
 
 

Prečiščeno besedilo vsebuje: 

- Pravila igre na srečo »Druge stave«, št. 34/2020-3 z dne 18. 2. 2020, in  

- Spremembe in dopolnitve Pravil igre na srečo »Druge stave«, št. 5/2021-1 z dne 18. 1. 2021 in 

- Spremembo in dopolnitev Pravil igre na srečo »Druge stave«, št. 92/2021-1 z dne 8. 6. 2021 

 

 

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 

11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), Zakona o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) in Poslovnika o delu 

uprave je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d. d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, sprejela 

naslednja 

PRAVILA IGRE NA SREČO »DRUGE STAVE« 

(prečiščeno besedilo) 

I.SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina in prireditelj) 

 

Ta pravila določajo vsebino in način prirejanja igre na srečo z imenom »Druge stave« (v nadaljnjem 

besedilu: Igra), ki jo prireja Športna loterija in igre na srečo d. d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu: prireditelj).  

 

2. člen 

(pomen izrazov) 

 

V teh pravilih uporabljeni posamezni izrazi imajo naslednji pomen: 

− »dogodek« je vrsta dogodka, ki je v ponudbi lahko razdeljen na posamezne dele; 

− »ekipa« je moštvo, ki sodeluje v tekmovanju; 

− »izid dogodka« je rezultat, ki je vezan na razplet dogodka; 

− »igralni račun« je račun, ki ga ima udeleženec odprtega pri prireditelju za namene nakupa in 

udeležbe v igrah na srečo; 

− »klasične stave« so stave, ki jih prireditelj sprejema samo do začetka dogodka; 

− »kvota« je vrednost posameznega tipa dogodka, ki jo določi prireditelj; 

− »napoved« je napoved tipa dogodka, ki je ovrednoten z vrednostjo vplačil in številom pravilno 

napovedanih stav; 

− »ničnost sklenjene stave« pomeni, da sklenjena stava ne izpolnjuje nujnih pogojev za svoj 

nastanek oz. obstoj; 

− »odkup listka« je vsako predčasno izplačilo dobitka na podlagi prirediteljeve ponudbe, 

− »prodajalec« je oseba, ki je pooblaščena za sprejemanje vplačil ter izplačilo dobitkov; 

− »stava« je napoved tipa dogodka, ki je ovrednoten s kvoto; 

− »stave v živo« so stave, ki jih prireditelj sprejema na dogodke, ki so se že začeli; 



 

− »stavna lista« je ponudba dogodkov, na katere je možno staviti ali napovedati izid; 

− »stavni listek« je potrdilo o vplačilu stave ali napovedi; 

− »stavnica« je vsako prodajno mesto, ki je on-line povezano s prirediteljem in ima nameščeno 

aplikacijo za vplačila in izplačila; 

− »tip« je napoved izida dogodka; 

− »udeleženec« je fizična oseba, ki sodeluje v Igri; 

− »vplačilno mesto« je vsaka stavnica ali samopostrežni terminal; 

− »vplačilo« je znesek, s katerim udeleženec sodeluje v Igri. 

 

3. člen 

(personalna veljavnost pravil) 

 

Pravila so obvezujoča za prireditelja in druge osebe, ki jih prireditelj pooblasti za posamezna dejanja 

pri prirejanju Igre, za prodajalce ter za udeležence, ki že s samim vplačilom v Igro priznavajo ta pravila 

in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 

 

4. člen 

(možnosti igranja igre) 

 

(1) Pri Igri lahko udeleženec sodeluje: 

− z vplačilom stave, 

− z vplačilom napovedi, 

− v žrebanju, kjer se ugotavlja dobitna kombinacija, ki enolično določa dobitnika. 

 

(2) Dodatne elemente za ugotavljanje dobitkov in dobitnikov, ki niso opredeljeni v teh pravilih, lahko 

prireditelj opredeli v dodatku k tem pravilom. 

 

(3) Prireditelj za posamezne dogodke prireja različne stave, ki so odvisne od vrste dogodka. Dogodki 

so lahko: 

− tekmovalnega značaja, v katerih sodelujejo ekipe ali posamezniki, pri čemer ne gre za športno 

tekmovanje (npr. tekmovanja v zabavnih igrah, glasbena ali umetniška tekmovanja ipd.); 

− s športom povezani, vendar niso tekmovanja (npr. izbor najboljšega športnika, dobitnika zlate 

žoge, idealnega moštva SP, EP in drugih prvenstev ipd.); 

− drugi podobni dogodki (npr. podelitev filmskih nagrad, glasbenih nagrad, izbor avta leta, 

valutni tečaji, vremenska napoved ipd.). 

 

5. člen 

(udeleženci igre) 

 

(1) Udeleženec v Igri je imetnik stavnega listka z vsebino, ki je enaka vsebini, zabeleženi na 

podatkovnem mediju prireditelja. 

 

(2) Z vplačilom udeleženec sprejema ponudbo prireditelja in s tem Pravila igre na srečo »Druge stave«. 

 



 

6. člen 

(stavni listek) 

 

(1) Stavni listek mora imeti vse elemente, določene v 36. in 40. členu oz. dodatku k pravilom iz drugega 

odstavka 44. člena teh pravil. 

