotno.
Ugotovitve in raziskave v diplomskem delu so pokazale na deljena mnenja anketirancev
na nekaterih področjih, kot sta kriminal in hrup, vendar je to posledica različnih lokacij, saj
so igralnice in igralni saloni v Novi Gorici locirani v samo jedro mesta, v okolici Sežane pa
so te umeščene izven mesta. Še posebej to velja za lipiško igralnico, kjer poleg igralnice
stanuje le nekaj domačinov.
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Nova strategija, ki je pravkar v procesu sprejemanja, bi morala odgovoriti in razrešiti
nekatere glavne dileme v povezavi z igralništvom. Morala bi razrešiti dileme o lastništvu,
saj se je v zadnjem času veliko govorilo o prodaji lastniškega dela države. Vprašanje, ki se
prav tako zastavlja, je zniževanje davkov in združitev koncesije in davkov v enoten davek.
Najbolj aktualna dilema pa je, ali je sedanje število koncesij zadostno oziroma ali je teh
koncesij celo preveč.
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PRILOGA 1
Anketni vprašalnik Sežana, Nova Gorica

Pozdravljeni!
Pripravljam diplomsko delo o vplivih igralništva na okolje. Vljudno vas prosim,
da izpolnite to anonimno anketo, s katero mi boste pomagali pridobiti vaše
mnenje o tej problematiki.
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem.
Robert

Obkrožite ustrezni odgovor!
Spol

M

ž

Obkrožite ustrezni odgovor!
I. Stališča oblikovalcev lokalnega okolja do igralništva
1. Igralništvo ima več pozitivnih kot negativnih vplivov.
DA

NE

2. Igralništvo v splošnem povečuje kvaliteto življenja.
DA

NE

3. Igralništvo je ključnega pomena za prihodnji razvoj gospodarstva.
DA

NE

4. Igralništvo ima preveč negativnih vplivov, zato bi ga morali umakniti.
DA

NE

5. Sežana je zasičena z igralniško ponudbo.
DA

NE

6. Igralništvo bi se moralo razvijati z dodatno ponudbo igralnic.
DA

NE

II. Ocena pozitivnih učinkov igralništva na lokalno skupnost
7. Igralništvo zmanjšuje brezposelnost.
DA

NE

8. Igralništvo povečuje vplačilo davkov in tako vpliva na razvoj lokalne skupnosti.
DA

NE

9. Igralništvo povečuje življenjski standard.
DA

NE

10. Igralništvo povečuje cene nepremičnin.
DA

NE

11. Igralništvo je predvsem izvozna dejavnost, ki nevtralizira negativne posledice.
DA

NE

12. Igralništvo spodbuja poslovanje drugih podjetij.
DA

NE

III. Ocena negativnih učinkov igralništva na lokalno skupnost
13. Igralništvo povečuje kriminal.
DA

NE

14. Igralništvo povečuje število razdorov družin.
DA

NE

15. Igralništvo povečuje število odvisnikov od igralništva.
DA

NE

16. Igralništvo degradira sistem vrednot v lokalni skupnosti.
DA

NE

17. Igralništvo povečuje hrup, gnečo, promet.
DA

NE

18. Igralnice prevzemajo goste drugih gostinskih lokalov.
DA

NE

IV. Stališča oblikovalcev lokalnega okolja glede prirejanja iger na srečo v
igralnih salonih
19. Ponudba igralnih salonov se vključuje v turistično ponudbo Sežane.
DA

NE

20. Igralne salone obiskuje bistveno več domačih gostov kot igralnice.
DA

NE

21. Trenutna ponudba v igralnih salonih zadostuje povpraševanju.
DA

NE

22. Trenutna ponudba v igralnih salonih presega povpraševanje.
DA

NE

23. Število igralnih salonov v Sežani bi bilo treba omejiti.
DA

NE

V. Trditve o stanju in razvoju igralništva v občini Sežana
24. V občini je še dovolj prostora za dodatne igralne salone.
DA

NE

25. Igralne salone v občini Sežana bi bilo potrebno ukiniti.
DA

NE

26. Igralni saloni so družbeno bolj škodljivi.
DA

NE

27. Sežana bi se morala razviti v pomembno igralniško zabavišče.
DA

NE

28. Na igralništvu naj sloni bodoči razvoj občine.
DA

NE

29. Občanom Sežane bi morali omejiti število obiskov v igralne salone in igralnice.
DA

NE

Pozdravljeni!
Pripravljam diplomsko delo o vplivih igralništva na okolje. Vljudno vas prosim,
da izpolnite to anonimno anketo, s katero mi boste pomagali pridobiti vaše
mnenje o tej problematiki.
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem.
Robert

Obkrožite ustrezni odgovor!
Spol

M

ž

Obkrožite ustrezni odgovor!
I. Stališča oblikovalcev lokalnega okolja do igralništva
1. Igralništvo ima več pozitivnih kot negativnih vplivov.
DA

