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Stave

ŠPORTNE STAVE

Športne stave lahko vplačate preko interneta, samopostrežnega terminala in na 
prodajnih mestih po vsej Sloveniji. 

Na voljo imate naslednje vrste stav: 

• Single stava  - stavite en dogodek (taki dogodki so posebej označeni).

• Kombinacijska stava – stavite najmanj dva dogodka.

• Sistemska stava – stavite najmanj tri in največ deset dogodkov, ki jih povežete 
v sistem.

• Sistemska stava s fiksom - izberete si en ali več dogodkov, ki jih »fiksirate« ter 
zraven dodate še najmanj dva dogodka, ki bodo tvorili sistemsko stavo. Fiksirani 
dogodki so prisotni na vsaki vplačani kombinaciji.

Prednosti vplačila prek igralnega računa: Vip dobitek, možnost predčasnega 
izplačila dobitka.
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STAVE NA ŠTEVILKE

Cifra plus

V igri Cifra plus lahko stavite na številke v žreba-
njih 10/20 in 20/90. Žrebanje za obe igri poteka 
izmenično vsakih pet minut.

Cifra plus 10/20

Izmed 20 števil se izžreba 10 števil. V napovedi 
lahko izberete najmanj eno do največ 10 števil.

Cifra plus 20/90

Izmed 90 števil se izžreba 20 števil. V napovedi 
lahko izberete najmanj eno do največ 15 števil.

Privzeti sistemi za igro Cifra plus 10/20 
(pri vplačilu 1€)

Primer: Označili ste 5 števil. Pripada vam dobitek 
za 3, 4 ali 5 pravilno napovedanih števil.
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Privzeti sistemi za igro Cifra plus 20/90 (pri vplačilu 1€)

Primer: Označili ste 8 števil. Pripada vam dobitek za 3, 4, 5, 6, 7 ali 8 pravilno napove-
danih števil.

Izbira vplačila in števila žrebanj

Znesek vplačila določite sami. Najmanjše vplačilo za posamezno napoved je 0,50€. 
Napoved lahko vplačate za največ 100 zaporednih žrebanj, vplačate pa lahko tudi 
sistemsko napoved. Več o sistemih na: e-stave.com in samopostrežnih terminalih.

Samo ena je že dovolj!

V igri Cifra plus lahko sodelujete že z eno samo številko. Dobitek bo le vaš, 
z nikomer ga ne bo treba deliti.
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Top 6

Vsake 3 minute, 24 ur na dan!

Kako igramo

V igri se med 30 števili zaporedno 
izžreba 25 števil. Za sodelovanje 
morate napovedati šest števil. Prej 
kot bodo izžrebana vsa vaša števila, 
višji bo vaš dobitek.

Izbor števil

Med 30-imi števili izberite svojih 
šest števil in jih dodajte na listek. 
Na listek lahko dodate največ 10 
kombinacij.

Hitri izbor

Za napoved lahko uporabite tudi 
gumba hitra 5 in hitra 10, s katerima 

na stavni listek dodate 
naključnih 5 ali 10 
kombinacij.

Izbira vplačila, števila žrebanj in vplačilo

Na listku določite znesek vplačila za eno kombinacijo ter število za-
porednih žrebanj. Listek vplačate z gumbom »Vplačaj«, z gumbom » V 
košarico« pa ga dodate v košarico in nato vplačate pri prodajalcu.
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Žrebanje in dobitki

Žrebanja, ki potekajo na vsake 3 minute, lahko spremljate v živo na spletni strani 
e-stave.com ali na samopostrežnem terminalu.

Vrednost dobitka na kombinaciji je enaka zmnožku pripadajoče kvote (tabela des-
no) in zneska vplačila na kombinacijo. 

