
ZA SREČO
JE POTREBNA
ODGOVORNOST

Pomoč in podpora



VARNA IGRA… 
Kdor se ukvarja z igrami na srečo in stavami, je 

našel vznemirljivo obliko zabave in preživljanja 

prostega časa, ki pa ima lahko tudi svoje slabosti. 

Obstaja namreč nevarnost, da bo prišlo do vede-

nja, ki ga je težko ali nemogoče nadzorovati, kar 

lahko povzroči težave prizadetim osebam in nji-

hovemu socialnemu okolju. 

Če tudi vi menite, da vam igranje iger na srečo 

postaja breme ali če vas je eden od naših uspo-

sobljenih svetovalcev že povabil na pogovor, 

vam bo ta brošura v dragoceno pomoč. Vse in-

formacije, ki jih vsebuje, so namenjene pravilne-

mu ravnanju z igrami.

Izkoristite priložnost in se soočite s svojim vede-

njem pri igranju, da boste ves čas ohranili nadzor! 

Če imate po branju še vedno vprašanja, se obrni-

te na naše usposobljene svetovalce, ki se bodo z 

vami kadar koli z veseljem pogovorili. 



PA ENTERTAINMENT &  
AUTOMATEN AG PREVZEMA 
ODGOVORNOST...
PA Entertainment & Automaten AG se zaveda, 

da mora igre na srečo spremljati najvišja stopnja 

odgovornosti. Izpolnjevanje te visoke zahteve 

vključuje redna zunanja in notranja usposablja-

nja naših zaposlenih o vseh vidikih iger na srečo 

temo in zlasti o zaščiti mladoletnikov.



NADZOROVANO IGRANJE…
Sistem dostopa družbe PA Entertainment & 

Automaten AG je elektronski nadzorni sistem, 

ki registriranim osebam omogoča dostop do 

igre. Ta sistem beleži število obiskov in točen 

čas igranja na igralnih avtomatih. Če je prese-

žena določena vrednost glede pogostosti obi-

skov in trajanja igranja, sistem opozori na more-

bitno tveganje zasvojenosti z igrami na srečo.  

Družba PA Entertainment & Automaten AG 

preverja to obvestilo, obvešča prizadete o nevar-

nostih pretiranega igranja na srečo in zagotavlja 

kontaktne naslove odličnih svetovalnih in tera-

pevtskih ustanov. 

Poleg socialnega nadzora, ki ga izvaja usposo-

bljeno osebje, je sistem dostopa dragocen instru-

ment za pravočasno opozarjanje na morebitna 

tveganja iger na srečo in za povečanje varnosti 

iger na srečo. 

JOKER’S CARD...
JOKER’S CARD je elektronska identifikacijska 

kartica in vam omogoča zaščiten dostop do igre. 

S kartico JOKER’S CARD PA Entertainment & 

Automaten AG izpolnjuje svoje zakonske obve-

znosti glede zbiranja podatkov o strankah in pre-

ventivnega spremljanja igralnega vedenja. 

Za vas kot imetnika JOKER’S CARD je še po-

sebej pomembno, da izberete varno mesto 

za shranjevanje kartice, ki preprečuje izgubo, 

krajo ali poškodbo.

  



Če kartico izgubite, lahko ob predložitvi

osebnih podatkov pridobite novo kartico 

JOKER’S CARD. S tem postane stara karti-

ca neveljavna, da se prepreči zloraba s stra-

ni tretjih oseb. Vendar pa bo v primeru ne-

pravilne uporabe kartice JOKER'S CARD 

vaša kartica blokirana na vseh lokacijah.  

Nadzorovana igra pomeni delovanje na lastno 

odgovornost. Zato upoštevajte nasvete za od-

govorno igranje iger na srečo in vložite le toliko 

časa in denarja, kolikor vam dopuščajo vaše 

finančne in družbene obveznosti. Svetovalci 

družbe PA Entertainment & Automaten AG 

vam bodo z veseljem preventivno pomagali,

da vaše vedenje, povezano z igrami na srečo, 

sploh ne bi ušlo izpod nadzora. 



SVETOVANJE...
Svetovalci družbe PA Entertainment & Auto-
maten AG so usposobljeni preventivni delavci, 

ki vam bodo pomagali pri kakršnih koli vpraša-

njih ali težavah v zvezi z igrami na srečo. Prav tako 

lahko priporočijo psihosocialne in klinične 
ustanove ter centre za svetovanje o dolgovih. 

SODELOVANJE Z NEODVISNIMI 
STROKOVNJAKI...
Družba PA Entertainment & Automaten AG 

tesno sodeluje s terapevtskimi in kliničnimi 

ustanovami, inštituti in univerzami. Le redna in 

dragocena izmenjava izkušenj s strokovnjaki 

bo namreč izpolnila zahteve družbe PA Enter- 
tainment & Automaten AG po nenehnem iz-

boljševanju ukrepov za zaščito igralcev. 