NE

2. Igralništvo v splošnem povečuje kvaliteto življenja.
DA

NE

3. Igralništvo je ključnega pomena za prihodnji razvoj gospodarstva.
DA

NE

4. Igralništvo ima preveč negativnih vplivov, zato bi ga morali umakniti.
DA

NE

5. Nova Gorica je zasičena z igralniško ponudbo.
DA

ne

6. Igralništvo bi se moralo razvijati z dodatno ponudbo igralnic.

DA

NE

II. Ocena pozitivnih učinkov igralništva na lokalno skupnost
7. Igralništvo zmanjšuje brezposelnost.
DA

NE

8. Igralništvo povečuje vplačilo davkov in tako vpliva na razvoj lokalne skupnosti.
DA

NE

9. Igralništvo povečuje življenjski standard.
DA

NE

10. Igralništvo povečuje cene nepremičnin.
DA

NE

11. Igralništvo je predvsem izvozna dejavnost, ki nevtralizira negativne posledice.
DA

NE

12. Igralništvo spodbuja poslovanje drugih podjetij.
DA

NE

III. Ocena negativnih učinkov igralništva na lokalno skupnost
13. Igralništvo povečuje kriminal.
DA

NE

14. Igralništvo povečuje število razdorov družin.
DA

NE

15. Igralništvo povečuje število odvisnikov od igralništva.
DA

NE

16. Igralništvo degradira sistem vrednot v lokalni skupnosti.
DA

NE

17. Igralništvo povečuje hrup, gnečo, promet.
DA

NE

18. Igralnice prevzemajo goste drugih gostinskih lokalov.
DA

NE

IV. Stališča oblikovalcev lokalnega okolja glede prirejanja iger na srečo v
igralnih salonih
19. Ponudba igralnih salonov se vključuje v turistično ponudbo Nove Gorice.
DA

NE

20. Igralne salone obiskuje bistveno več domačih gostov kot igralnice.
DA

NE

21. Trenutna ponudba v igralnih salonih zadostuje povpraševanju.
DA

NE

22. Trenutna ponudba v igralnih salonih presega povpraševanje.
DA

NE

23. Število igralnih salonov v Novi Gorici bi bilo treba omejiti.
DA

NE

V. Trditve o stanju in razvoju igralništva v občini Nova Gorica
24. V občini je še dovolj prostora za dodatne igralne salone.
DA

NE

25. Igralne salone v občini Nova Gorici bi bilo potrebno ukiniti.
DA

NE

26. Igralni saloni so družbeno bolj škodljivi.
DA

NE

27. Nova Gorica bi se morala razviti v pomembno igralniško zabavišče.
DA

NE

28. Na igralništvu naj sloni bodoči razvoj občine.
DA

NE

29. Občanom Nove Gorice bi morali omejiti število obiskov v igralne salone in igralnice.
DA

NE

PRILOGA 2

Tabela 1: Najboljših 20 destinacij v ZDA po bruto realizaciji v letu 2009

Najboljši kazini v ZDA po prometu

Bruto realizacija v milijardah $

1. Las Vegas Strip

5.550

2. Atlantic City, N.J.

3.943

3. Chicagoland, Ind./Ill.

2.092

4. Connecticut

1.448

5. Detroit

1.339

6..St. Louis, Mo./Ill.

1.050

7. Tunica/Lula, Miss.

0,997

8. Biloxi, Miss.

0,834

9. Shreveport, La.

0,780

10. Boulder Strip, Nev.

0,774

11. Kansas City, Mo. (includes St. Joseph)

0,758

12. Reno/Sparks, Nev.

0,715

13. Lawrenceburg/Rising Sun/Belterra, Ind.

0,691

14. Lake Charles, La.

0,663

15. New Orleans, La.

0,653

16. Black Hawk/Central City, Colo.

0,596

17. Yonkers, N.Y.

0,541

18. Downtown Las Vegas, Nev.

0,524

19. Laughlin, Nev.

0,492

20. Council Bluffs, Iowa

0,431

Vir: American Gaming Association (2009).

Tabela 2: Bruto prihodki avstralskih kazinov

Država

Igralni avtomati

Kazino

Bruto
prihodki v
milijardah
$

New South Wales

4,646

704

5,350

Victoria

2,612

1,101

3,713

Queensland

1,802

560

2,362

South Avstralia

759

124

0,883

West Avstralia

0

486

0,486

Tasmania

117

109

0,226

Avstralian Capital Territory

178

18

0,196

Northern Territory

72

117

0,189

Skupaj

10,184

3,221

13,405

Vir: Australian Gambling Statistics (2007–2008).

