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POVZETEK  

V diplomskem delu s teoretičnega vidika predstavimo organizacijo in najpomembnejše 

elemente upravljanja s poudarkom na vodenju. Teoretična izhodišča uporabimo na študiju 

primera organiziranja in vodenja Poker room-a v Igralniško zabaviščnem centru Perla v Novi 

Gorici. Na podlagi pregleda in primerjave izvedbe konkretnega turnirja s primerljivimi turnirji 

v svetu predlagamo set sprememb. S predlogom sprememb posegamo na področje zakonodaje 

in podzakonskih aktov, upravljanja, trženja, kanalov prodaje in ustrezne marketinške podpore, 

s ciljem doseganja boljših poslovnih rezultatov ter s tem večjega zadovoljstva igralcev, 

zaposlenih, lastnikov in lokalne skupnosti. 

Ključne besede: upravljanje, vodenje, organizacija, poker, poker room  

SUMMARY 

From the theoretical point of view, the thesis presents organization and the most important 

governance elements with the emphasis on management. Theoretical premises are applied to 

the case study of Poker-room organization and management in the Perla Gaming and 

Entertainment Centre in Nova Gorica. On the basis of verification and comparison of a 

concrete tournament execution with the comparable ones all over the world, a set of changes 

is suggested. With the suggested set of changes we interfere in the area of legislation and 

regulations, management, marketing, marketing channels and appropriate marketing support 

with the goal of achieving better business results and thus better satisfaction of players, 

employees, owners and local communities.    

Keywords: management, leadership, organization, poker, poker room 

UDK: 794.9:005.32(043.2) 
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1 UVOD 

Turizem je ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih dejavnosti z velikim vplivom na 

nacionalna gospodarstva in regionalni razvoj. Povečuje tudi ekonomsko vrednost naravne in 

kulturne dediščine, je pomemben generator novih delovnih mest in omogoča povečanje 

družbene blaginje. Turizem po podatkih Svetovne turistične organizacije ustvari 9 % 

svetovnega  BDP, vsako 11 delovno mesto je v turistični dejavnosti in ustvari 6 % svetovnega 

izvoza. Tako v razvitih državah kot v državah v razvoju dosega izjemno visoke letne stopnje 

rasti. Po podatkih Svetovne turistične organizacije je leta 1950 potovalo 25 milijonov 

mednarodnih turistov, leta 2014 pa preko 1.087 milijonov. Do leta 2030 naj bi številka 

presegla  1,8 milijarde turistov. Pomemben podatek je, da je rast turističnega prometa moč 

zaznati na vseh kontinentih. V letu 2014 so bili prihodi mednarodnih turistov v svetu 

porazdeljeni na Evropo (588 mio oz. 52 %), Azijo in Pacifik (263 mio oz. 23 %), Severno, 

Srednjo in Južno Ameriko (181 mio oz. 16 %), Afriko (56 mio oz. 5 %), Bližnji vzhod (50 

mio oz. 4 %) (World tourism organisation UNWTO, 2014). 

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost tudi za Slovenijo. V zadnjih 

letih je razvoj slovenskega turizma temeljil na vlaganjih v infrastrukturo, ki je za nadaljnji 

razvoj vsekakor pomembna. Manj je bilo vlaganj v tako imenovani mehki del razvojnih 

elementov, ki opredeljujejo kakovost v najširšem smislu besede; specializacija za turizem, 

razvoj kadrov, vzpodbujanje kreativnosti in inovativnosti ter kreiranje marketinško zanimivih 

in inovativnih kvalitetnih turističnih proizvodov. Ne moremo biti zadovoljni niti s stanjem na 

področju menedžmenta turističnih destinacij, ki naj bi temeljilo na javno-zasebnem 

partnerstvu kot enem od glavnih dejavnikov za ohranjanje konkurenčne prednosti na 

globalnem tržišču. V letu 2014 je turizem k skupnemu slovenskemu BDP prispeval 13 % , v 

tej panogi je bilo zaposlenih 103.500 oseb oz. 13 % vseh zaposlenih, ustvarili pa so 7,1 % 

vrednosti celotnega slovenskega izvoza. Delež turizma v izvozu storitev znaša 37,1 % 

(Slovenska turistična organizacija, 2014). 

V letu 2014 je bilo zabeleženo 3,5 milijona prihodov in 9,6 milijona prenočitev turistov, od 

tega preko 6 milijonov nočitev tujih turistov. Turizem je fenomen, ki ga določa povpraševanje 

in aktivnosti turistov oz. obiskovalcev in predstavlja splet različnih aktivnosti. Sestoji iz 

množice različnih storitev in produktov, namenjenih obiskovalcem med turističnim 

potovanjem. Pomemben del turističnega produktnega miksa predstavlja tudi dejavnost 

izvajanja posebnih iger na srečo oz. dejavnost igralništva, ki bo predmet obravnave v 

diplomski nalogi. Po podatkih Ministrstva za gospodarstvo in na podlagi satelitskih računov 

za turizem lahko ugotovimo, da v strukturi turistične potrošnje predstavlja turistična potrošnja 

tujih gostov za dejavnost igralništva v Sloveniji v zadnjih letih več kot 20 % celotne 

potrošnje. Zagotovo gre za dejavnost, ki ji je treba nameniti posebno pozornost s ciljem 

doseganja želenih rezultatov in koristi za vse deležnike (Slovenska turistična agencija, 2014).  
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1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V diplomski nalogi so postavljena izbrana teoretična izhodišča različnih avtorjev z različnimi 

vidiki in pogledi na vodje, vodenje in organizacijo podjetja. V prvem delu naloge so 

opredeljene različne teorije vodenja in organizacije, iz katerih bomo v diplomski nalogi 

izhajali.    

Uspešnost vsake organizacije je v veliki meri odvisna od vodenja. To je ena najpomembnejših 

sestavin menedžmenta in se odraža pri uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev, ki so temelj 

vsakega uspešnega poslovanja. Dober vodja mora imeti vse potrebne lastnosti, ki jih potrebuje 

za uspešno vodenje svojih zaposlenih, kar pomeni, da mora znati dobro organizirati, 

koordinirati, komunicirati, motivirati ter nadzirati (Gabrovec, 2007). 

Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja drugih za doseganje želenih 

ciljev. Vloga vodje je pomembna pri uvajanju in razvoju ustvarjalne dejavnosti v podjetju. 

Vodja se mora za vodenje in odločanje ustrezno izobraževati in usposabljati. Njegov vpliv in 

pozitivnost bistveno pripomoreta k boljšemu izvajanju idej in udejanjanju v praksi. Vodja 

mora čutiti, razumeti in verjeti v svoje ključno poslanstvo, ki je spodbujanje in ne omejevanje 

svojih podrejenih (Možina 1998, 16, 17).  

 »Človeškim skupnostim, ki složno delujejo za doseganje skupnih ciljev, pravimo 

organizacije – družina, skupina, podjetje, ustanova, društvo, cerkev, politična stranka, 

država.« (Tavčar 1996, 20).  

Hall ( 1999 ) pravi: »Organizacije so ena najbolj vidnih sestavin sodobne družbe. Obdajajo 

nas, kjerkoli se nahajamo. Rodimo se v njih, in v njih tudi umremo. Enostavno jim ne 

moremo ubežati. Neizbežne so tako kot smrt in davki.« 

»Organizacija je sestav razmerij med ljudmi, ki zagotavlja obstoj in posebne značilnosti s tem 

omogočeni združbi ljudi ter smotrno uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev delovanja 

združbe« (Lipovec 1987, 35). 

Poker je najbolj popularna in razširjena igra s kartami. Poznamo več zvrsti pokra, v osnovi pa 

poker igre delimo na »Flop« igre, »Stud« igre ter »Draw« igre. Te imajo veliko skupnih 

lastnosti, kot na primer individualno igro, stave ter kombinacije, ki jih igralec večinoma tvori 

s petimi lastnimi ali skupnimi kartami (Hole in Community Card). Med seboj se igre v večini 

primerov razlikujejo po načinu delitve in številu podeljenih skupnih in/ali lastnih kart 

(Hold'em, Omaha, 7 Card Stud, 5 Card Draw, ipd), po načinu in omejitvah stav (No limit, 

Limit, Pot limit) ter po številu stavnih krogov in številu menjalnih krogov (Hold'em, 7 Card 

Stud, Single/Triple Draw ipd.). Obstajajo pa tudi različice pokra, kjer je za zmago potrebno 

sestaviti najnižjo kombinacijo (Deuce-to-seven, Razz, Badugi) ali najnižjo in najvišjo 

kombinacijo istočasno (High/Low). Med omenjenimi variantami pokra je najbolj priljubljena 
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igra No Limit Texas Hold'em, pri kateri No limit pomeni neomejeno višanje stav. Tukaj lahko 

igralec kadarkoli med igro stavi vse svoje žetone naenkrat (All-in).  

Različne variante pokra lahko igramo v obliki turnirja (turnirski poker) ali v obliki igre za 

denar  (cash game), kjer so osnovna pravila igre sicer enaka, obstajajo pa dodatna pravila, ki 

se med seboj razlikujejo.  

V Sloveniji je poker dovoljeno igrati le v igralnicah, saj posebne igre na srečo, med katere se 

uvršča tudi poker, lahko prirejajo le gospodarske družbe, ki imajo za to ustrezno koncesijo, 

izdano s strani Ministrstva za finance. Slovenska zakonodaja je za domače in tuje 

organizatorje poker turnirjev v primerjavi z ostalimi evropskimi državami zelo neprivlačna. 

Tukaj je davčna stopnja zelo visoka, omejitve, kot so licence za poker delivce na turnirjih, 

video nadzor nad turnirskimi mizami, pravila in zakoni, pa tako strogi in do neke mere 

nesmiselni in organizatorjem pravzaprav onemogočajo realizacijo ter povzročajo previsoke 

stroške.  

Slovenske igralnice se tako srečujejo s problemom, kako v takšnih pogojih organizirati poker 

turnirje in denarne igre ter na kakšen način v svoj poker room privabiti zadostno število 

igralcev, da bi imela celotna poker skupnost (organizatorji, igralnica, igralci, lokalna 

skupnost, država itd.) od tega korist.  

Poker je v Sloveniji del igralniške ponudbe in le ena od posebnih iger na srečo, čeprav se 

večina profesionalnih igralcev pokra ne bo strinjala s tem, da je poker zgolj igra na srečo.   

Velik vpliv na t. i. živi poker ima tudi razvoj internetnega pokra, saj ta omogoča svobodno 

izbiranje iger, ki jih igralci želijo igrati. Baza igralcev je na internetu precej večja, kar vpliva 

na višje denarne sklade kljub nižjim vpisninam na turnirje in denarne igre. Nižje vpisnine 

omogočajo igro širši množici igralcev, prav tako pa je s psihološkega vidika veliko lažje igrati 

doma za računalnikom kot v živo za mizo, kjer nasprotniki spremljajo vsak naš gib in potezo, 

kar pa zahteva veliko večjo zbranost in mirnost ter samokontrolo nad čustvi, česar pa niso 

sposobni vsi igralci. 

V Sloveniji smo lahko v začetku leta 2015 poker igrali le na šestih mestih, in sicer v 

igralnicah Casino Perla v Novi Gorici, Casino Mond v Šentilju, Casino Korona v Kranjski 

Gori, Casino Bled na Bledu, Casino Lipica v Lipici in Casino Portorož v Portorožu. Vsaka od 

omenjenih igralnic zaenkrat ponuja lastno serijo turnirjev ter denarne igre, ki so v primerjavi z 

igrami preko interneta precej počasnejše, denarne nagrade pa sorazmerno nižje. 