 

(2) Udeleženec je dolžan ob prevzemu stavnega listka preveriti vsebino. Morebitne spremembe so 

možne izključno v skladu z določili 10. člena teh pravil. 

 

(3) Vsi podatki, ki so povezani s prirejanjem Igre, so zapisani na podatkovnem mediju prireditelja. 

 

(4) V primeru kakršnegakoli dvoma ali spora glede vsebine zapisa na stavnem listku je veljaven samo 

zapis na podatkovnem mediju prireditelja. 

 

7. člen 

(pravna narava sodelovanja v Igri) 

 

(1) Pravila so izključna zakonita in pravna podlaga za sklenitev pogodbe (dogovora) o sodelovanju v 

Igri. 

 

(2) Pogodba med prirediteljem in udeležencem je sklenjena, ko udeleženec vplača v Igro in ko sta 

izbira vplačane Igre in vrednost vplačila zabeleženi na podatkovnem mediju prireditelja ter je 

udeleženec za to prejel stavni listek oz. mu je bil izpis le tega dan na razpolago na igralnem računu 

ali na vpogled na samopostrežnem terminalu. 

 

(3) Udeleženec na osnovi svobodno izražene volje vplača Igro, ki jo sprejema na podlagi razpisane 

ponudbe in vseh pogojev, vsebovanih v teh pravilih, dodatku k pravilom Igre in drugih aktih 

prireditelja. 

 

(4) Vplačilo v Igro velja tudi v primeru udeleženčevega nepoznavanja ali subjektivnega razlaganja 

pravil in dodatka k pravilom Igre. 

 

(5) V primeru spora velja, da je udeleženec s temi pravili in dodatkom k pravilom Igre bil seznanjen in 

se na nepoznavanje ne more sklicevati. Ta pravila in dodatek k pravilom Igre se interpretirata v 

skladu z navodili, primeri in obvestili, ki jih prireditelj javno objavlja na svoji spletni strani. 

 

(6) Za pojasnila v zvezi z interpretacijo pravil je pristojen prireditelj. 

 

8. člen 

(seznanitev s pravili) 

 

(1) Ta pravila in dodatek k pravilom Igre prireditelj javno objavi na svoji spletni strani in so 

udeležencem na vpogled na vplačilnih mestih v elektronski obliki. 

 



 

(2) Prireditelj lahko udeležence obvešča o dejstvih, ki izhajajo iz teh pravil, tudi po drugih poteh, ki so 

običajna za posredovanje informacij. 

 

9. člen 

(način vplačila) 

 

(1) Vplačila za Igro prireditelj lahko sprejema na stavnicah (lastna maloprodajna mreža, pooblaščeni 

prodajalci) in samopostrežnih terminalih ter po internetu ali drugih telekomunikacijskih sredstvih 

(v nadaljnjem besedilu: internet). 

 

(2) Prireditelj lahko določi, po katerih vplačilnih poteh in na kakšen način bo sprejemal vplačila za 

posamezne dogodke. 

 

(3) Udeleženec, ki v Igri sodeluje z uporabo samopostrežnega terminala, mora izpolnjevati pogoje, 

določene v aktu, ki ureja poslovanje s samopostrežnimi terminali. 

 

(4) Udeleženec, ki v Igri sodeluje po internetu, mora izpolnjevati pogoje, določene v aktu, ki ureja 

poslovanje z igralnim računom. 

 

10. člen 

(vplačila v Igro) 

 

(1) Vplačilo v Igro, sprejeto na vplačilnem mestu ali po internetu, velja kot vplačana stava oz. napoved 

takrat, ko je kot potrjena zapisana na podatkovnem mediju prireditelja. 

 

(2) Vplačila v Igro udeleženec ne more spreminjati ali razveljaviti, razen v primerih, ko je udeleženec 

takoj ob prevzemu stavnega listka opazil napako pri vnosu napovedi, stavnih dogodkov, tipov ali 

zneska vplačila v Igro, pri čemer lahko prireditelj omeji čas, do katerega udeleženec lahko uveljavlja 

zahtevo po spremembi. V primeru vplačila stave ali napovedi po internetu in na samopostrežnih 

terminalih, po dokončni potrditvi vplačila, spremembe v nobenem primeru niso več možne. 

 

(3) Stave ali napovedi v nobenem primeru ni mogoče spreminjati ali razveljaviti, ko se je iztekel čas za 

sprejem stav ali napovedi, ne glede na to, ali gre pri tem za začetek dogodka kot celote ali začetek 

posameznih delov dogodka. 

 

(4) Vplačilo v igro lahko prireditelj omeji ali zavrne. 

 

11. člen 

(izplačilo dobitkov) 

 

(1) Prireditelj izplačuje dobitke za pravilne stave in napovedi na osnovi objave rezultatov dogodkov. 

Pri izplačilu gotovine mora udeleženec osebi, ki izplačuje dobitke, izročiti stavni listek v fizični obliki, 

na katerem morajo biti izpisani dogodki s pravilnimi stavami ali napovedmi in elementi, ki so 

navedeni v prvem odstavku 6. člena teh pravil. Ročno izpisani elementi listka, kopije ali fotografije 



 

listka niso osnova za izplačilo dobitka. Dobitni listek lahko udeleženec uporabi tudi za nakazilo 

dobroimetja na igralni račun ali na samopostrežnem terminalu. 

