
ZA SREČO 
JE POTREBNA
ODGOVORNOST

Pomoč in podpora (Slovenščina)



VARNA IGRA… 
Kdor igra igre na srečo in stave, si je našel nape-

to zabavo in zanimiv način preživljanja prostega 

časa, ki pa lahko ima tudi negativno stran. Obsta-

ja namreč nevarnost zdrsa v malo oziroma celo 

nenadzorovano vedenje, kar pri posamezniku 

in njegovem socialnem okolju posledično lahko 

povzroči težave.

V kolikor ste tudi vi mnenja, da vam postajajo igre 

na srečo v breme ali pa ste bili s strani naših us-

posobljenih svetovalcev povabljeni na razgovor, 

potemtakem najdete v tej brošuri dragoceno po-

moč. Vsem predloženim informacijam je cilj ust-

rezno ravnanje z igrami na srečo.

Izkoristite priložnost in se soočite s svojim igran-

jem iger na srečo, zato da lahko ves čas ohranite 

nadzor! V kolikor boste po branju te brošure imeli 

dodatna vprašanja, se lahko obrnete na naše us-

posobljene svetovalce, ki so vam v vsakem tre-

nutku na voljo za pogovor.

PODJETJE  PA ENTERTAINMENT 
& AUTOMATEN AG PREVZEMA 
ODGOVORNOST…

Podjetje PA Entertainment & Automaten AG 

se zaveda, da je igranje iger na srečo tesno pove-

zano z velikim občutkom odgovornosti. Izpolni-

tev takšnega visokega standarda vključuje redno 

zunanje in notranje usposabljanje naših zapos-

lenih o vseh vidikih iger na srečo, še posebej v 

zvezi z varstvom mladoletnikov.



NADZOROVANO IGRANJE…
Pri sistemu za nadzor do dostopa podjetja PA 
Entertainment & Automaten AG , gre za elek-

tronski krmilni sistem, ki registriranim osebam 

omogoča dostop do iger. Ta sistem zajame šte-

vilo obiskov ter točen čas igranja na avtomatu. V 

primeru, da sistem zazna prekoračitev določene 

vrednost pogostosti obiskov in igralnega časa, 

opozori na morebitno nevarnost odvisnosti od 

iger na srečo. Podjetje PA Entertainment & 
Automaten AG takšno opozorilo preveri, hkrati 

dotično osebo obvesti o nevarnostih prekomer-

nega igranja na srečo ter posreduje kontaktne 

podatke izvrstnih ustanov za svetovanje in tera-

pijo.

Poleg družbenega nadzora s strani usposoblje-

nega osebja je sistem za nadzor dostopa drago-

ceno orodje, ki pravočasno opozori na morebit-

na tveganja pri igrah na srečo ter povečevanju 

varnosti med igranjem.

JOKER’S CARD…

Kartica JOKER’S CARD je elektronska identi-

fikacijska izkaznica, ki vam omogoča zaščiten 

dostop do iger na srečo. S kartico JOKER’S 
CARD podjetje PA Entertainment & Automa-
ten AG izpolnjuje zakonske obveznosti o zbiran-

ju podatkov o strankah ter preventivnem spreml-

janju vedenja igralcev. Hkrati pa je vam ponujena 

možnost, da se lahko na naši spletni strani oziro-

ma preko naše brezplačne aplikacije za pametne 

telefone informirate o svojem statusu igralca.

Za vas kot lastnika kartice JOKER’S CARD je še 

posebej pomembno, da za kartico poiščete var-

no mesto za shranjevanje, da bi s tem preprečili 

izgubo, tatvino ali poškodbo kartice. Če kartico 

kljub temu izgubite, vam lahko ob predložitvi 

vaših osebnih podatkov izdamo novo kartico 

JOKER’S CARD. Stara kartica tako postane ne-

veljavna, da bi s tem preprečili možne zlorabe 

tretjih strank. V kolikor vseeno pride do nedovol-

jene uporabe vaše kartice JOKER’S CARD, bo 

le-ta blokirana na vseh lokacijah.

Nadzorovano igranje pomeni delovati na lastno 

odgovornost. Zato upoštevajte naše nasvete 

za odgovorno igranje ter vložite le toliko časa 

in denarja, kot vam dopuščajo vaše finančne in 

družbene obveznosti. Svetovalci s podjetja PA 
Entertainment & Automaten AG vam radi pre-

ventivno pomagajo, da vaše igranje iger na srečo 

ne uide izpod nadzora. 



SVETOVANJE…
Svetovalci podjetja PA Entertainment & Au-
tomaten AG so usposobljeni pooblaščenci za 

preprečevanje odvisnosti od iger na srečo, ki so 

vam na voljo za vprašanja ali različne probleme 

povezane z igrami na srečo. Svetovalci vam prav 

tako lahko priporočijo psihosocialne in klinične 

kot tudi svetovalnice za odplačilo dolgov. 

