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PRAVILA KLASIČNE IGRE NA SREČO – GASILSKA TOMBOLA 
 
 

1. Ime in sedež prireditelja:  
Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno(v nadaljevanju PGD Cerkno), Goriška cesta 5, 5282 Cerkno 
prireja klasično igro na srečo – gasilsko tombolo. 

2. Ime organa prireditelja, ki je sprejel sklep o prireditvi igre, ter datum in številka 
ustreznega sklepa: 

Upravni in nadzorni odbor PGD Cerkno, dne 28.12.2018, pod točko 3. 

3. Namen, za katerega bodo porabljena finančna sredstva, pridobljena z igro: 
Pridobljena sredstva bodo porabljena za nabavo gasilskih vozil in/ali opreme za gašenje, zaščito 
in reševanje. 

4. Območje, na katerem se bodo prodajale tombolske kartice: 
Kartice se bodo prodajale na območju občin Cerkno, Idrija in Tolmin 

5. Skupno število izdanih tombolskih kartic  in cena: 
Skupno število izdanih tombolskih kartic  je 5.500, cena posamezne tombolske kartice je 5,00€. 

Skupna vrednost izdanih tombolskih kartic je 27.500,00 €. Sklad namenjen za izplačilo 
dobitkov tombole znaša 16.281,98 € od tega  je 14.662,98 € dobitki tombola in 1.619,00 € 
dobitki činkvina-peterka (vse donatorsko pridobljeno). 

6. Opis tombolske kartice z navedbo besedila, ki bo natisnjeno na njej: 
Za tombolsko kartico bo uporabljen obrazec (oznake Obr. 15.35, DZS). Vsaka tombolska kartica 
bo imela na sprednji strani predpisano obliko s 15 številkami od 1 do 90, in sicer v treh 
zaporednih vrstah po 5 številk. Na hrbtni strani bo žig PGD Cerkno. 

7. Vrsta, število in vrednost posameznih dobitkov ter njihova skupna vrednost: 

1. dobitek: Avtomobil Hyundai i10 
2. dobitek: Cepilec Krpan CV 14 K 
3. dobitek: Dnevna soba Alples  
4. dobitek: Skuter Longija ROMA XS 45km/h 
5. dobitek: Robotski sesalec iRobot Roomba 615 
6. dobitek: Moško gorsko kolo (donatorski dobitek) 
7. dobitek: Tablični računalnik Huawei MediaPad T5 

Skupna vrednost dobitkov tombole znaša 14.662,98 € 

Dobitki za eno vrstico (činkvine) so vsi donatorsko zbrani od raznih donatorjev. Vsi dobitki za 
eno vrstico so navedeni v prilogi pravil klasične igre na srečo in znašajo 1.619,00 € 

8. Navedba premoženja s katerim PGD Cerkno zagotavlja izplačevanje dobitkov in 
izplačevanje drugih obveznosti v zvezi z igro: 

Za izdajo dobitkov jamči prireditelj PGD Cerkno s prihodki od prodaje tombolskih kartic, z 
denarnimi sredstvi na transakcijskem računu in z vsem svojim premoženjem. 
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99. Opis postopka v primeru odpovedi žrebanja: 
V primeru slabega oziroma neprimernega vremena za izvedbo tombole, lahko PGD Cerkno 
izvedbo tombole preloži na drugi, ugodnejši termin za izvedbo tombole, z dovoljenjem 
Ministrstva za finance, Direktorat za javno premoženje in finančni sistem. O nadomestnem 
terminu izvedbe tombole mora PGD Cerkno obvestiti javnost, tombolo pa mora organizirati 
najkasneje v 15 dneh po prvem datumu. 

Za izvedbo tombole v nadomestnem terminu veljajo vse določbe iz teh pravil.  

10. Rok, do katerega se bodo prodajale tombolske kartice  
Tombolske kartice bodo v prodaji od pridobitve dovoljenja Ministrstva za finance, Direktorat za 
javno premoženje in finančni sistem, do 07.07.2019, do 15:15 ure. Vse neprodane tombolske 
kartice morajo prodajalci 30 minut pred pričetkom žrebanja tombolskih številk, to je ob 15:15 
uri oddati komisiji za prodajo in distribucijo tombolskih kartic. Navedena komisija bo prevzela 
neprodane tombolske kartice in jih bo (z luknjačem za papir) pred začetkom žrebanja številk 
uničila in shranila v ustrezno varovan prostor.  

11. Rok in način žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov ter opis tombole: 
Žrebanje gasilske tombole bo potekalo javno, na parkirnem prostoru pred tovarno ETA d.o.o. 
na Goriški cesti 19.  Začetek žrebanja bo ob 15:45 uri.   

