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2. Zakon ne vsebuje sankcij za prodajalce ali prodajne zastopnike, ki 
mladoletnikom dovoljujejo vplačevanje stav na prodajnih mestih 
kot so pošte, bencinske črpalke, gostinski lokali, trafike ipd.

1. Aktualni Zakon o igrah na srečo mladoletnim osebam ne 
prepoveduje igranja športnih stav v absolutnem smislu, prepoved 
zanje se nanaša le na igranje na spletu pri domačem ponudniku 
športnih stav (E-stave).

3. Mladoletniki igrajo predvsem tiste igre na srečo, ki so zanje 
najlažje dostopne. Poleg lota, hitrih srečk in pokra s prijatelji za 
denar mladi veliko igrajo tudi športne stave, ki sodijo med zanje 
najbolj dostopne igre na srečo.

4. Večina težav mladoletnikov, ki so neposredna posledica iger na 
srečo, izhaja iz igranja športnih stav. Najbolj so ogroženi fantje.
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OB VSTOPU V POLNOLETNOST IMAJO NEKATERI MLADI ZA 
SABO ŽE NEKAJ LET REDNEGA IGRANJA STAV. PRI DELU TEH 
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