 

(2) Prireditelj ob izplačilu vsebino izplačanega stavnega listka zapiše na podatkovni medij prireditelja, 

s čimer velja stavni listek za izplačanega in je hkrati neveljaven za morebitno ponovno unovčitev.  

 

(3) Prireditelj lahko določi najvišji znesek dobitka, ki se lahko izplača na vplačilnem mestu. Če 

prodajalec ne razpolaga z zadostno količino denarja, lahko udeležencu izplača dobitne stavne listke 

v roku, o katerem se dogovori z udeležencem, vendar ne kasneje, kot je določen rok za izplačilo 

dobitka oz. udeleženca napoti na drugo vplačilno mesto ali k prireditelju. 

 

(4) Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka na dobitek od iger na srečo, se vrednost 

izplačanega dobitka ustrezno zmanjša. Udeleženec je dolžan osebi, ki izplačuje dobitke na 

vplačilnem mestu, pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument ter 

predložiti svojo davčno številko. Prireditelj lahko pred izplačilom dobitka preveri istovetnost osebe 

tudi na podlagi davčne številke pri davčnem organu. 

 

(5) Zahtevek za izplačilo dobitka lahko udeleženec poda tudi na sedežu prireditelja v Ljubljani, 

Dunajska cesta 22, vsak delavnik od 8:00 do 12:00 ure. Denarni dobitki, izplačani na sedežu 

prireditelja, se nakažejo na udeleženčev transakcijski račun. 

 

12. člen 

(dobitki na igralnem računu oz. 

na samopostrežnem terminalu) 

 

Ne glede na določbe prejšnjega člena, se za izplačilo dobitkov, priigranih na igralnem računu ali na 

samopostrežnem terminalu upošteva akt, s katerim prireditelj ureja poslovanje z igralnim računom oz. 

uporabo samopostrežnega terminala. 

 

13. člen 

(predčasno izplačilo dobitka) 

 

(1) Prireditelj lahko za stavni listek, na katerem vsi dogodki še niso končani, napovedi in tipi končanih 

dogodkov pa so pravilni oz. nični, udeležencu ponudi možnost predčasnega izplačila. 

 

(2) Vrednost dobitka določi prireditelj na podlagi parametrov v svojem programu. 

 

(3) Ob sprejemu ponudbe s strani udeleženca se stavnemu listku določi status dobiten, dobitek pa je 

enak ponujenemu znesku. 

 

(4) Prireditelj lahko ponudi možnost predčasnega izplačila le za stavne listke, ki zadoščajo pogojem za 

predčasno izplačilo. Dobitek se vedno izplača le na zahtevo udeleženca. 

 



 

14. člen 

(zavrnitev izplačila dobitka) 

 

(1) Prodajalec na vplačilnem mestu mora zavrniti izplačilo dobitka, če stavni listek ni zapisan na 

podatkovnem mediju prireditelja oz. je zapisan kot storno, če je v bazi podatkov predloženi stavni 

listek že označen kot izplačani dobitek, če predloženi stavni listek ni v fizični obliki z vsemi elementi, 

navedenimi v prvem odstavku 6. člena teh pravil ali če stavni listek ni verodostojen. V tem primeru 

mora udeleženec izplačilo morebitnega dobitka uveljaviti na sedežu prireditelja. Če prireditelj 

ugotovi nepravilnosti, udeleženec nima pravice do dobitka. 

 

(2) Prireditelj lahko za potrebe reševanja posameznega primera zadrži izplačilo dobitka do roka za 

izplačilo dobitka. 

 

15. člen 

(poškodovanje ali poneverba stavnega listka) 

 

(1) Dobitek se za posamezen stavni listek izplača samo enkrat. Za izplačilo dobitka mora biti stavni 

listek nepoškodovan. Nepoškodovani stavni listek je stavni listek, ki v celoti vsebuje vse elemente, 

navedene v prvem odstavku 6. člena teh pravil, in so ti elementi razvidni. 

 

(2) Če na stavnem listku niso razvidni posamezni elementi, ki so bistveni za izplačilo pravilne stave ali 

napovedi, mora udeleženec stavni listek poslati na sedež prireditelja. 

 

(3) Izjemoma, na podlagi prošnje udeleženca, prireditelj lahko odobri izplačilo poškodovanega 

stavnega listka, če je mogoče razbrati številko stavnega listka. 

 

(4) Udeleženec je odgovoren za svoj stavni listek in ga je dolžan skrbno varovati pred poškodbami ali 

odtujitvijo tretje osebe. Udeleženec pred izplačilom dobitka stavnega listka ne sme javno objaviti 

na družbenih omrežjih, kakor tudi ne sme pošiljati fotografije stavnega listka oz. na kakršen koli 

drug način izpostavljati identifikacijskih elementov stavnega listka, na osnovi katerih bi lahko prišlo 

do zlorabe s strani tretje osebe. 

 

(5) V primeru suma poneverbe stavnega listka ima prireditelj pravico, da zadrži izplačilo dobitka do 

konca postopka organov pregona. 

 

16. člen 

(rok za izplačilo dobitka) 

 

Rok za izplačilo dobitka za posamezni stavni listek zastara v roku 67 dni od datuma dogodka, ki je ob 

času vplačila na stavnem listku naveden kot tisti, ki se bo začel nazadnje, ali od datuma zaključka 

sprejemanja napovedi, razen če v teh pravilih ali dodatku k pravilom Igre ni drugače določeno. 

