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Predmet: Djeca i igre na sreću
− Preporuka, dostavlja se
- Izvješće, moli se
Poštovani,
Pravobraniteljica za djecu u cilju ostvarivanja prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj,
prati mjere i aktivnosti nadležnih tijela, usmjerenih na suzbijanje negativnih pojava kojima se
ugrožavaju prava i interesi djece zajamčena međunarodnim dokumentima, važećim
zakonskim propisima Republike Hrvatske, te prema načelu najboljeg interesa djece.
Slijedom prikupljenih saznanja o slučajevima sudjelovanja djece u igrama na sreću i
kladioničkim igrama, Pravobraniteljica za djecu ocjenjuje štetnom samo postojanje takve
mogućnosti, a posebice stvarno sudjelovanje djece u igrama na sreću u bilo kojem obliku.
Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02) u čl. 45. izričito se
navodi kako je posjet i sudjelovanje u igri u casinu , te na automatima u automat klubovima
dopušteno samo punoljetnim osobama uz dokaz identiteta. Na žalost, ne postoji ista zakonska
odredba za pristup djece kladionicama, nego je isto regulirano samo Pravilnikom o
priređivanju kladioničkih igara (NN br. 167/03). No, pristup djece automatima za igre na
sreću u ugostiteljskim objektima uopće nije reguliran, te im djeca imaju posve slobodan
pristup.
Unatoč postojanju zakonskih odredbi, svjedoci smo njihovih učestalih kršenja o čemu su u
više navrata izvješćivali i mediji. Prema saznanjima Pravobraniteljice za djecu, najčešći su
prekršaji dopuštanje pristupa djeci u kladionice i njihovo sudjelovanje u kladioničkim igrama
i igrama na sreću na automatima u ugostiteljskim objektima.
Štetan utjecaj koji igre na sreću i kladioničke igre imaju po djecu je višestruk: djeca u
spomenutim objektima provode slobodno vrijeme, troše novac, a u slučaju nedostatka novca,
mogu potaći djecu i na delinkventno ponašanje kako bi uspjeli sudjelovati u klađenju ili igri
na automatu. Omogućavanje ovakvog ponašanja djece dugoročno može poremetiti pravilan
razvoj djece u smislu odrastanja u razboritu osobu koja može ocijeniti pozitivne vrijednosti u
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društvu, te pravilno iskoristiti svoje znanje i mogućnosti. Dokazano je također, kako igre na
sreću i klađenje može uzrokovati ovisnost, jednako kao i alkohol ili duhan. Koristimo priliku
ponovo naglasiti važnost stvaranja najboljih uvjeta za odrastanje djece i u odnosu na zaštitu
obiteljskog okruženja, koje uslijed štetnih utjecaja može biti narušeno. Obzirom na ove
zakonske odredbe, smatramo kako je nužno potrebno i od osobitog značaja, djelotvorno zaštiti
djecu od štetnog utjecaja i mogućeg stvaranja ovisnosti o sudjelovanju u kladioničkim igrama
i igrama na sreću na automatima.
Slijedom svega navedenog, temeljem Zakona o pravobranitelju za djecu, molimo da nam
dostavite izvješće s podacima o rezultatima do sada obavljenih nadzora provedbe Zakona o
priređivanju igara na sreću i nagradnih igara i Pravilnika o priređivanju kladioničkih igara, te
broju i vrsti poduzetih mjera u slučaju kršenja zakonskih i podzakonskih odredbi.
Također, preporučamo sustavnu primjenu prekršajnih odredbi navedenog Zakona i Pravilnika,
te pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih
igara u svezi sudjelovanja djece u igrama na sreću na automatima, u svim prostorima gdje se
takve igre priređuju, kako bi se djeca dodatno zaštitila.
Sukladno članku 11. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 96/03), molimo da nam
navedeno izvješće s podacima, te Vaš stav vezano uz ovu preporuku, dostavite u roku od 15
dana od primitka ovog dopisa.
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