Korak žrebanja Kvota Korak žrebanja Kvota

6 5.000,00 16 8,00

7 1.000,00 17 6,00

8 500,00 18 5,00

9 200,00 19 4,00

10 100,00 20 3,00

11 75,00 21 2,50

12 50,00 22 2,00

13 30,00 23 1,50

14 20,00 24 1,00

15 10,00 25 0,50

Največji dobitek na kombinacijo je 300.000,00€.

Virtualni športi

V igri napovedujete izid virtualnega športnega dogodka, ki je prikazan kot simulaci-
ja poteka športnega tekmovanja na animiran način. V igro je vključenih 6 športov: 
nogomet, spidvej, dirke psov, kolesarji, dirke konj in dirke avtomobilov.

Znotraj šestih športnih disciplin tekme oziroma dirke potekajo na vsake tri minute. 
Na levi strani vam pri vsakem športu odštevalnik časa prikazuje, koliko je še do 
začetka posamezne dirke/tekme, status »V ŽIVO«, pa pomeni, da prireditev pravkar 
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poteka in si jo lahko ogledate v videu.

Znotraj vsakega športa imate na voljo pet različnih prireditev, ki se začenjajo s 
triminutnim razmikom. Z izbiro posamezne ure se vam prikaže ponudba izbrane 
dirke oz. tekme. 

 Primer ponudbe za dirko Speedway:

• Št.: Zaporedna številka tekmovalca

• Naziv: 4 tekmovalci

• Z: Kvota za zmago posameznega tekmovalca

• Dvojček: Polja za določitev točnega vrstnega reda 1-2

• Trojček: Polja za določitev točnega vrstnega reda 1-2-3  

V vsaki igri lahko vse vaše napovedi vplačate kot samostojno Single napoved. Sis-
temsko napoved lahko vplačate v primeru, ko imate na stavnem listku napovedi iz 
dveh ali večih različnih dirk (tekem). V tem primeru lahko te napovedi medsebojno 
kombinirate. Število napovedi v kombinaciji je odvisno od števila različnih priredi-
tev, iz katerih so le te izbrane.



Igre s skupnim 
skladom

TOTOGOL

Napovejte 8 tekem, na katerih bo doseženih največ golov!

Kako igramo

Igra se praviloma prireja vsak dan z objavo liste s 25-imi tekmami. Izmed teh mora-
te napovedati najmanj 8 tekem, za katere menite, da bo na njih doseženo največje 
skupno število golov.

Lahko uporabite tudi sistemsko napoved, v kateri napoveste 9, 10, 11, 12 ali 13 
tekem. V tem primeru vam pripada večje število dobitkov.

Objava napovedne liste

Napovedna lista za posamezni krog igranja je objavljena na spletni strani in na 
samopostrežnih terminalih..

Število kombinacij in znesek vplačila

Če ste na napovedni listek vpisali 8 številk tekem, pomeni, da želite vplačati eno 
kombinacijo. 

Cena plačila ene kombinacije je 1€.

Sistemska napoved

V primeru, da želite povečati možnost za dobitek, lahko vplačate sistem. Za vpla-
čilo sistema na napovedni listek vpišite 9, 10, 11, 12 ali 13 številk tekem. V tem 
primeru je vplačilo odvisno od števila napovedanih številk, s tem se poveča tudi 



11

število dobitkov na listku.

Primer: V primeru napovedi 10-ih tekem je to 45 kom-
binacij. Vplačilo v tem primeru znaša 45 € in v primeru 
dobitka vam pripada naslednje število dobitkov.

Št. pravilno napo-
vedanih tekem na 

listku

Število dobitkov na listku

4 5 6 7 8

8 28 16 1

7 21 21 3

6 15 24 6

5 25 10

4 15

Dobitki v igri

Pri napovedi tekem so naslednje vrste dobitkov:

Dobitek Število pravilno  
napovedanih tekem

1. 8

2. 7

3. 6

4. 5

5. 4

V primeru sistemske napovedi vam glede na število vplačanih kombinacij pripada 
ustrezno število dobitkov. Tabela dobitkov je objavljena na spletni strani  
www.e-stave.com.