Povpraševanje po živem pokru poslabša dejstvo, da se igralci pogosto odločajo za domače 

igre, kjer je vzdušje bolj sproščeno, provizije pa nižje kot v igralnicah. Igranje domačih iger 

sicer omejuje zakonodaja, saj gre za kaznivo dejanje nelegalnega prirejanja iger na srečo, kjer 

tudi ni garancij za izplačila dobitkov, za razliko od igralnic, kjer so stvari bistveno bolj pod 
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nadzorom in se v primeru nepravilnosti ter konfliktov stvari urejajo po pravilniku, ki je v 

naprej določen, česar pa pri domačih igrah ni. 

Na kakšen način naj torej igralnice vodijo in organizirajo ponudbo, da bo privlačna za poker 

igralce in kaj je tisto, kar igralce pokra pritegne pri živi igri in česar internetno igralništvo ne 

more ponuditi. V diplomski nalogi želimo na podlagi analize dostopnih podatkov oceniti 

obstoječo ponudbo v poker room-u Perla ter na podlagi analize pridobljenih podatkov ter 

drugih virov in literature pripraviti predloge rešitve za celostno ponudbo, ki bo v poker room 

Perla privabila nove ter ohranila že obstoječe igralce. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Cilj diplomskega dela je predstaviti problematiko pokra v Sloveniji in na konkretnem primeru 

predlagati ustrezne spremembe, pristope, načine ter strategijo za rešitev obstoječega 

problema. Izdelek bo vodič za organizacijo in izvedbo strategije, ki bo na dolgi rok poker 

room pripeljala v sam vrh ponudnikov živega pokra v Sloveniji. Postopki in rezultati bodo 

služili kot priročnik nekomu, ki se bo spopadal s podobnimi problemi v svoji organizaciji. 

Za diplomsko nalogo Vodenje in organizacija poker room-a v Sloveniji smo se odločili zato, 

ker že šest let delam kot profesionalni delivec pokra. Trenutno sem član Global Poker Tours, 

ki za največji spletni poker room na svetu Pokerstars organizira in izvaja najbolj prestižne 

poker turnirje in igre za denar v Evropi in na svetu. Kot vodilni ponudnik internetnega in 

živega pokra je Pokerstars organizacija, ki postavlja standarde v svetu pokra, s tem pa se nam 

ponuja priložnost, da sproti sledimo trendom in novostim na področju pokra ter dejstva 

primerjamo z dogajanjem in stanjem pokra v Sloveniji. Namen diplomske naloge je 

predstaviti turnirski poker in denarne igre, preučiti obstoječe stanje pokra in zakonodaje v 

Sloveniji ter na primeru poker room-a Perla predstaviti rešitve pri vodenju in organizaciji 

poslovanja z namenom doseganja dolgoročne uspešnosti poslovanja. 

Skozi primere dobre poslovne prakse lažje analiziramo realno stanje v poker room-u Perla in 

se lotimo saniranja poslovanja.  

Rezultati analiz in predlogi bodo na vpogled vodstvu igralnice Perla in vodstvu Poker room-a 

Perla kot osnova in primer, na katerem bodo lahko gradili svojo strategijo za naprej. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela  

Raziskava v diplomski nalogi je poslovna raziskava, saj je osredotočena na posamezno 

funkcijo poker room-a (vodenje in organizacija). Uporabili smo deskriptivne metode in 

metode raziskave v okviru analitičnega pristopa. 
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Deskriptivne metode:  

· Metoda deskripcije, s katero smo omenjene postopke analize obstoječega stanja opisovali 

teoretično. 

· S komparativno metodo smo podatke o strukturah in ponudbi turnirjev ter številu igralcev 

primerjali med konkurenčnimi ponudniki, torej z ostalimi slovenskimi igralnicami, ki 

ponujajo živi poker. 

· Analizirali smo nastanek in vzpon igre poker skozi čas ter poslovanje poker room-a Perla 

v preteklosti kot podlago za izdelavo strategije za razvoj v nadalje. 

· Z metodo kompilacije pa smo v sklepu povzeli opazovanja, oblikovali lastna stališča in 

sklepe. 

Kvantitativna metoda:  

· Anketa med profesionalnimi igralci pokra ter z naključnimi ljudmi iz Nove Gorice in 

okolice.  

V okviru analitičnega pristopa smo uporabili induktivno sklepanje, saj bomo na temelju 

primera za Poker room Perla oblikovali splošne sklepe. 

Zastavili smo si naslednje hipoteze: 

H1: Poker dolgoročno ni le igra na srečo. 

H2: Turnirski poker in denarne igre se med seboj bistveno razlikujejo, kljub temu, da jih 

zakon o igrah na srečo enači.  

H3: Vse večja priljubljenost internetnega pokra je privedla do porasta igranja živih iger pokra. 

H4: Razvoj internetnega pokra je privedel do manjšega zanimanja po živih igrah pokra v 

Sloveniji. 

Raziskava temelji na primeru poker room-a Perla in je omejena le na igro poker, ne pa tudi na 

ostale posebne igre na srečo 
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2 TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu bomo predstavili izhodišča upravljanja na podlagi teorij različnih avtorjev 

s poudarkom na organizaciji in vodenju poslovnih procesov. V poglavju vodenje, predstavimo 

funkcijo vodenja, značilnosti vodje in vodenja, slog in stil vodenja ter pojmovanje ljudi. V 

poglavju organizacija predstavimo teoretičen pogled na pojem organizacije ter predstavimo 

organizacijo dela in organizacijske strukture v organizaciji. 

2.1 Vodenje 

Vodenje v ožjem smislu se nanaša na ljudi, torej na to, kako jih usmerjati, motivirati in 

vplivati nanje, da bi naloge izvrševali čim bolje, ob čim manjši potrošnji energije in s čim 

večjim osebnim zadovoljstvom. Namen vodenja je oblikovati vedenje posameznika, skupine 

pri doseganju delovnih, organizacijskih ciljev. V okviru vodenja velikokrat pride v poštev tudi 

svetovanje, informiranje, inštruiranje, ocenjevanje in razvoj sodelavcev. Pri tem so pomembni 

tudi vzdušje, odnosi, kultura dela in vedenje v organizaciji (Možina idr. 2000, 9). 