 



 

17. člen 

(reklamacija) 

 

(1) V roku iz prejšnjega člena ima udeleženec pravico do reklamacije dobitka. Reklamacijo udeleženec 

pošlje v priporočeni pošiljki, jo odda osebno na sedežu prireditelja ali jo pošlje na elektronski naslov 

prireditelja. Reklamacija mora biti pisna in obrazložena z navedbo razlogov ugovora in dokazili. 

 

(2) Prireditelj mora pri reševanju reklamacije postopati skladno z internim aktom, ki ga potrdi nadzorni 

organ. 

18. člen 

(osebni podatki) 

 

(1) Udeleženec, ki prireditelju posreduje svoje osebne podatke, se strinja, dovoljuje in pooblašča 

prireditelja, da zbira, obdeluje, uporablja, hrani in skrbi za varnost njegovih osebnih podatkov v 

svojih zbirkah, in sicer najdlje tako dolgo kot je potrebno za izvajanje določenih storitev, ki jih 

zahteva proces prirejanja Igre. 

 

(2) Udeleženec lahko posamezne storitve iz prejšnjega odstavka tega člena kadarkoli prekliče, pri 

čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim 

preklicem. Udeleženec objave osebnih podatkov v primeru, ko je bil izžreban kot dobitnik, ne more 

preklicati. Po preklicu storitev prireditelj udeleženčeve osebne podatke blokira, na njegovo 

zahtevo pa izbriše, in sicer po poteku roka za reklamacije oz. rešitve spora, razen podatkov, ki jih 

je prireditelj dolžan hraniti na podlagi zakona ali podzakonskega predpisa. 

 

(3) Prireditelj zagotavlja varovanje osebnih podatkov po Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba 
o varstvu podatkov oz. GDPR), po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakonu, ki ureja 
elektronske komunikacije. Pri varovanju zasebnosti in varstvu osebnih podatkov se uporabljajo 
določbe Izjave o zasebnosti, objavljene na spletni strani prireditelja: www.e-stave.com. 

 

(4) Prireditelj lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnika zaupa svojim 

pogodbenim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v 

imenu in na račun prireditelja, v mejah njegovega pooblastila, določenega v pisni pogodbi oziroma 

drugem pravnem aktu, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v teh pravilih. 

 

19. člen 

(jamstvo prireditelja) 

 

Za potek Igre skladno s temi pravili in dodatkom k pravilom Igre jamči prireditelj. Prireditelj jamči za 

izplačilo dobitkov s sredstvi, prejetimi od vplačil v Igro, in s celotnim svojim premoženjem. 

 

http://www.e-stave.com/


 

20. člen 

(hramba podatkov) 

 

Prireditelj hrani vse podatke o Igri na podatkovnem mediju najmanj eno leto od objave rezultatov 

končanih dogodkov, razen osebnih podatkov, ki jih hrani skladno 18. členom teh pravil. 

 

21. člen 

(pregled udeleženca) 

 

Pri izvajanju ukrepov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma je udeleženec 

dolžan osebi na vplačilnem mestu ali na sedežu prireditelja, ki izvaja pregled stranke, pokazati osebno 

izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument ter predložiti svojo davčno številko in druge z 

zakonom predpisane podatke. 

II. SPLOŠNE DOLOČBE,KI VELJAJO ZA STAVE  

22. člen 

(splošno o stavah) 

 

(1) Prireditelj sprejema klasične stave in stave v živo. 

 

(2) Vsak dogodek na stavni listi ima določen najmanj en tip, ki je ovrednoten s kvoto. Kvote za 

posamezni dogodek se lahko pri klasičnih stavah in stavah v živo razlikujejo. 

 

23. člen 

(sklad za dobitke) 

 

Skupna vrednost dobitkov pri stavah znaša najmanj 40 % od vrednosti prejetih vplačil. 

 

24. člen 

(stavna lista) 

 

(1) Prireditelj pred vsakim začetkom sprejemanja vplačil za stave na svoji spletni strani objavi stavno 

listo. 

 

(2) Stavna lista vsebuje za posamezni dogodek najmanj naslednje podatke: 

− datum in čas, do katerega se sprejemajo stave, 

− vrsto dogodka, 

− tip dogodka in pripadajočo kvoto. 

 

(3) Prireditelj lahko, glede na specifične tehnične zmožnosti posameznega vplačilnega mesta, na teh 

mestih objavi oz. da na vpogled ustrezno prilagojeno stavno listo. 

 



 

(4) Podatki na stavni listi so informativnega značaja in se lahko spreminjajo ter dopolnjujejo. Vse 

spremembe in dopolnitve so objavljene na spletni strani prireditelja. 

 

(5) V primeru sprejemanja stav v živo lahko prireditelj kvote spreminja glede na potek dogodka, brez 

predhodne najave časa, do katerega se sprejemajo vplačila. Pri tem se aktualno objavljene stavne 

možnosti s pripadajočimi kvotami štejejo kot stavna lista za ta dogodek. 

 

(6) Prireditelj ni dolžan na stavni listi objavljati dodatnih informacij. 