TOTOG L
Vpišite številke 8 tekem izmed 25 tekem Toto 
liste, na katerih menite, da bo doseženih 
največ zadetkov.

Sistemska napoved
Če želite igrati sistemsko napoved, v spodnja 
polja vpišite še največ 5 dodatnih številk.

 9 številk = 9 kombinacij 
  cena: 9

 10 številk = 45 kombinacij  
  cena: 45

 11 številk =165 kombinacij  
  cena: 165

 12 številk = 495 kombinacij  
  cena: 495

 13 številk = 1287 kombinacij 
  cena: 1287

 8 številk = 1 kombinacija cena: 1

 2 6 8 11
 13 18 22 23

 10
 16
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GOL NAPOVED

Napovejte število doseženih golov!

Opis igre

Gol napoved je igra, v kateri napovedujete število doseženih zadetkov, ki jih bosta 
na tekmi dosegli domača (D) in gostujoča (G) ekipa. Za vsako ekipo lahko napoves-
te število od nič (0) do pet (5) zadetkov, oziroma (6+) v kolikor menite, da bo ekipa 
dosegla 6 ali več zadetkov.

Prirejanje igre

Igro Gol napoved prirejamo po krogih, pravilom 
vsak dan. Gol lista je objavljena na spletnih stra-
neh www.e-stave.com, na terminalih in mobilni 
spletni strani. 

Kako igrati

Na listku napoved pri vsaki ekipi napišite število 
zadetkov, kolikor menite, da jih bo dosegla posa-
mezna ekipa na tekmi. Za vsako tekmo je treba 
pri vsaki ekipi napovedati vsaj eno število zadet-
kov, kar predstavlja 1 kombinacijo. Cena vplačila 
za posamezno kombinacijo znaša 0,09 €. 

Dobitki:

Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj tri 
izide izmed petih.

• glavni dobitek: pravilno napovedani rezultati 
vseh petih tekem 

1 2 3
  0 1
2 3
 1
 6+
0
  1 2 3 4 
 0 1
0 1
 1 2 3 
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• drugi dobitek: pravilno napovedani rezultati štirih tekem 

• tretji dobitek: pravilno napovedani rezultati treh tekem 

Sklad za dobitke v vsakem krogu znaša 65% od vplačil. V primeru, da v posame-
znem krogu ni prvega dobitka, se znesek za ta dobitek prenese v naslednji krog, v 
sklad za prve dobitke.
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NAPOVED 12

Kako igramo

Napoved 12 je napovedna igra, kjer udeleženec napoveduje tipe končnih izidov 
tekem, objavljenih na napovedni listi. Pri vsaki tekmi so navedeni podatki o športu, 
prireditvi, njenem začetku ter statistika.

Pri vsaki tekmi morate napovedati najmanj en tip (1, 0 ali 2). V primeru, da vsaj 
na eni tekmi označite dva (10, 02, 12) ali tri (102) tipe, boste vplačali sistemsko 
napoved.

Tip Pomen tipa

1 zmaga gostitelja (prvo navedene ekipe)

0 neodločen rezultat

2 zmaga gosta (drugo navedene ekipe)

10 zmaga gostitelja ali neodločen rezultat

02 neodločen rezultat ali zmaga gosta

12 zmaga gostitelja ali zmaga gosta

102 vsi možni rezultati dogodka

Cena vplačila ene kombinacije je 0,50€.

Objava napovedne liste

Lista tekmovalnih parov je objavljena na spletnih strani www.e-stave.com in na 
samopostrežnih terminalih. 

Vplačilo napovedi

Napoved 12 praviloma prirejamo dnevno, zato bodite pozorni na datum in uro 
zaključka sprejemanja vplačil na napovedni listi. 
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Za Napoved 12 uporabite napovedni listek, kjer številki tekme pripišite tip.  