Začetki zgodovine teorij vodenja v kadrovskem smislu segajo v leto 1903, ko je ameriški 

psiholog Frederic Taylor objavil delo Shop Management. Mnogo študij je bilo opravljenih na 

začetku druge svetovne vojne (Wikipedia, 2015a). 

Vodenje s pomenom vodenja ljudi je sestavni del menedžmenta organizacije. Gre za mlad 

pojav, ki se je pojavil pred nekaj več kot 200 leti. Skozi čas se je spreminjal pomen pojma 

vodenje in s tem tudi njegova definicija. Tradicionalno pojmujejo vodenje kot načrtovanje, 

usmerjanje in nadzor podrejenih. Sodobna pojmovanja o vodenju opredeljujejo vodenje kot 

spodbujanje, mentorstvo, motiviranje in ustvarjanje pozitivnih čustev. Posledično se tudi v 

literaturi pojavlja veliko različnih definicij, od tistih tradicionalnih do bolj sodobnih 

(Wikipedia, 2015b).  

2.1.1 Funkcija vodenja 

Dimovski ( 2014 ) trdi, da med številnimi idejami v literaturi o vodenju prevladujejo trije 

dejavniki: ljudje, vpliv in cilji, ali z drugimi besedami vodja, vodeni in dana situacija.  

»Vodenje se pojavlja med ljudmi in pomeni aktivno uporabo vpliva za dosego ciljev« 

(Dimovski 2014, 77).  

Vodenje v širšem pomenu zajema vodenje v ožjem smislu (lastnosti in ravnanje vodje), 

komuniciranje, motiviranje in kadrovanje. Kutzschenbach o vodenju govori kot o usmerjanju 

aktivnosti posameznikov in skupin k uresničevanju načrtovanih ciljev. Skupno vsem 

definicijam je, da gre za usmerjanje aktivnosti v doseganju zastavljenih ciljev. Hitre 

spremembe v poslovnem okolju ključno vplivajo na razmišljanje o vodenju in na stile 
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vodenja, tukaj lahko izpostavimo predvsem ekonomska in etična vprašanja, globalizacijo, 

tehnološke spremembe, nove načine dela, spremenjena pričakovanja zaposlenih in družbene 

premike. Vse to vpliva tudi na vodenje (Dimovski idr. 2014, 77). 

2.1.2 Vodja in vodenje 

»Dober vodja je nekdo, ki vodi čredo, da ta niti ne opazi, da je vodena.« (Nelson Mandela). 

Opredelitev, kaj sploh je dober vodja, je več. 

· Machiavelli pravi, da je dober vodja močan, odločen, veren, blag, človeški, pravičen, 

iskren, pošten, velikodušen in pogumen; 

· Platon opredeljuje vodjo kot osebo željno znanja, ljubitelja resnice, umirjenega in ne 

hrepenečega po bogastvu; 

· Mintzberg postavlja v ospredje uspešnega vodje komunikativnost, navezovanje stikov in 

zmožnost spoprijemati se s težavami; 

· Klausnitzer pravi, da mora biti vodja vzdržljiv, inteligenten, da mora znati presojati in 

odločati (Brajša 1996, 101, 102). 

· Tavčar (1996) trdi, da je ključ za shajanje z ljudmi znanje in medsebojno razumevanje. 

2.1.3 Pojmovanje ljudi 

McGregor je leta 1960 v svoji objavi navedel, da se vodje vedejo na podlagi svojega videnja 

podrejenih. Slednje je razdelil na »hudobne« (teorija X), »dobre« (teorija Y) ter »dobre in 

slabe« (teorija Z) .Tavčar podaja pregled teh treh »teorij«, ki so bolj kot ne hipoteze. 

Preglednica 1: McGregorjeva motivacijska teorija X, Y 

Značilnosti 

Človek 

Teorija X 

Zver 

Teorija Y 

Bitje, ki se uveljavlja 

Teorija Z 

Bitje, ki ima voljo 

Človeška narava 

Osnovno vodilo 

Hudobija 

Biologija 

Dobrota 

Humanizem 

Dobro in slabo 

Situacija 

Osnovna spodbuda 

Razmerja ljudi 

Osnovna celica v družbi 

Prisila 

Tekmovanje 

Posameznik 

Prostovoljnost 

Sodelovanje 

Skupina 

Razum 

Soodvisnost 

Interakcija 

Pogled na ljudi Pesimističen Optimističen Realističen 

Vir: Tavčar 1996, 321 

Mnenja avtorjev o vodenju glede teh treh modelov so različna. Nekateri trdijo, da so modeli 

škodljivi ter da ustvarjajo stereotipe.  
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2.1.4 Slog vodenja 

Po Tavčarju (1996) pri slogu vodenja označujemo razmerje, ki nastaja med udeleženci v 

procesu vodenja. Skrajnosti sta: 

· avtoritarni slog: odločevalec ima prvo in zadnjo besedo, je oblasten in samovoljen; 

· participativni, sodelovalni slog: odločevalec odloča skupaj s svojimi sodelavci - njihovim 

stališčem daje veliko težo. 

Preglednica 2: Slog vodenja in odločanja 

Naravnanost odločevalca 

AVTORITARNA 

 

 

 

 

 

PARTICIPATIVNA 

Nabor slogov odločanja in vodenja 

Vodja odloči in sporoči svojo odločitev 

Vodja »proda« odločitev sodelavcem 

Vodja predloži zamisli in spodbuja vprašanja 

Vodja predloži možne rešitve in dopušča spremembe predlogov 

Vodja predloži zadevo, zbere predloge in odloči 

Vodja določi meje in postavi delovne skupine za urejanje zadev 

Vodja dovoljuje samostojno delovanje sodelavcev v okviru 

danih pooblastil 

Vir: Tavčar 1996, 322 

Tavčar (1996) deli štiri tipe vedenja in štiri sloge vodenja, ki jih prikazuje preglednica 3. 