SAMOTESTIRANJE...
Samotestiranje vam omogoča, da z odgovori na 

preprosta vprašanja ugotovite, ali bi vaše vede-

nje pri igranju iger na srečo lahko postalo proble-

matično. 

POTREBUJETE NASVET IN 
POMOČ? KONTAKTIRAJTE 
NAŠO BREZPLAČNO LINIJO 

ZA POMOČ!  
0800 20 6000

brezplačno iz vseh avstrijskih omrežij



SAMOTESTIRANJE...
Če ste na eno ali dve vprašanji odgovorili pritrdil-

no, morate pozorno spremljati svoje vedenje. 

Če ste na več vprašanj odgovorili pritrdilno, 

vam priporočamo, da poiščete pomoč usposo-

bljenega osebja družbe PA Entertainment & 

Automaten AG. V ta namen pokličite na našo 

brezplačno  linijo za pomoč (0800 20 6000*) 
ali se obrnite na svetovalne službe, navedene na 

predzadnji strani. 

Ali pogosto razmišljate o igrah?

Povečujete vložek, da je tako igra za vas 
vznemirljiva?

Ste večkrat poskušali omejiti svoje igranje 
brez uspeha?

Ali postanete razdražljivi ali nemirni, ko 
poskušate omejiti svoje igranje?

Ali z igrami na srečo pobegnete pred nega-
tivnimi občutki ali težavami?

Ali poskušate nadomestiti izgube pri igrah 
na srečo z nadaljnjim igranjem?

Ali svoje težave z igrami na srečo skrivate 
pred bližnjimi?

Ali zaradi iger na srečo ogrožate odnose z 
bližnjimi ali svoje poklicne možnosti?

Ali zbirate denar od drugih, da bi poravnali 
svoje finančne težave?

DA NE

© www.dsm5.org

*brezplačno iz vseh avstrijskih omrežij



(SAMO)NADZOR JE BOLJŠI!

OMEJITE ČAS IGRANJA
Svoj čas igranja lahko omejite sami. 

PA Entertainment & Automaten AG vam 

omogoča, da skrajšate najdaljši dnevni čas 

igranja in si vzamete enodnevni premor. 

Jasna prednost je, da lahko svoje obiske načr-

tujete na način, ki ga uravnavate sami. Če želite 

prostovoljno omejiti svoj čas igranja, obišči-

te poslovalnico družbe PA Entertainment &
Automaten AG. Tam lahko s pomočjo usluž-

benca opravite želeno omejitev ali pa upora-

bite naše spletne obrazce na domači strani

www.glueckundverantwortung.at. 

PROSTOVOLJNA ZGORNJA 
MEJA IZGUBE
S prostovoljno zgornjo mejo izgube imate mož-

nost določiti tedenske ali mesečne finančne 

omejitve. Če dosežete dogovorjeni znesek, 

boste za preostalo obdobje izključeni iz igre. 

Prednost tega ukrepa je, da spremljate svoje 

igralno vedenje in svoje stroške. Za dogovor o 

zgornji meji izgube obiščite poslovalnico družbe 

PA Entertainment & Automaten AG . Tam lah-

ko s pomočjo uslužbenca opravite želeno ome-

jitev ali pa uporabite naše spletne obrazce na 

domači strani www.glueckundverantwortung.at. 



PROSTOVOLJNA 
SAMOBLOKADA 
Od vas je odvisno, ali se boste odločili 

za prostovoljno samoblokado. Ne 

boste mogli igrati v obdobju, ki ste 

ga izbrali. Samoblokado lahko prekliče-

te šele po preteku tega obdobja. Za dogovor o 

prostovoljni samoblokadi obiščite poslovalnico 

družbe PA Entertainment & Automaten AG . 

Tam lahko s pomočjo uslužbenca bloki-

rate JOKER’S CARD ali uporabite naše 

spletne obrazce na naši domači strani  

www.glueckundverantwortung.at. 



INFORMACIJE ZA SVOJCE
V primeru prostovoljne samoomejitve, prostovolj-

ne zgornje meje izgube ali prostovoljne samo-

blokade je pomembno, da mora pobuda vedno 

priti od zadevnega igralca. Vendar naj svojci izko-

ristijo priložnost in igralca obvestijo o tej ponudbi. 

KO JE NA KOCKI OKOLJE...
Svojci, prijatelji ali partnerji so vedno prizadeti, ko 

igre na srečo postanejo problem  ali, v najslab-

šem primeru, ko se razvije odvisnost od iger na 

srečo. Gre za resno bolezen, ki pogosto napre-

duje zahrbtno - tako kot zavedanje o razsežnosti 

težave. Pomembno je biti pozoren in ne zanikati 

ali obsojati, ampak podpirati iskanje pomoči!