SODELOVANJE Z NEODVISNIMI 
STROKOVNJAKI…

Podjetje PA Entertainment & Automaten AG 

tesno sodeluje s terapevtskimi in kliničnimi usta-

novami, inštituti in univerzami. Le redna in drago-

cena izmenjava izkušenj s strokovnjaki zadošča 

zahtevam podjetja PA Entertainment & Auto-
maten AG, ki stremi h konstantnem izboljšanju 

ukrepov za varstvo igralcev.

SAMOPREVERJANJE…

Vprašalnik vam omogoča, da na podlagi odgo-

vorov na preprosta vprašanja preverite, ali bi lah-

ko vaš odnos do iger na srečo postal problema-

tičen.

SAMOPREVERJANJE…
Če boste na eno ali dve vprašanji odgovorili z 

»Da«, vam priporočamo, da budno opazujete 

svoje vedenje. Če boste na več vprašanj odgo-

vorili z »Da«, vam priporočamo, da se obrnete 

po pomoč na usposobljeno osebje podjetja PA 
Entertainment & Automaten AG. Obrnite se na 

brezplačno telefonsko številko (0800 20 6000) 

ali na svetovalne ustanove, ki so naštete na pre-

jšnji strani. 

Pogosto pomislite na igranje iger na srečo?

Ali povečate svojo vložek, zato da bi igra za 
vas postala razburljivejša?

Ste že večkrat neuspešno poskusili omejiti 
svoje igranje iger na srečo?

Ali pri poskusu omejevanja igranja iger na 
srečo postanete razdražljivi ali nemirni?

Ali igrate zato, da bi pozabili na negativna 
čustva oziroma probleme?

Ali večkrat igrate zato, da bi dobili nazaj 
denar, ki ste ga z igranjem izgubili?

Prikrivate svoje težave z igranjem iger  
na srečo pred svojimi bližnjimi?

Ali zaradi igranja iger na srečo ogrožate  
odnose s svojimi bližnjimi oziroma  
poklicne možnosti?

Si za poravnavo svojih finančnih  
problemov izposojate denar od  
drugih oseb?

DA NE

© www.dsm5.org

POTREBUJETE NASVET  
ALI POMOČ?      

ZA POMOČ SE OBRNITE NA 
NAŠO BREZPLAČNO TELE-

FONSKO ŠTEVILKO!  

0800 20 6000



SAMOKONTROLA  
JE BOLJŠA!
OMEJITE  
TRAJANJE IGRANJA

Svobodno se lahko odločite, da samovoljno 

omejite trajanje igranja iger na srečo. Podjet-

je PA Entertainment & Automaten AG vam 

omogoča, da zmanjšate najvišje dnevno trajanje 

igranja in izkoristite dan počitka. Glavna prednost 

te možnosti je seveda v tem, da lahko s pomoč-

jo samoregulacije načrtujete svoje obiske. Pri 

prostovoljnih nastavitvah želenih omejitev vam 

bodo pomagali naši sodelavci, ki jih boste obis-

kali na katerikoli PA Entertainment & Automa-
ten AG lokaciji. 

PROSTOVOLJNA  
ZGORNJA MEJA IZGUBE  

Z nastavitvijo prostovoljne zgornje meje izgube 

imate možnost, da si nastavite tedenske oz. me-

sečne finančne omejitve. Ko dosežete nastavlje-

no omejitev, vas za preostali del obdobja iz iger 

na srečo izključimo. Prednost tega ukrepa je v 

tem, da imate pregled nad svojim igranjem in iz-

datki. Pri prostovoljnih nastavitvah želenih ome-

jitev vam bodo pomagali naši sodelavci, ki jih 

boste obiskali na katerikoli PA Entertainment & 
Automaten AG lokaciji. 

PROSTOVOLJNA  
SAMOPREPOVED    

Za nastavitev prostovoljne samoprepovedi ste odgo-

vorni sami. V časovnem obdobju, ki ga boste izbrali, 

vam bo tako onemogočeno igranje iger na srečo. Pre-

klic prostovoljne samoprepovedi je možen samo tak-

rat, ko je že potekla od vas nastavljena časovna omeji-

tev. Pri nastavitvi prostovoljne samoprepovedi igranja 

iger na srečo vam bodo pomagali naši sodelavci, ki jih 

boste obiskali na katerikoli PA Entertainment & Au-
tomaten AG. lokaciji. Tam lahko prekličete tudi svojo 

kartico  JOKER’S CARD. 



INFORMACIJE  
ZA SVOJCE  
Pri nastavitvah prostovoljne samoomejitve, pro-

stovoljne zgornje meje izgube ali prostovoljne 

samoprepovedi igranja je pomembno dejstvo, 

da pobudo za odločitve vedno pride od samega 

udeleženca iger na srečo. Svojci naj izkoristijo 

možnost, da udeleženca iger na srečo obvestijo 

o možnosti te ponudbe.