Preglednica 3: Štirje temeljni slogi vodenja 

 

Znanje je in volja tudi 

1.  

»DELEGIRANJE« 

Participativno vodenje 

Problema sploh ni 

 

 

Znanje je, ni pa volje 

2. 

»SODELOVANJE« 

Delno participativno vodenje 

Vodja probleme prenese 

 

Ni znanja, je pa volja 

3. 

»POUČEVANJE« 

Deloma avtoritarno vodenje 

Problem si delita vodja in sodelavec 

 

 

Ni znanja in ne volje 

4. 

»NAROČANJE« 

Avtoritarno vodenje 

Problem ostaja vodji 

Vir: Tavčar 1996, 322 
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2.1.5 Stil vodenja 

Stil vodenja je relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi z namenom vzajemnega doseganja 

postavljenih ciljev. To značilno ravnanje predstavlja zbir za posameznega vodjo, specifičnih 

ravnanj in vodstvenega obnašanja. Pri tem vodja uporablja različne vzvode in instrumente ter 

s tem oblikuje celovito in zanj značilno obliko stila vodenja. Stil vodenja sodelavci zaznavajo 

celostno subjektivno in s tem o njem oblikujejo osebno vrednostno sodbo (Kovač, Mayer in 

Jesenko 2004, 20 - 22). 

Glede na rezultate raziskave, ki so jo opravili Kovač, Mayer in Jesenko. leta 1998 in 2003 

lahko podamo končne ugotovitve o tem, kateri stili vodenja so značilni med slovenskimi 

menedžerji. Slika 1 prikazuje rezultate raziskave. 

Slika 1: Primerjava različnih stilov vodenja v slovenskih podjetjih 

 

Vir: Kovač, Mayer in Jesenko  2004, 15 

Skozi rezultate raziskave ugotavljamo, da so leta 1998 slovenski menedžerji najpogosteje 

uporabljali direktivni oz. avtokratični stil vodenja. Rezultati raziskave iz leta 2003 kažejo na 

velike spremembe, saj se je povečal inštruktivni oz. mentorski stil vodenja, znatno pa se je 

zmanjšal direktivni oz. avtokratični stil vodenja.  Iz slike 1 je razvidno, da bi zaposleni veliko 

raje delali pod vodstvom menedžerja, ki uporablja predvsem bodrilni stil vodenja. 
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2.2 Organizacija 

Različni avtorji kljub enakim teoretičnim izhodiščem organizacijo različno opredeljujejo. 

Pomen besede organizacija je zelo širok in enosmiselno precej neopredeljen. Skozi zgodovino 

so se razvijale številne teorije o organizaciji, vendar kot začetek zgodovine razvoja 

organizacijskih teorij lahko vzamemo konec 19. stoletja, ko je ameriški inženir Frederick W. 

Taylor utemeljil teorijo znanstvenega vodenja. Do danes je bilo razvitih in utemeljenih še 

mnogo drugih teorij, od tistih klasičnih pa do modernih, organskih teorij, kar dokazuje, da se 

organizacije s časom spreminjajo in se jim je zato treba prilagajati z razvojem tehnologije ter 

ostalih dejavnikov, ki vplivajo na organizacijo v takšnem ali drugačnem smislu. 

Ameriški profesor in avtor knjig o organizaciji Hall ( 1999 ) svoj pogled na organizacijo 

opisuje z naslednjimi besedami: »Organizacije so ena najbolj vidnih sestavin sodobne družbe. 

Obdajajo nas, kjerkoli se nahajamo. Rodimo se v njih in v njih tudi umremo. Enostavno jim 

ne moremo ubežati. Neizbežne so tako kot smrt in davki«. 

Lipičnik (2002) pravi, da je organizacija človeška tvorba, ki si jo je izmislil človek.  

Ivanko (2008) ugotavlja, da kljub enakim izhodiščem avtorjev o organizaciji, pospešenemu 

razvoju in že obsežni organizacijski literaturi pojem organizacija še vedno ni enosmiselno 

opredeljen. Različni avtorji različno interpretirajo pomen organizacije, kar nam daje občutek, 

da je pojem organizacija v gospodarski teoriji in praksi kljub enakim izhodiščem različnih 

avtorjev še zelo nerazčiščen. Kljub vsemu pa avtorji izhajajo iz enotnega izhodišča, da je 

organizacija zavestna dejavnost, ki se izvaja in vzdržuje z voljo ljudi, da bi se ustvarjala celota 

iz množičnosti. 

Z organizacijo se ukvarjajo vsaj tri različne vede oziroma sklopi ved (Ivanko 2008, 13, 14): 

· veda o organizaciji dela (urejanje dela), 

· organizacijska veda, 

· ekonomske in poslovne vede,  

· poslovno-organizacijske vede. 

Vsaka od navedenih ved oziroma sklopov ima svoj poseben predmet raziskovanja. 

Organizacija dela raziskuje odnose človeka z naravo pri delu, organizacijska veda raziskuje 

odnose med ljudmi pri skupnem delu, ekonomske in poslovne vede pa raziskujejo poslovanje 

organizacij v družbeni reprodukciji. Poslovno-organizacijska veda povezuje vede, ki se 

ukvarjajo s problemi organiziranja organizacije, ukrepi obvladovanja ter ukrepi poslovanja in 

razvoja (Kralj 1995, 336).   
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2.2.1 Organizacija dela 

Ivanko (2008) pravi, da je naloga organizacije dela kot zavestne človekove dejavnosti, 

usklajevanje vseh proizvodnih tvorcev, ki so v stalnem gibanju in jih je zato potrebno 

konstantno usklajevati. Organizacijo dela in organizacijo podjetja nekateri organizacijski 

teoretiki obravnavajo ločeno, medtem ko drugi menijo, da gre za enoten pojem, ki se različno 

razlaga. Organizacija dela se po mnenju nekaterih teoretikov nanaša na usklajevanje 

proizvodnih ustvarjalcev v neposredni proizvodnji, medtem ko se organizacija podjetja 

nanaša na celotno poslovanje, zaradi česar je organizacija dela samo temeljni del organizacije 

podjetja. Organizacija podjetja je po tem pojmovanju širši pojem kot organizacija dela, ker ne 

zajema samo usklajevanja proizvodnih tvorcev v neposredni proizvodnji, temveč tudi v 

drugih organizacijskih delih (Ivanko 2008, 9, 10).  