Dobitki v igri

Vaša napoved bo imela dobitek, če ste pravilno napovedali tipe na vsaj 10-ih tek-
mah. V primeru sistemske napovedi vam glede na število vplačanih kombinacij pri-
pada ustrezno število dobitkov. Če v posameznem krogu ni dobitka katerekoli vrste, 
se sklad za dobitke te vrste prenese v prvi naslednji krog, v sklad za dobitek 12.
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KONJSKE DIRKE

Opis igre

Napovedi na konjske dirke je igra, v kateri udeleženec na posamezni konjski dirki 
stavi na njen rezultat. Za posamezno dirko udeleženec izbere vrsto napovedi, pri 
čemer napove številke konj oziroma njihov vrstni red v končani dirki.  Če v napovedi 
napove več konj, kot je najmanj potrebno za izbrano vrsto napovedi, bo vplačal več 
kombinacij in s tem sistemsko napoved.

Prirejanje igre

Dnevno se praviloma zvrsti vsaj 30 dirk, ki jih lahko spremljate v živo na e-stave.
com. Napovedna ponudba zajema vse francoske dirke: ravninske galopske dirke, 
galopske dirke z zaprekami ter kasaške dirke s sulkijem (vozičkom in voznikom) 
oziroma  »pod sedlom«, pri katerih konja, ki mora teči v kasu, vodi jahač.

Kako igrati

1. korak: Izberite hipodrom (H) in ustrezno dirko (D) 

2. korak: Na dirki izberite vrsto napovedi (pri Solo in Dvojček izberete še eno izmed 
dveh možnosti) in označite ustrezno število konj (številke se dodajo na napove-
dni listek). 

3. korak: Po želji lahko izberete tudi rezervnega konja (upošteva se ob ne nastopu 
izbranega konja).  
V napovedih, kjer je pomemben točen vrstni red, lahko z gumbom »Vsi vrstni 
redi« vplačate vse vrstne rede izbranih konj.

4. korak: V primeru, ko želite vplačati napoved z več kombinacijami, vklopite Sis-
tem in določite konje v osnovnem (OI – nastopajo v vseh komb.) ter dodatnem 
izboru (DI – opcija »Vsi konji« označi vse neizbrane konje).

5. korak: Osnovni znesek vplačila na kombinacijo je odvisen od vrste napovedi:

• Solo, Dvojček, Trojček : 1,50 EUR
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• Petorček: 1,00 EUR

• Super+: 2,00 EUR

Višina vplačila na kombinacijo je lahko tudi različna od osnovne cene, vendar se 
vedno zaokroži na 0,50 EUR. V primeru vplačila več kombinacij imate možnost 
izbire Flexi vplačila, ki dopušča vplačilo kombinacije z nižjim zneskom.



18

Vrste napovedi

Solo – napoved enega konja

• Zmaga – napoved konja, ki bo v dirki zmagal.

• Mesto – napoved na uvrstitev konja med prva dva oziroma med prve tri.

Dvojček – napoved dveh konj 

• Točno – napoved na dva konja, ki bosta dirko končala na prvih dveh mestih, v 
pravilnem vrstnem redu,.

• Mešano - napoved na dva konja, ki bosta dirko končala na prvih dveh mestih, pri 
čemer vrstni red ni pomemben.

• Med tri - napoved na dva konja, ki bosta dirko končala na prvih treh mestih, pri 
čemer vrstni red ni pomemben.

Trojček – Napoved treh konj, ki bodo dirko končali na prvih treh mestih, pri čemer 
vrstni red ni pomemben.

Trojček Točno – Napoved na tri konje, ki bodo dirko končali na prvih treh mestih, v 
pravilnem vrstnem redu.

Petorček – napoved petih konj, ki bodo dirko končali na prvih petih mestih, pri 
čemer vrstni red ni pomembe

In v nadaljevanju opisani atraktivni SUPER+

Napoved super plus 

Super Plus  je napoved petih konj, ki bodo dirko končali na prvih petih mestih v 
pravilnem vrstnem redu.

