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LASTNOSTI: 

 Kovinski kovček 

 300 žetonov 

 2 x karte 

 1 kos - Majhen slepi žeton 

 1 kos - velik slepi žeton 

 1 kos - žeton trgovc 

 Podloga velikosti 90 x 58 cm 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

 

Predvidena uporaba 

Ta komplet za igranje pokra ni igrača v smislu direktive za igrače, temveč zabavna igra za 

odrasle za osebno uporabo. 

 

 

 



 

VARNOSTNI NAPOTKI 

Pazite, da majhni deli kompleta za poker ne pridejo v roke otrok mlajših od 3 let. Grozi 

nevarnost zadušitve! 

 

Igra 

Poker je igra z veliko različicami. Navodilo obravnava verzijo igre Five Card Draw, katere se 

novinci pri pokru hitro naučijo in skozi njo pridobijo osnovno znanje za nadaljnje različice. Cilj 

igre je, da se ob koncu partije dobi tako imenovan pot (zastavljeni stavni vložki vseh igralcev). 

Zmaga ali igralec z najboljšo roko (kombinacijo kart) ali igralec z najboljšim blefom. (blefirati 

= zbujati vtis, da se ima najboljša roka in tako prisiliti nasprotnika k odstopu) 

Karte 

Za skoraj vse poker različice potrebujemo standardne igralne karte s 52 kartami. Pri nekaterih 

različicah se uporabi dodatni joker. 

Kombinacije kart 

Čim bolj redko nastopi kombinacija, tem višje se boste uvrstili. Najboljša kombinacija je royal 

flush. 

Nič 

Ali se sliši premalo? Tudi je premalo! Lahko je kljub temu 

pomembno za točkovanje. Ko imajo vse udeležene osebe „

nič“, zmaga igralec z najvišjo karto. (torej kralj preko 10). 

 

 

En par 

Dve karti enakih vrednosti. Kolikor 

več oseb ima en par, zmaga tisti, ki je 

najvišji po rangu (torej par 10 nad 

parom 9) Če imata dve osebi enak par, 

zmaga igralec z najvišjo karto v roki. 

(kralj-10-10-5-4 dobi nad dama-10-

10-6-5) 



Dva para 

Vsakokrat po dva para. Najvišji par 

zmaga. Pri enakih parih zmaga tisti 

igralec, ki ima višjo 1. karto ( kralj-10-

10-7-7 dobi nad dama-10-10-7-7). 

 

Dril 

Tri karte enakih vrednosti. Zmagajo višje 

karte. Enake kombinacije kart niso možne. 

 

 

Straight 

5 kart v zaporedju, pri čemer as 

lahko šteje ali visoko (as-kralj-

dama-fant-10) ali nizko (as-2-3-4-

5). Pri dveh straight-ih odloča 

višja karta. Pri enakih straight-ih 

se deli pot. 

 

 

Flush 

5 kart enakih barv (srce, pik, 

karo, križ), ki niso v zaporedju. 

Pri dveh flush-ih odloča višja 

karta, pri enakih flush-ih se deli 

pot. 

 

 

 

 

 



Full house 

En par in en dril. Dva višja drila 

zmagata, enake kombinacije niso 

možne. 

 

 

Štirke 

Dve višji štirki zmagata, enake 

kombinacije niso možne. 

 

 

Straight flush 

Pet kart enakih barv v 

zaporedju. 

 

 

 

Royal flush 

As-kralj-dama-fant-10 v 

eni barvi. 

 

 

Osnovni vložek 

Pred delitvijo kart vsak igralec plača prej določen osnovni vložek v pot. 

Mešanje in razdeljevanje kart 

Igralec desno od delilca kart sme po mešanju en del pokritih kart privzdigniti. Delilec kart 

razdeli na koncu vsakemu soigralcu pokritih pet kart. 

 



Odpiranje igre / prva faza stave 

Igralec levo od delilca kart odpre partijo. On lahko izbira, ali bo vložek za stavo uporabil ali ga 

bo izpustil. Kolikor vsi soigralci izpustijo stavo, ostane osnovni vložek v pot-u. Igralec, ki odpre 

igro, bo delilec kart. Nadaljnji osnovni vložek se plača v pot v naslednji partiji. V prvem vložku 

v pot morajo vsi naslednji igralci najmanj držati vložek (plačati enak vložek v pot), da bi nadalje 

lahko aktivno sodelovali v partiji. Kolikor kateri igralec meni, da ima dobro roko ali želi 

predlagati blef, lahko svoj vložek za stavo tudi poviša. Zato mora izenačiti določen znesek ali 

ga dodatno še zvišati z enim delom poker žetonov. Vsi sledeči igralci morajo držati ta zvišan 

stavni vložek. Kolikor igralec želi predati igro, odloži svoje karte pokrite na mizo in nima več 

možnosti dobiti pot. Kolikor so odstopili vsi do zadnjega igralca, zadnji aktivni igralec dobi 

pot. Prva stavna faza je končana, če so vsi še aktivni soigralci držali vložek. 

 

Menjava kart 

Po prvi stavni fazi obstaja možnost menjave neželjenih kart iz talona za kakšno drugo karto. 

Običajna je menjava do treh kart, lahko se dogovori tudi menjava vseh pet kart. 

Druga stavna faza 

Druga stavna faza poteka identično kot prva. Končana je takoj, ko so se vsi soigralci držali 

vložka ali ko samo en igralec ustrezno visoko igra poker in vsi ostali odstopijo. 

Odkrivanje kart 

Če je druga stavna faza končana in še vedno aktiven več kot en igralec, vsi igralci odkrivajo 

karte drug za drugim v smeri urnega kazalca. Vsak igralec mora glasno povedati vrednost karte. 

Igralec z najvišjo kombinacijo kart zmaga. 

 

 

Nega, hramba 

Izdelek vedno hranite v suhem, čistem in ogrevanem prostoru. Umazanije odstranite z vlažno 

krpo in ne uporabljajte abrazivnih čistil. 

 

 

 

 

 



Napotki za odlaganje v smeti 
 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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