2.2.2 Organizacijska struktura 

Organizacijska struktura je okvir, v katerem organizacija (podjetje ali neprofitna organizacija) 

definira, kako se bodo razdelile delovne naloge, kako se bodo razdelili resursi in kako bodo 

koordinirani oddelki. Organizacijska struktura je zbir formalnih delovnih nalog in formalnih 

delovnih odnosov ter zagotavlja učinkovito koordinacijo zaposlenih po različnih oddelkih. 

Obstajajo različne dimenzije organizacijske strukture, med najpomembnejše pa vsekakor 

sodijo formalizacija, kompleksnost in centralizacija. Organizacijski diagram je vizualna 

predstavitev organizacijske strukture, ki prikazuje kontrolni razpon in povezavo različnih 

oddelkov med seboj ter zagotavlja red in logiko delovanja v organizaciji (Dimovski idr. 2014, 

56). 

Formalizacija je obstoj pisanih pravil v organizaciji in je višja, če je takih pravil več, 

razumemo pa jo lahko kot sredstvo koordinacije in nadzora v organizaciji ( Burton in Obel 

1998, 73, 74). 

Organizacijsko kompleksnost razumemo kot stopnjo horizontalne, vertikalne ter prostorske 

diferenciacije. Horizontalna diferenciacija se nanaša na stopnjo specializacije v organizaciji in 

je večja, če obstaja več manjših opravil oziroma nalog. Vertikalna diferenciacija se nanaša na 

število hierarhičnih ravni v organizaciji in je večja, če je število različnih ravni višje, medtem 

ko prostorska diferenciacija predstavlja geografsko razpršenost organizacijskih enot in je 

večja, če obstaja več geografsko različnih lokacij (Burton in Obel 1998, 68, 69). 

Centralizacijo razumemo kot sredstvo koordinacije in predstavlja stopnjo, do katere je 

formalna avtoriteta za sprejemanje odločitev skoncentrirana na posameznike, enote ali ravni, 

ki so običajno visoko v organizacijski strukturi (Burton in Obel 1998, 73, 74). 



 

12 

3 POKER 

Poker ni le ena igra temveč gre za skupek iger z vrsto skupnih elementov. V preteklosti so 

poker opisovali kot denarno igro, ki se igra s kartami, ta opis pa bi le težko bil bolj pravilen 

kajti, če denar ne bi bil pomemben element te igre, ne bi bil poker nikoli tako vrhunski 

preizkus volje in znanja. Dodani element denarja oziroma zaslužka je tisto, kar naredi poker 

privlačen. ( Krieger, 2004, 12 )   

3.1 Pravna ureditev iger na srečo v Sloveniji 

Prirejanje iger na srečo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o igrah na srečo – ZIS- UPB3 

(Uradni list RS, št. 14/11 z dne 4. 3. 2011). Zakon (ZIS) določa, da je prirejanje iger na srečo 

izključna pravica Republike Slovenije, igre na srečo pa lahko v Sloveniji prirejajo le 

gospodarske družbe s sedežem v Sloveniji, ki pridobijo ustrezno koncesijo Vlade Republike 

Slovenije, natančneje Ministrstva za finance. Število koncesij je zakonsko omejeno, in sicer 

se lahko dodeli največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in največ 

45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih, največ 2 prireditelja pa 

lahko trajno prirejata klasične igre na srečo, to sta Loterija Slovenije d. d. in Športna loterija 

d. d. 

3.1.1 Delitev iger na srečo  

Klasične igre na srečo 

Klasične igre na srečo so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, 

tombole, loto, športne stave, športne napovedi, srečelovi in druge podobne igre. Med 

klasičnimi igrami na srečo najvišji tržni delež vplačil dosega igra Loto. 

Posebne igre na srečo  

Posebne igre na srečo so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na 

posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami ali kartami, na igralnih panojih ali na igralnih 

avtomatih ter stave. Posebne igre na srečo se prirejajo v igralnicah, kjer so dovoljene vse vrste 

posebnih iger na srečo, npr. igre na igralnih mizah in igralnih panojih ter igre na igralnih 

avtomatih. Posebne igre na srečo se prirejajo tudi v igralnih salonih, kjer so dovoljene le igre 

na igralnih avtomatih z omejitvijo do največ 200 igralnih naprav. 

3.1.2 Ureditev v drugih državah  

Med državami članicami EU obstajajo pri regulaciji iger na srečo precejšnje razlike, zlasti 

glede na tradicijo, stopnjo odprtosti trga ter pravila o dostopu upravljavcev do trga. Države 
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članice imajo: posebni, neodvisni izvršilni organi, pristojno eno ministrstvo ali več za 

reguliranje ali nadzorovanje iger na srečo, skupaj s policijo in sodnimi organi, poseben organ 

za igre na srečo. 

3.1.3 Koncesijska dajatev od prirejanja iger na srečo  

Dajatev se plačuje in obračunava za vsako dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje klasičnih 

iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo.  

Obveznost obračunavanja in plačevanja koncesijske dajatve od prirejanja iger na srečo na 

območju Republike Slovenije ureja ZIS. Koncesijska dajatev se plačuje in obračunava za 

vsako dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in za prirejanje posebnih 

iger na srečo.  

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo  

Osnova za obračun koncesijske dajatve za vrsto posebnih iger na srečo, ki jih igralci igrajo 

drug proti drugemu, je prihodek koncesionarja od te vrste posebnih iger na srečo. Osnova za 

obračun koncesijske dajatve za vsako drugo vrsto posebnih iger na srečo pa so prejeta vplačila 

za udeležbo v posamezni vrsti posebnih iger na srečo, zmanjšana za izplačane dobitke za 

posamezno vrsto teh iger na srečo ( Ministrstvo za finance, 2015). 