SVETUJEMO PREVIDNOST, ČE…
	� so igre na srečo vedno na prvem mestu, druži-

na, prijatelji in delo pa so potisnjeni v ozadje

	� zadevna oseba vse več časa preživi ob igrah

	� zmanjkuje denarja ali nastanejo dolgovi

	� zadevna oseba igra, da se počuti bolje

	� zadevna oseba igra igre na srečo, da bi zasluži-

la denar

	� zadevna oseba igra z izposojenim denarjem ali 

z zneski, ki so že načrtovani za druge namene 

(npr. najemnina, popravila, darila za otroke)

	� se igranje prikriva

	� se oseba zdi vse bolj razdražljiva, agresivna ali 

žalostna, če ne more igrati

Dejstvo, da svojec postaja ali je postal odvisen 
od iger na srečo, pogosto spremljajo tudi občut-
ki strahu, sramu ali krivde v njegovi okolici. V naj-
slabšem primeru se pomoč v celoti zavrne.



ČESA SVOJCI NE SMEJO 
STORITI: 

 � zadevni osebi posojati denar ali najeti poso-

jila

 � lagati za igralca ali omalovaževati posledice

 � očitajoče soočiti zadevno osebo z odvi-

snostjo od iger na srečo

 � Če ste svojec nekoga, ki je zasvojen z igrami 

na srečo, se v njegovem imenu ne morete 

odločiti o prenehanju igranja na srečo ali 

prostovoljni samoblokadi. Lahko pa zaupate 

svojemu dojemanju in s prekinitvijo molka 

pomagate odpraviti težavo!

 � Kot prizadeta oseba, pa tudi kot svojec, 

uporabite možnosti, navedene v tej brošuri, 

za neobvezujoč prvi posvet in pravočasen 

nasvet v tej težki situaciji! 





Načelo enakosti:
* Zaradi boljše berljivosti je opuščena hkratna uporaba jezikovnih ob-
lik moški, ženska in drugo (m/ž/d). Vse osebne oznake se uporabljajo 
enako v smislu enake obravnave vseh spolov in izrecne zavezanosti 
družbe PA Entertainment & Automaten AG k spoštovanju raznolikosti.

Kolofon: PA Entertainment & Automaten AG, 
Kärntnerstraße 555, 8054 Seiersberg, www.pa-ag.at, office@pa-ag.at

Ustvaril: CHi

Dne: 12. 07. 2022

Pregledal: HT

Izdal: CP

Dokument:  Folder Spielerschutz_v1.1

Stopnja zaupnosti: javno

SVETOVALNI CENTRI ZGORNJA AVSTRIJA

CENTER ZA OSKRBO LINZ GRÜNER KREIS
Sandgasse 11, 4020 Linz

+43 664 8111024 

PSIHIATRIČNA KLINIKA   
OSREDOTOČENOST NA ZDRAVLJENJE  
ZASVOJENOSTI
Kepler Universitätsklinikum GmbH

Neuromed Campus

Wagner-Jauregg-Weg 15, 4020 Linz

+43 5 76808729571

MAGISTRAT MESTA WELS
Svetovanje glede odvisnosti od iger na srečo

Dragonerstraße 22, 4600 Wels

+43 7242 29585

SVETOVANJE GLEDE ODVISNOSTI OD 
IGER NA SREČO V OKVIRU POMOČI 
DOLŽNIKOM GORNJA AVSTRIJA
Stockhofstraße 9/4, 4020 Linz

+43 732 777734



Druge svetovalne centre na vašem območju 

najdete na www.glueckund response.at 

ali v naši aplikaciji JOKER’s App

INŠTITUT ZA IGRE NA SREČO
IN ZASVOJENOST
Wilhelm-Kreß-Straße 3, 5020 Salzburg

+43 662 8740300

KLINIKA CHRISTIAN DOPPLER
AMBULANTA ZA ODVISNOSTI
OD IGER NA SREČO
Ignaz-Harrer-Straße 79, 5020 Salzburg

+43 5 725534991

SVETOVALNI CENTRI ŠTAJERSKA

ODDELEK ZA ODVISNOSTI OD 
IGER NA SREČO 
Dreihackengasse 1, 8020 Graz

+43 664 9643692

SVETOVANJE V ZVEZI Z DROGAMI DEŽE-
LE ŠTAJERSKE
Friedrichgasse 7, 8010 Graz

+43 316 326044

SVETOVANJE V ZVEZI Z ODVISNOSTJO 
ZGORNJA ŠTAJERSKA
Krottendorfergasse 1, 8700 Leoben

+43 3842 444740

SVETOVALNI CENTER GRADIŠČANSKA

PSIHOSOCIALNA SLUŽBA 
BURGENLAND GMBH
Usklajevanje na področju odvisnosti

Franz Liszt-Gasse 1, Top III, 7000 Eisenstadt

+43 5 797920000



www.glueckundverantwortung.at

JETZT QR-CODE
SCANNEN UND GRATIS
JOKER Ś APP LADEN!

LINIJA ZA 
POMOČ

(	0800 20 6000
brezplačno iz vseh avstrijskih omrežij

SKENIRAJTE KODO QR IN 
PRENESITE BREZPLAČNO 

APLIKACIJO JOKER´S