 

(7) Če zaradi tehničnih omejitev prireditelj ne more prikazati vseh podatkov o dogodku (npr. celotna 

imena ekip, posameznikov …), je pa ta podatek splošno znano dejstvo, lahko prireditelj v takšnih 

primerih navede okrajšave za zapis dogodka. 

 

25. člen 

(vrste stav) 

 

Za posamezne vrste dogodkov so možne stave na: 

− zmagovalca dogodka (tip 1 zmaga prvo napisane ekipe oz. posameznika, tip 0 neodločen izid, tip 2 

zmaga drugo napisane ekipe oz. posameznika ali kombinacija tipov 10, 02 in 12), 

− zmagovalca dogodka s handicapom (postavljena prednost ene od ekip oz. posameznika), 

− točen delni ali končni rezultat dogodka, 

− uvrstitev na tekmovanje, izbor, glasovanje …, 

− uvrstitev na tekmovanju, izboru, glasovanju …, 

− zmago posameznika (Z), 

− vrstni red (primer 1., 2., 3.), 

− prvi zadetek, točko, glas na dogodku (ekipa ali posameznik), 

− skupno število doseženih zadetkov, točk, glasov ipd., 

− boljši v izbranem dogodku (primer: dvoboj, troboj), 

− kombinacijo različnih dogodkov, 

− število pravilnih napovedi, 

− uvrstev v nadaljnje tekmovanje, krog, izbor, 

− kombinacije zgoraj naštetih stavnih možnosti, 

− ostale vrste stav glede na ponudbo prireditelja na stavni listi. 

 

26. člen 

(način stavljenja) 

 

(1) Na posameznem stavnem listku lahko udeleženec stavi na eno ali več kombinacij. 

 

(2) Kombinacija je lahko sestavljena iz enega ali več dogodkov. 

 

(3) Prireditelj lahko omeji maksimalno število dogodkov, na katere je mogoče staviti na enem stavnem 

listku, kar pa se lahko razlikuje glede na tehnične možnosti posameznih vplačilnih poti in vplačilnih 

mest. 



 

 

(4) Za isti dogodek se lahko v eni kombinaciji stavi le na eno vrsto stave, razen če prireditelj že v 

ponudbi določi drugače. Pri kombiniranju dogodkov za vplačilo stav lahko prireditelj omeji oz. 

določi število in vrsto dogodkov. Prireditelj lahko omeji število vplačil stavnih listkov, ki vsebujejo 

iste dogodke in tipe. 

 

(5) Prireditelj lahko določi minimalno skupno kvoto za eno kombinacijo. 

 

27. člen 

(vplačila) 

 

(1) Minimalno vplačilo na posamezni stavni listek znaša 0,45 EUR, pri čemer: 

− minimalno vplačilo za kombinacijo na kombinacijskem stavnem listku znaša 0,45 EUR, 

− minimalno vplačilo za kombinacijo na sistemskem stavnem listku znaša 0,10 EUR. 

 

(2) Vrednost vplačila lahko prireditelj poviša oz. zniža glede na način vplačila ali število dogodkov. 

 

(3) Udeležencu se na vplačilo kombinacije priračuna 10 % davek od srečk. 

 

(4) Če udeleženec vplačuje posamezni stavni listek po internetu, se zaradi tehnologije posamezne 

povezave lahko minimalno vplačilo zaokroži na cele zneske v evrih. 

 

(5) Vplačila na stave v živo se sprejemajo med trajanjem dogodka na razpisane stavne možnosti. 

 

(6) V trenutku, ko je stava vplačana in potrjena, je kvota obvezujoča za udeleženca in prireditelja. 

 

(7) Prireditelj lahko omeji znesek maksimalnega vplačila v Igro ter maksimalnega dobitka na 

posameznem stavnem listku, kakor tudi število in znesek vplačil enakih stavnih listkov za vsa 

vplačilna mesta, za posamezno vplačilno mesto ali za posameznega udeleženca. 

 

(8) V primeru, da se z vplačilom v Igro na enem listku preseže maksimalni dobitek oz. omejitve 

prireditelja, se stava ne sprejme. 

 

(9) Prireditelj mora izvajati omejitve v skladu z aktom, s katerim ureja s kodeksom odgovornega 

prirejanja iger na srečo ter izvajati ukrepe, določene v aktu, s katerim ureja poslovanje z igralnim 

računom. 

 

28. člen 

(dobitek) 

 

(1) Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka na kombinacijskem stavnem listku, če je pravilno 

napovedal tip vseh dogodkov (oz. so dogodki nični) v kombinaciji ali sprejel ponudbo predčasnega 

izplačila za stavni listek. 

 



 

(2) Vrednost dobitka za posamezno kombinacijo se izračuna z množenjem kvot dogodkov in višino 

vplačila na kombinacijo. Prireditelj lahko, glede na število dogodkov, vrednost dobitka poveča. 

 

(3) Skupni dobitek pri sistemskih stavah je enak vsoti dobitkov vseh dobitnih kombinacij sistema. 

 

29. člen 

(napake ali zlorabe na stavni listi) 

 

(1) Če prireditelj ugotovi, da je prišlo do napake ali zlorabe na stavni listi ali pri vplačilu, zavrne vplačilo 

stave. 