Posamezne številke (1 - 90), ki bodo skrite v vrečki iz material skozi katerega se ne vidi.  Žrebanje 
bosta izvajala dva otroka, v starosti do vključno pet let. Člani komisije za nadzor tombole bodo 
izžrebano številko zapisali v zapisnik in jo predali voditelju tombole. Voditelj bo izžrebano 
številko javno objavil. Izžrebane številke tombole bodo objavljene tudi na velikem panoju na 
prizorišču žrebanja.   

Vrstni red žrebanja: 
Najprej bo sledilo žrebanje  činkvin, peterka - 5 številk v eni vrsti, po vrstnem redu navedenem 
v 7. točki pravil, priloga seznam dobitkov za eno vrstico od 1 do 20 dobitka. 
 
Komisija za kontrolo izžrebanih činkvin: 

1. Predsednica: Čelik Irena 
2. Član: Lipušček Sonja 
3. Član: Prezelj Vid 

 

Po žrebanju činkvin sledi žrebanje glavnih dobitkov  tombole (15 številk na tombolski kartici), 
po vrstnem redu navedenem v 7. točki pravil. 
 

Z eno tombolsko kartico ima igralec tombole pravico le do enega dobitka, to je peterka ali glavni 
tombolski dobitek. Če je za posamezno izpolnjeno vrstico več dobitnikov, se dobitnika izžreba. 
Tehnična izvedba tombole bo potekala pod nadzorom tri članske žrebne komisije, v sestavi: 
 

1.  Predsednica: Vidmar Danijela 
2.  Član: Vanja Mavri Zajc 
3.  Član: Ivan Seljak 
4.  Nadomestni član: Prezelj Vid  
 
Noben član žrebne komisije ni član organa društva, ki je sprejel sklep o prireditvi tombole.  
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Žrebna komisija tombole piše zapisnik v treh izvodih. V zapisniku se navede kraj, čas in način 
žrebanja dobitkov, število prodanih tombolskih kartic, izžrebane številke po vrstnem redu, 
imena dobitnikov z navedbo dobitkov ter morebitne pripombe udeležencev v igri. 
 
V primeru, da je pri žrebanju posamezne številke za posamezno vrsto dobitka, več imetnikov 
tombolskih kartic, kakor je dobitkov, se izvede dodatno žrebanje. Vsak imetnik tombolske 
kartice dobi glede na prihod na oder zaporedno številko. 
Dodatno žrebanje izvede vsak dobitnik sam, zmaga tisti, ki izvleče višjo številko 1-90. 
 
Žrebanje med imetniki tombolskih kartic iz prvega odstavka tega člena se izvede potem, ko 
komisija ugotovi, katere tombolske kartice so dobitne. Voditelj tombole pred začetkom 
žrebanja dvakrat pozove obiskovalce, da se vsi z izpolnjenimi tombolskimi karticami oglasijo na 
odru. Po drugem pozivu obiskovalci tombole nimajo več pravice do udeležbe v žrebanju. 

112.  Rok in način objave izida žrebanja dobitkov: 
Izid žrebanja tombole bo objavljen dne 07.07.2019 na samem kraju prireditve. 

13. Rok za prevzem dobitkov ter način izplačevanja oziroma ugotavljanja dobitkov: 
Dobitniki bodo dobitke – tombolo, lahko prevzeli prvi naslednji delovni dan, to je 08.07.2019 
prostorih PGD Cerkno, Goriška cesta 5, 5282 Cerkno. Dobitniki lahko dobitke prevzamejo v roku 
60 dni od dneva izvedbe tombole, to je do vključno 08.09.2019. 

Za vse dobitke nad vrednostjo 300,00 EUR plača dobitnik po določbah Zakona o davkih občanov, 
15 % davek na dobitke od iger na srečo. 
 
PGD Crekno izroči dobitniku tombolskega dobitka le-tega šele tedaj, ko mu dobitnik predloži 
dokazilo o plačilu davka. Dobitnik mora dokazilo (plačilni nalog) predložiti PGD Cerkno 
najkasneje do 08.09.2019. V kolikor dobitnik v omenjenem roku ne predloži potrdila o plačilu 
davka, ostane dobitek last prireditelja in se uporabi za namen, naveden v 3. točki pravil. 
 
14. Splošne določbe: 
 
Pravila tombole so obvezna za vse udeležence tombole: PGD Cerkno, prodajalce tombolskih 
kartic in za kupce oziroma igralce tombole. 
 
Pravila tombole začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi Nadzorni organ za nadzor prirejanja iger na 
srečo. 
 
Pravila za izvedbo tombole bodo na vpogled na prireditvenem prostoru in pri vseh prodajalcih 
tombolskih kartic. 
 

Cerkno  08.06.2019                                                                          Predsednik PGD Cerkno 
                                                                                                                 Danilo Sedej 
Priloga: seznam dobitkov za eno vrstico 
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