Osnova za obračun koncesijske dajatve od prirejanja posebnih iger na srečo v igralnem salonu 

je vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za izplačane dobitke (Ministrstvo za finance, 2015). 

V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne vštevata vstopnina in napitnina (Ministrstvo 

za finance, 2015). 

Pripadnost in delitev koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo  

Koncesijska dajatev iz naslova posebnih iger na srečo je v višini 2,2 % prihodek FIHO in v 

višini 2,2 % prihodek FŠO. Od preostalega dela je 50 % prihodek proračuna Republike 

Slovenije in se nameni za razvoj in promocijo turizma, 50 % pa se nameni lokalnim 

skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem 

prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Za namene delitev koncesijske dajatve se 

za igralne salone ne oblikuje zaokroženih turističnih območij (Ministrstvo za finance, 2015).   

3.2. Zgodovina iger na srečo 

Igra je sestavni del življenja, saj tako ljudje kot tudi živali v igri iščejo in najdejo zadovoljstvo 

ter zabavo, hkrati pa je prirojena lastnost, s katero posameznik dokazuje svoj družbeni status, 
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ugled in veljavo. Igre, pri katerih je izid odvisen od naključja, so stare skoraj toliko kot 

človeštvo (Rustja, 2008). 

Kronološki pregled razvoja iger in igralništva prikazuje Preglednica 4. 

Preglednica 4: Kronologija zgodovine iger in igralništva 

7.000 do 5.000 p.n.š. Anatolija – igralne koščice  

6.000 p.n.š. Afrika – Mancala, družina igra 

3.500 do 3.100 p.n.š – Egipt – Senet, igra na igralni desko s kockami 

3.300 p.n.š. - dolina Inda – Indija – igralne kocke 

3.000 p.n.š. - Kitajska – Prašah 

3.000 p.n.š. – Egipt – Mehe, igra s kockami 

2.560 p.n.š. – Mezopotamija – Kraljeva igra iz mesta Ur. Najstarejši igralni komplet. 

2.000 p.n.š. – Azija, Alharva – zapis o kockanju 

2.000 p.n.š. – Egipt – lutke s premikajočimi se udi 

2.000 p.n.š. – Kitajska – igra Weiqi, sedaj Go 

1.400 p.n.š. – Egipti, Tebe – poslikava stropa templja v Kurni prikazuje različne igre: Tris, Mlin, Mancala  

500 p.n.š. – Indija – Budov seznam prepovedanih iger 

4. stoletje p.n.š. – Indija – opis kockanja v pesnitvi Mahabharata 

2. stoletje p.n.š. – Patolli, igra s kockami, Azteki, Maji 

50 – Italija – Neron, javna loterija 

600 – Kitajska – domino ploščice in papirnate domino karte 

10. stoletje – Indija – okrogle igralne »karte« iz lesa, slonovine, papirja 

14. stoletje – Italija, Španija – Evropa spozna igralne karte 

17. stoletje – Kitajska – Money cards, igralne karte 

1565 – Francija, Rouen – oblikuje se francoski komplet igralnih kart 

16. in 17. stoletje – Italija – igralnim kartam dodajo tarote 

1620 – Genova – podobna loterija 

1626 – Benetke – prva javna igralnica 

1745 – Italija, Španija – simetrične karte, vogalni simboli, zaokroženi vogali 

1779 – Ljubljana – prvi »Casino«, družabni prostor z mizami za igranje 

1795 – Gorica – Casino del Nobili 

18. stoletje – Francija – Ruleta 

1863 – Amerika – uvedba Jokerja 

19. stoletje – Amerika – plavajoče igralnice ( parniki ) 

1891 - Amerika – Poker drop machine 

1899 – Amerika – Liberty Bell, prvi igralni avtomat 

1913 – Portorož – Casino d'Etrangere 

1946 – Amerika, Las Vegas – igralnica Flamingo, začetek modernega igralništva 

1970 – Amerika – Video poker igralni avtomat 

1984 – Nova Gorica – Igralnica Park 

1993 – Nova Gorica – IZC Perla 

Vir: Rustja, 2008 
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3.2 Zgodovina pokra 

V zgodovini pokra obstaja dejstvo, glede katerega so si vsi, ki igro poker preučujejo, enotni, 

da nihče pravzaprav ne ve, od kod igra izhaja. Nekateri igro povezujejo s francosko igro 

poque, drugi pa izvor pokra pripisujejo v perzijski igri »as nas«. Vendar pa je kljub 

neznanemu izvoru poker našel svoj spiritualni dom v Ameriki (Ultimativni vodič po pokru, 

2010). 

K razvoju in priljubljenosti igre poker je veliko prispeval razvoj spletnega igralništva. Spletna 

industrija je svoje začetne korake naredila januarja 1998, ko je Planet Poker postal prva 

internetna igralnica pokra za pravi denar. Z razvojem spletnega pokra se je višalo tudi število 

igralcev, ki so preko spleta tekmovali proti nasprotnikom (Ultimativni vodič po pokru, 2010). 

Pravo poker mrzlico je leta 2003 povzročil Američan Chris Moneymaker, ki ni bil 

profesionalni poker igralec temveč računovodja. Moneymaker se je preko tako imenovanih 

satelitov s skupnim vložkom 40 $ kvalificiral na glavni turnir na World Series of Poker z 

vpisnino v višini 10.000 $ ter nato zmagal še glavni turnir in domov odnesel nagrado v višini 

2.500.000 $. Tako imenovani »Moneymakerjev efekt« je povzročil izjemno zanimanje za 

poker, saj so se v spletne igralnice začele prijavljati neverjetne množice igralcev. Do leta 2004 

je internetni svet pokra zavzel svojo obliko, kot jo poznamo danes, industrija pokra pa je od tu 

naprej samo še cvetela (Ultimativni vodič po pokru, 2010). 