 

(2) Če je na stavni listi prišlo do napake v zapisu, vendar je tudi iz napačnega zapisa lahko razbrati vrsto 

dogodka (npr. zamenjava črk pri navedbi sodelujočih v dogodku), potem veljajo tudi tako vplačane 

stave. 

 

(3) Če iz napačnega zapisa ni mogoče z gotovostjo zaključiti, za kakšno vrsto dogodka je stava 

razpisana (npr. pri istoimenskih ekipah ali enakih priimkih ni označbe, ki bi razlikovala sodelujoče 

v dogodku), se ta dogodek stornira in za že vplačane stave obračuna kvoto 1,00. 

 

(4) Če je nadnaslov na stavni listi (stavna možnost) zapisan v drugačni vsebini, kot je zapisano pri 

dogodku samem, veljajo vplačane stave za stavno možnost, napisano na stavnem listku. 

 

30. člen 

(sprememba kvote) 

 

Med sprejemanjem stav ima prireditelj pravico do spreminjanja kvot. V trenutku, ko je stava potrjena 

in vplačana, je kvota obvezujoča za udeleženca in prireditelja, ne glede na naknadno spremembo, razen 

če s temi pravili ni drugače določeno. 

 

31. člen 

(info rezultati) 

 

Prireditelj lahko takoj po končanem posameznem dogodku objavi informativni rezultat, brez 

pripadajočih dobitnih tipov. Tako objavljen rezultat ni podlaga za obračun in izplačilo dobitkov. 

 

32. člen 

(objava rezultatov) 

 

(1) Prireditelj pri stavah, če s temi pravili ni drugače določeno, najkasneje v 48-ih urah po končanem 

dogodku objavi tip in rezultat dogodka. Rezultate končanih dogodkov prireditelj objavi na svoji 

spletni strani. 

 

(2) Če prireditelj pri stavah objavi nepravilen rezultat ali tip končanega dogodka, ga mora popraviti 

takoj, ko je nepravilnost odkril, popravljen rezultat in tip pa objaviti na svoji spletni strani. 



 

 

(3) Pri izplačilu dobitka se upošteva rezultat, ki je v trenutku izplačila zapisan na podatkovnem mediju 

prireditelja. Morebitni kasnejši popravek rezultata dogodka, ki se lahko izvede najkasneje v roku 5 

dni od odigranega oz. zaključka dogodka, ne vpliva na že izplačane stave. 

1.DOGODKI 

33. člen 

 (posamezni dogodki) 

 

(1) Prireditelj za pravilno napovedane stave upošteva dogodke, za katere uporabi svoja pravila, ki so 

objavljena najmanj na spletni strani Športne loterije.  

 

(2) V primeru stav v živo za posamezne dogodke najprej veljajo posebna pravila za te dogodke, 

zapisana v poglavju 3.1 Dogodki za stave v živo, in se lahko dopolnjujejo s pravili iz tega člena. 

 

(3) V primeru, da v teh pravilih kakšno razmerje ali dogodek ni opredeljen, se upoštevajo pravila 

prireditelja (zveza, organizator …) konkretnega dogodka. 

 

34. člen 

(tekmovanja med ekipami ali posamezniki) 

 

(1) Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen v primeru, 

ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša 

sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo.  

 

(2) Če se je dogodek začel in se ni končal v 36-ih urah od prvotnega začetka, velja, da je stava nična, 

razen v primerih stavnih možnosti, katerih izid je bil nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi 

morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. 

 

(3) Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni končal v 36-ih urah po prvotnem začetku, je stava 

za ta dogodek nična. 

 

(4) Če se sprejema stava na zmago ekipe ali posameznika v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko 

tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali posameznika dosežeta enak izid, šteje za 

dobitni tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da 

ekipi ali posameznika dosežeta enak izid, stava nična. 

 

(5) Če so stave odvisne od končnega izida v okviru razpisanega turnirja, se ne glede na vmesne 

prekinitve dogodka upoštevajo igrane kvote še tri dni od začetka dogodka. 

 



 

35. člen 

(drugi dogodki)  

 

(1) V primeru dogodkov, za katere se objavi uradni rezultat, uradna razglasitev ali javna objava, se 

nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije ne upošteva.  

 

(2) Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni končal v 36-ih urah po prvotnem začetku, je stava 

za ta dogodek nična. 

 

(3) Če se sprejema stava na zmago v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več 

dogodkov), se v primeru, da obe strani dosežeta enak izid, šteje za dobitni tip 0. Če prireditelj 

razpiše za napoved izida samo dve možnosti (npr. zmaga/poraz, višja/nižja, več/manj), potem je v 

primeru, da obe strani dosežeta enak izid, stava nična. 

(4) Če se sprejema stava za dogodek, v katerem ne sodeluje več akterjev in ne gre za doseganje 

obojestranskega rezultata (npr. mejna vrednost temperature), je v primeru, ko je rezultat enak 

razpisani mejni vrednosti, stava nična. 

(5) Če se sprejema stava na dogodek, pri katerem je za uradno razglasitev rezultata predpisan poseben 

dalj časa trajajoč postopek (npr. volitve), prireditelj objavi rezultat v roku 48-ih ur po prvi uradni 

razglasitvi rezultata. V primeru, ko poseben postopek traja več kot 7 dni, od dneva uradne 

razglasitve teče tudi rok za izplačilo dobitkov. 