Tabela 3: Bruto prihodek nekaterih evropskih kazinov

Država

Število kazinov

Bruto prihodek v
milijardah eur

Število zaposlenih

Francija

197

2,376

17.000

Velika Britanija

143

1,884

12.843

Švica

19

0,744

2.200

Nemčija

79

0,724

4.200

Grčija

9

0,648

5.472

Nizozemska

14

0,564

3.404

Italija

4

0,517

2.196

Španija

44

0,428

7.300

Portugalska

10

0,357

2.637

Avstrija

12

0,275

1.501

Slovenija

11

0,194

1.690

Romunija

27

0,150

3.900

Češka

220

0,148

3.500

Belgija

9

0,123

834

Švedska

4

0,115

960

Poljska

27

0,75

2.000

Danska

6

0,57

330

Luksemburg

1

0,51

240

Estonija

71

0,49

800

Finska

1

0,30

170

Litva

17

0,28

1.800

Madžarska

5

0,28

370

Srbija

1

0,12

460

Skupaj

931

8,577

75.807

Vir: European Casino Association (2010).

Tabela 4: Pričetek poslovanja igralnic v Sloveniji

Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družba ki vodi igralnico

Igralnica

Igralnica Casino Portorož
TP Casino Bled
Zavod za turizem, Ljubljana
HIT d.o.o. Nova Gorica
HIT d.o.o. Nova Gorica
Igralnica Casino Portorož
Pohorje p.o. Maribor
Igralnica Casino Portorož
Casino Ljubljana d.o.o.
HIT d.o.o. Nova Gorica
HIT d.o.o. Nova Gorica
HIT d.o.o. Nova Gorica
HIT d.o.o. Nova Gorica
Casino Maribor d.d.
Igralnica Casino Portorož
Aurora d.d.

Portorož
Bled
Ljubljana
Park
Rogaška Slatina
Vila Marija
Maribor
Lipica
Ljubljana
Kranjska Gora
Tolmin
Otočec
Perla Nova Gorica
Moravci
Lido Čatež
Kobarid

Vir: Dokumentacija družb (2004).

Pričetek
poslovanja
1964
1965
1969–1978
dec. 1984
april 1989
1989–1992
nov. 1989
dec. 1989
1991
dec. 1991
1991–1993
1992–2008
sep. 1993
dec. 2001
dec. 2002
avg. 2004

Tabela 5: Razveze zakonskih zvez na 1000 prebivalcev na Goriškem in v Sloveniji

Leto

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Razveze zakonskih zvez Razveze zakonskih zvez
na 1000 prebivalcev
na 1000 prebivalcev
Goriška
Slovenija
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,2
1,1
1,2
1,0
1,2
0,9
1,3
1,2
1,2
1,3
1,3
1,0
1,1
Vir: Statistični urad Slovenije.

PRILOGA 3

Graf 1: Igralništvo ima več pozitivnih kot negativnih vplivov

Vir: lastna raziskava (2010).

Graf 2: Igralništvo v splošnem povečuje kvaliteto življenja

Vir: lastna raziskava (2010).

Graf 3: Igralništvo ima preveč negativnih vplivov, zato bi ga morali umakniti

Vir: lastna raziskava (2010).

Graf 4: Občina je zasičena z igralniško ponudbo

Vir: lastna raziskava (2010).

Graf 5: Igralništvo bi se moralo razvijati z
dodatno ponudbo igralnic

Vir: lastna raziskava (2010).

Graf 6: Igralništvo zmanjšuje brezposelnost

Vir: lastna raziskava (2010).

Graf 7: Igralništvo povečuje vplačilo davkov in tako vpliva na razvoj lokalne
skupnosti

Vir: lastna raziskava (2010).

Graf 8: Igralništvo povečuje življenjski standard
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Graf 9: Igralništvo povečuje cene nepremičnin
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Graf 10: Igralništvo je predvsem izvozna dejavnost, ki nevtralizira negativne
posledice
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Graf 11: Igralništvo spodbuja poslovanje drugih podjetij
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Graf 12: Igralništvo povečuje število razdorov družin
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Graf 13: Igralništvo povečuje število odvisnikov od igralništva
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Graf 14: Igralništvo degradira sistem vrednot v lokalni skupnosti
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Graf 15: Igralništvo povečuje hrup, gnečo, promet
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Graf 16: Igralnice prevzemajo goste drugih lokalov
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Graf 17: Ponudba igralnih salonov se vključuje v turistično ponudbo
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Graf 18: Igralne salone obiskuje bistveno več domačih gostov kot igralnice
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Graf 19: Trenutna ponudba v igralnih salonih zadostuje povpraševanju
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Graf 20: Trenutna ponudba v igralnih salonih presega povpraševanje
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Graf 21: Število igralnih salonov bi bilo treba omejiti
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Graf 22: V občini je še dovolj prostora za dodatne igralne salone
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Graf 23: Igralne salone v občini bi bilo potrebno ukiniti
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Graf 24: Igralni saloni so družbeno bolj škodljivi kot igralnice
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Graf 25: Občina bi se morala razviti v pomembno igralniško zabavišče
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Graf 26: Na igralništvu naj sloni bodoči razvoj občine
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Graf 27: Občanom bi morali omejiti število obiskov v igralne salone in igralnic
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