Izbira konja

Pri izbiri 'zmagovalnega' konja je potrebno biti pozoren na več stvari: forma (uvrsti-
tve, ki jih je konj dosegel do dirke), hendikep, starost itd. Slovar izrazov najdete na 
naši spletni strani www.e-stave.com.
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Hitro vplačilo (SpOt napoved)

Z vklopom storitve SpOt izbiro konj za določeno napoved (razen Solo) prepustite 
naključni izbiri organizatorja dirke

Vplačilo preko košarice

Košarico z napovedmi igralec lahko sestavi na internetu, mobilni spletni strani ali 
terminalu.



E-IGRE

E-igro lahko igrate na naši spletni strani in na samopostrežnih terminalih. 

Izbor iger je zelo raznolik!

Vse odigrane e-igre si po prijavi lahko ogledate na svojem igralnem računu, v meni-
ju »gibanje prometa«. 

Izplačilo dobitka

• V primeru, da ste igrali preko svojega konta, se vam dobitki nakažejo na vaš kon-
to. Zahtevek za izplačilo lahko izvedete preko interneta ali terminala, po prijavi v 
opciji »Izplačilo«.

• Če ste igrali na katerem od terminalov, si po končanem igranju natisnete goto-
vinski račun ali naredite izplačilo, ki vam ga nato izplačajo na blagajni prodajne-
ga mesta.

V primeru neodigrane kupljene e-igre, se vam pri prvem novem nakupu iste e-igre 
pojavi opozorilo o neodigrani e-igri, ki jo odigrate pred nakupom nove e-igre.

E-igre
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Uporabne  
informacije

KOŠARICA

Prihranite čas prodajalcu in sebi - pripravite košarico na e-stave.com.

Za vse, ki stave vplačujete na naših stavnih mestih, smo na spletni strani e-stave.
com pripravili košarico za pripravo stavnih listkov, ki jih želite vplačati na stavnem 
mestu.

Na naši spletni strani e-stave.com, na stavni listi izpolnite listke, ki jih želite vplačati 
na našem stavnem mestu. Ob vnosu se vam stavni listek oblikuje sproti, v košarico 
pa ga shranite tako, da kliknete v polje ob besedilu »V košarico« in potrdite vnos.

V košarico lahko shranite več listkov, vendar skupna vrednost vplačila ne sme 
presegati 250€. Ob koncu vnosa kliknite »Potrdi«. Na zaslonu se prikaže listek s 
črtno kodo in številko košarice. Listek lahko natisnete na vašem tiskalniku ali pa si 
zabeležite samo številko košarice.

Listek s črtno kodo ali številko košarice izročite prodajalcu, ki vam bo na podlagi 
odčitane kode ali vnosa številke košarice, po izvršenem plačilu, izročil izpisane 
stavne listke, ki ste jih imeli v košarici.

V času med kreiranjem  košarice tervplačilom na stavnem mestu, lahko pride do 
spremembe stavne liste (sprememba kvote, časa ali zaprtje dogodka). V takšnem 
primeru boste prejeli listek z veljavno vsebino ob času izpisa stavnega listka na 
stavnem mestu.

Košarica

S košarico vam omogočamo, da si že na ogledu stavne liste na naši spletni strani, 
sami pripravite listke z dogodki, na katere želite staviti. Na spletni strani se na 
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stavni listi vedno nahajajo aktualne kvote, večina dogodkov nudi možnost vpogleda 
v statistiko, precej dogodkov pa je opremljenih tudi s komentarji priznanih športnih 
poznavalcev.

Košarico lahko pripravite tudi na samopostrežnih terminalih ter mobilnem telefonu.

IZPLAČILO DOBITKOV 

Dobitne listke do vključno 2000€ izplačujejo prodajna mesta. Vse dobitke izplačuje 
tudi prireditelj na naslovu:

Športna loterija d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 
12. ure. 

Rok za izplačilo dobitka zastara v 67-ih dneh po zadnjem odigranem dogodku na 
listku.
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