(6) Za uradne rezultate, ki se nanašajo na temperaturne meritve, veljajo rezultati, ki jih prireditelj ob 

določeni uri povzame z referenčne spletne strani. Morebitni naknadni popravki se ne upoštevajo.  

Navedba referenčne spletne strani in vsakokratni čas zajema podatkov sta sestavni del rezultatov. 

2. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA KLASIČNE STAVE  

36. člen 

(podatki na stavnem listku) 

 

(1) Pri vplačilu stave na vplačilnem mestu udeleženec prejme stavni listek. Pri vplačilu po internetu se 

stavni listek zabeleži na igralnem računu in si ga udeleženec lahko izpiše sam. 

  

(2) Na stavnem listku so navedeni najmanj naslednji podatki: 

− naslov prireditelja, 

− identifikacija vplačilnega mesta oz. interneta, 

− skrajšano ime igre, 

− datum in ura vplačila, 

− številke dogodkov, 

− ekipe, posamezniki …, 

− tip in kvota za vsak posamezni dogodek, 

− skupni zmnožek kvot, 



 

− vrednost vplačila v Igro in vrednost morebitnega dobitka, 

− številka listka, 

− datum zadnjega dneva za izplačilo dobitka. 

 

37. člen 

(nična stava) 

 

(1) Za stavo, ki je nična, se obračuna kvota 1,00.  

 

(2) Če se dogodek s stavne liste v najavljenem času ni začel oz. ni odigral ali zgodil in za ta dogodek ne 

veljajo določbe členov 33. do 35. teh pravil, se obračuna kvota 1,00.  

 

(3) Če so vsi dogodki na stavnem listku nični, ima udeleženec pravico do vračila plačanega zneska, 

vključno z davkom od srečk.  

 

38. člen 

(en zgrešen) 

 

(1) Udeleženec se lahko pri vplačilu kombinacijske stave odloči za napoved »EN ZGREŠEN«, s čimer bo 

ta stavni listek dobiten tudi, če bo napovedan en napačen tip.  

 

(2) V primeru izbire »EN ZGREŠEN«, udeleženec ob enem napačno napovedanem tipu prejme dobitek 

najmanj v vrednosti vplačila za ta stavni listek, brez priračunanega davka od srečk. Če so stavnem 

listku pravilno napovedani vsi tipi dogodkov, udeleženec prejme dobitek v vrednosti, ki je napisana 

na stavnem listku.  

 

(3) V primeru, da je na stavnem listku z napovedjo »EN ZGREŠEN« en ali več dogodkov ničnih, 

udeleženec ob enem napačno napovedanem tipu prejme dobitek, ki je ustrezno nižji od vrednosti 

dobitka napisanega na listku. 

 

(4) Če sta na stavnem listku z napovedjo »EN ZGREŠEN« napačno napovedana dva ali več tipov 

dogodkov, je ta stavni listek nedobiten. 

 

(5) Možnost napovedi »EN ZGREŠEN« je na voljo na tistih kombinacijskih stavnih listkih, kjer izbira 

dogodkov (kvot) v primeru enega zgrešenega dogodka zagotavlja dobitek najmanj v vrednosti 

vplačila. 

 

39. člen 

(zaključek sprejemanja stav) 

 

(1) Prireditelj zaključi s sprejemanjem stav za posamezne dogodke v času, ki je določen na stavni listi. 

Vsi datumi in časi, ki jih objavi prireditelj, se lahko v času sprejemanja stav spremenijo. Prireditelj 

pri sestavi stavne liste upošteva čas, ki ga objavi organizator posameznega dogodka. 

 



 

(2) Če se je čas začetka dogodka premaknil na kasnejši čas, prireditelj nadaljuje s sprejemanjem stav 

pod pogoji iz teh pravil. V primerih, ko se je dogodek začel pred časom, objavljenim na stavni listi, 

in ta sprememba ni upoštevana v stavni listi, se za vsa vplačila, sprejeta po začetku dogodka, 

obračuna kvota 1,00. 

 

(3) Prireditelj lahko skladno s temi pravili za posamezne dogodke določi tudi posebne časovne pogoje 

sprejemanja vplačil. 

3. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA STAVE V ŽIVO 

40. člen 

(podatki na stavnem listku) 

 

(1) Pri vplačilu stave udeleženec prejme stavni listek, ki se zabeleži na kontu in si ga udeleženec lahko 

izpiše sam.  

 

(2) Na stavnem listku so navedeni najmanj naslednji podatki: 

− ime igre, 

− datum in ura vplačila, 

− številka listka, 

− številke dogodkov, 

− ekipe, posamezniki …, 

− tip in kvota za vsak posamezni dogodek, 

− skupni zmnožek kvot kombinacije, 

− vrednost vplačila, 

− vrednost morebitnega dobitka. 

 

41. člen 

(nična stava) 

 

(1) Za stavo, ki je nična, se obračuna kvota 1,00. 

 

(2) Stava je nična: 

− če je zaradi tehničnih ali kakršnih koli drugih težav sprejeta po začetku dogodka; 

− v primeru da je omogočen neprekinjen sprejem stav, ko se je zgodil pomemben dogodek, lahko 

prireditelj stave vplačane po tem dogodku stornira; 

− če je dogodek odpovedan in s temi pravili za to vrsto dogodka ni določeno drugače; 

− če prireditelj ne more pridobiti uradnih rezultatov za posamezen dogodek. 