KO NA KOCKI STOJI  
DOMAČE OKOLJE…

Tudi svojci, prijateljski krog ali partner so vedno 

prizadeti, ko iz igranja iger na srečo nastane prob-

lem, ali v najhujšem primeru zasvojenost z igrami 

na srečo. Pri tem gre za resno bolezen, ki se ve-

likokrat prikrade potihoma – kot tudi zavedanje 

o razsežnostih problema. Pomembno je dobro 

opazovati, si pred problemom ne zatiskati oči ali 

obsojati, temveč zasvojeno osebo podpirati pri 

iskanju pomoči!

BODITE POSEBEJ  
PREVIDNI, ČE…

�� ima igranje iger na srečo vedno prednost 

pred družino, prijatelji in službo, ki so zaradi 

tega potisnjeni v ozadje 

�� prizadeti posameznik za igranje iger na srečo 

porabi vedno več časa 

�� mu začne primanjkovati denarja ali se za-

dolžuje 

�� prizadeti posameznik igra igre na srečo, da bi 

se počutil bolje 

�� prizadeti posameznik igra igre na srečo, da bi 

zaslužil denar    

�� prizadeti posameznik igra igre na srečo z 

izposojenim denarjem ali denarjem, ki je 

namenjen drugim izdatkom (najemnina, 

popravila, darila za otroke ipd.)   

�� prizadeti posameznik igranje iger na srečo 

skriva pred okolico 

�� prizadeti posameznik deluje bolj razdražljivo, 

agresivno ali žalostno, če ne more igrati iger 

na srečo

Z dejstvom, da svojec postaja ali je že postal od-
visen od iger na srečo, gredo v njegovem okolju 
z roko v roki tudi občutki kot so strah, sramo-
vanje ali krivda. V najslabšem primeru mu zaradi 
teh občutkov njegovo okolje zavrača pomoč.



ČESAR SVOJCI  
NAJ NE STORIJO: 

 � posojanje denarja prizadetemu posamezniku 

ali prevzem njegovih kreditov

 � lagati za prizadetega posameznika ali ne 

jemati resno posledic zasvojenosti z igrami 

na srečo

 � prizadetega posameznika očitajoče soočiti 

z njegovo zasvojenostjo od igranja iger na 

srečo 

 � če ste svojec osebe, zasvojene z igrami na 

srečo, ne morete namesto te osebe sprejeti 

odločitve o tem, da bo oseba prenehala z 

igrami na srečo oz. v njegovem imenu urediti 

prostovoljne samoprepovedi igranja. Lahko 

pa zaupate svojim zaznavam in k reševanju 

problemov pripomorete s tem, da o njih 

spregovorite!

 � kot zasvojenec z igrami na srečo ali kot nje-

gov svojec izkoristite v tej brošuri navedene 

ustanove za nezavezujoč prvi razgovor 

in si v tej težki situaciji pustite pravočasno 

svetovati teškoj situaciji! 



Načelo enakega obravnavanja spolov

V brošuri so zaradi lažje berljivosti uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični ob-

liki za moški spol. Podjetje PA Entertainment & Automaten AG izrecno pou-

darja, da se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. Pridržujemo si 

pravico do tipkarskih in tiskarskih napak.

SUCHTBERATUNG OBERSTEIERMARK

Krottendorfergasse 1

8700 Leoben

03842/44474

INSTITUT GLÜCKSSPIEL & ABHÄNGIGKEIT
LANDESGESCHÄFTSTELLE SALZBURG

Emil-Kofler-Gasse 2

5020 Salzburg

0662/87 40 30 0

Več svetovalnih ustanov v svoji bližini najdete na 

spletni strani www.glueckundverantwortung.at 

oziroma v naši JOKER’s aplikaciji 

Impressum:

PA Entertainment & Automaten AG 

Kärntnerstraße 555 � 8054 Seiersberg

www.pa-ag.at � office@pa-ag.at

FACHSTELLE FÜR GLÜCKSSPIELSUCHT  
STEIERMARK

Dreihackengasse 1

8020 Graz

0664/9643692

www.fachstelle-gluecksspielsucht.at

DROGENBERATUNG DES LANDES  
STEIERMARK

Friedrichgasse 7

8010 Graz

Glücksspielhotline 0650 32 60 444

ZA NASVET SE  
LAHKO OBRNETE NA 



www.glueck und verantwortung.at

ZAVESTNO
TRAJNO

SEDAJ SKENIRAJTE QR KODO 
IN SI BREZPLAČNO NALOŽITE  

JOKER’S APLIKACIJO

TELEFONSKA POMOČ  
(�0800 20 6000

brezplačna za klice iz Avstrije