 

(3) Če so pravila ali format tekmovanja oz. dogodka različni od običajnih, določenih s temi pravili ali s 

pravili za konkretni dogodek (napačni tekmovalci, drugačen potek dogodka, kot je bilo predvideno 

v ponudbi,…), lahko prireditelj stornira stave na te dogodke. 

 



 

(4) Prireditelj si pridržuje pravico, da v primeru, ko so postavljene napačne kvote na določen dogodek 

ob nepravem času (se ne ujemajo s časom dogodka), vse stave na ta dogodek stornira in obračuna 

kvoto 1,00. 

 

(5) V primeru sprejema stav ob prikazanem napačnem rezultatu, ki ima velik vpliv na samo ponudbo 

kvot, lahko prireditelj stave na takšne dogodke stornira in obračuna kvoto 1,00. 

 

(6) V primeru, ko se izkažejo vsi dogodki na potrdilu o vplačilu nični, ima udeleženec pravico do vračila 

plačanega zneska, vključno z davkom od srečk. 

 

42. člen 

(zaključek sprejemanja stav) 

 

(1) Prireditelj zaključi s sprejemanjem stav za posamezne dogodke najkasneje s časom zaključka 

dogodka, ki poteka v živo. 

 

(2) Datumi in časi, ki jih objavi prireditelj, se lahko v času sprejemanja stav spremenijo. Prireditelj pri 

sestavi stavne liste upošteva čas, ki ga objavi organizator dogodka. 

 

(3) Prireditelj lahko skladno s temi pravili za posamezne dogodke določi tudi posebne časovne pogoje 

sprejemanja vplačil. 

3.1 Dogodki za stave v živo 

43. člen 

(tekmovanja med ekipami ali posamezniki)  

 

(1) Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen v primeru, 

ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša 

sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. 

 

(2) V primeru, če se je dogodek začel in bil prekinjen, oziroma je bil preložen in se ni  nadaljeval  v 48-

ih urah od prvotnega začetka, se šteje, da je stava nična, razen v primerih stavnih možnosti, katerih 

izid je bil nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva 

na izid stavne možnosti. 

 

(3) V primeru, da se v dogodku določeni deli dogodka niso odigrali ali zgodili, (ker je bil rezultat 

dogodka že znan, brez da bi odigrali določen del), so stave na dele dogodka, ki so bili neodigrani ali 

se niso zgodili, nične. Za določen del dogodka se šteje, da se je začel, ko se začne odštevati čas oz. 

ko igralec izvede določeno potezo na tem delu dogodka. 



 

III. SPLOŠNE DOLOČBE, KI VELJAJO ZA NAPOVEDI 

44. člen 

(splošno o napovedih) 

 

(1) Prireditelj pri posameznem krogu Igre lahko na stavni listi za posamezen dogodek ali niz dogodkov 

objavi napovedno listo za napovedi.  

 

(2) Če s temi pravili ni drugače določeno, lahko prireditelj vse podrobnosti, ceno vplačila in način 

prirejanje za posamezno vrsto napovedi določi z dodatkom k pravilom Igre.  

 

45. člen 

(sklad za dobitke) 

 

Skupna vrednost dobitkov pri napovedih znaša najmanj 40 % od vrednosti prejetih vplačil. 

IV. KONČNE DOLOČBE 

46. člen 

(reševanje sporov) 
 
Za morebitno reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

47. člen 

(objava pravil) 

 

Ta pravila so objavljena na spletni strani prireditelja na naslovu: www.e-stave.com. 

 

48. člen 

(veljavnosti in začetek uporabe pravil) 

 

Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, in se uporabljajo od začetka prirejanja Igre.  

 

 
 
Številka: 34/2020-3 
Ljubljana, 18. 2. 2020 
 
 
 Tomo Šeme l. r. dr. Edvard Kolar l. r. 
 član uprave predsednik uprave 
 

 
žig 

http://www.e-stave.com/


 

Spremembe in dopolnitve Pravil igre na srečo »Druge stave«, št. 5/2020-1 z dne 18. 1. 2021 imajo 
naslednjo končno določbo: 
 

5. člen 

(veljavnost) 

 

Te spremembe in dopolnitve pravil začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa 

se po objavi prečiščenega besedila Pravil igre na srečo »Druge stave« na spletni strani prireditelja.  

 

 Tomo Šeme l. r. dr. Edvard Kolar l. r. 
 član uprave predsednik uprave 
 

 
žig 

 

Sprememba in dopolnitev Pravil igre na srečo »Druge stave«, št. 92/2021-1 z dne 8. 6. 2021 ima 

naslednjo končno določbo: 

2. člen 

(veljavnost) 

 

Ta sprememba in dopolnitev pravil začneta veljati z dnem, ko ju potrdi nadzorni organ in se začneta 

uporabljati naslednji dan po objavi prečiščenega besedila Pravil igre na srečo »Druge stave« na spletni 

strani prireditelja.  

 

 Tomo Šeme l. r. dr. Edvard Kolar l. r. 
 član uprave predsednik uprave 
 