3.3 Definicija in zvrsti igre poker 

Poker ni samo ena igra. Je skupek iger z vrsto skupnih elementov, vključno z rangiranjem 

kombinacij in osnovnimi potezami, kot so čekiranje, stavljenje, višanje, enačenje, blefiranje, 

odstopanje ter drugimi podrobnostmi. Igralec pri pokru zasluži tako, da osvoji izkupiček igre, 

ki je skupek vseh stav določene igre (pot). Zmaga lahko na dva načina: če se misli, da ima 

najboljše karte, potem izenači ali viša nasprotnikovo stavo; v nasprotnem primeru lahko 

poskuša nasprotnika prepričati, da ima boljše karte, in blefira. Pri tem upa, da bo visoka stava 

nasprotnika prepričala v moč njegovih kart in bo svoje karte odvrgel (Krieger 2004, 12). 

3.3.1 Osnove pokra 

Poker lahko hkrati igra od dva do deset igralcev, odvisno od igre. Večina iger se igra s 

standardnim kompletom 52 kart, le pri igri lowball se standardnemu kompletu kart doda še 

jokerja. Za stave se pri pokru uporabljajo žetoni. Tako kot bankovci imajo tudi žetoni različno 

vrednost, za lažje ločevanje in rokovanje pa so žetoni izdelani v različnih barvah in podobah. 

Uporaba žetonov omogoča lažje štetje in s tem pravilnejše stave. V spletnih igralnicah se 

uporabljajo virtualni žetoni (Krieger, 2004, 13). 
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V igrah, kot sta Texas hold'em in Omaha, je najboljša zgornja kombinacija, v igrah, kot sta 

lowball in razz, pa zmaga spodnja kombinacija. Najboljša kombinacija pri lowball in razz igri 

je tako 5-4-3-2-A, ki se imenuje tudi kolo. Druga najboljša kombinacija je 6-4-3-2-A, ki ji 

sledi 6-5-3-2-A in tako naprej. V teh igrah kolesa ni mogoče premagati, mogoče ga je le 

izenačiti; v tem primeru se izkupiček igre razdeli med zmagovalce. Pri pokru obstaja še tretja 

različica iger - split-pot igre, ki jo imenujemo tudi eight or better ali samo 8,  pri kateri si več 

zmagovalcev deli izkupiček. Pri seven- card stud/8, Omaha eight or better in hi-lo split 

(Omaha/8) si zmago razdelita igralec z najboljšo zgornjo in igralec z najboljšo spodnjo 

kombinacijo. Slednjo sestavi igralec iz petih nizkih kart brez para, ki po vrednosti ne 

presegajo 8. Če takšne kombinacije ni mogoče sestaviti, pripade celoten izkupiček igralcu z 

najboljšo zgornjo kombinacijo (Krieger, 2004, 13). 

3.3.2 Pregled iger  

Texas hold'em 

Texas hold'em je najbolj priljubljena različica pokra na svetu. Ta igra vsako leto okrona 

novega svetovnega prvaka na prvenstvu World Series of Poker (WSOP). Obstajajo tri 

različice igre Texas hold'em: fixed limit, pot-limit in no-limit. Igra je enako priljubljena tako 

med ljubitelji denarnih iger kot med ljubitelji turnirjev. Texas hold'em je varljivo preprosta 

igra, saj se jo je možno naučiti igrati v vsega nekaj minutah, za njeno obvladovanje pa je 

potrebnih vrsto let in izkušenj (Krieger 2004, 18). 

Omaha in Omaha eight or better 

Igri Omaha in Omaha eight or better oziroma HI-LO Split (Omaha/8) sta po svoji obliki 

močno podobni igri Texas hold'em. Največja razlika je v številu prejetih kart, saj tukaj igralec 

namesto dveh prejme štiri lastne karte, od katerih mora za sestavo svoje kombinacije uporabiti 

dve svoji karti (ne manj, ne več) in tri skupne karte. Pri igri Texas hold'em lahko igralec 

kombinacijo sestavi z obema svojima kartama, samo z eno karto ali celo brez svojih kart. 

Medtem ko se Omaha igra samo na najmočnejšo kombinacijo, Omaha/8 pa najmočnejšo in 

»najšibkejšo« kombinacijo, je sama igra v obeh primerih povsem podobna igri Texas hold'em 

(Krieger 2004, 19). 

Seven-card Stud in Seven-card Stud eight or better 

Igri Seven-card Stud in Seven-card Stud eight or better oziroma HI LO Split (Seven-stud/8) 

sta precej drugačni od iger Omaha in Texas hold'em. Medtem ko slednji uporabljata skupne 

karte, ki pripadajo vsem igralcem, prejme pri igri Stud vsak igralec svojih sedem kart. Če mu 

karte niso všeč, jih lahko odvrže. Za druge igralce je pomembno, da pozorno sledijo, katere 



17 

karte so bile odvržene, saj tako lažje ocenijo svoje možnosti za sestavo želene kombinacije in 

možnosti svojih nasprotnikov (Krieger 2004, 19). 

3.4 Turnirski poker in denarne igre  

Poker med drugim delimo na denarno igro in turnirje. Razlika v strategiji igranja je velika, saj 

pri denarnih igrah igralec ne more izpasti iz igre vse dokler ima denar, med tem ko pri turnirju 

igralec v osnovi lahko igra, dokler ne izgubi vseh žetonov in posledično izpade iz nadaljnjega 

tekmovanja.  

3.4.1 Turnirski poker 

Turnirski poker lahko definiramo kot obliko tekmovanja v pokru. Pri turnirjih se na začetku 

vplača pristopnina oziroma vpisnina. Del vpisnine tvori nagradni sklad, iz katerega se tvorijo 

nagrade za določeno število najbolje uvrščenih igralcev na turnirju, drugi del vpisnine pa 

predstavlja provizijo organizatorja. Turnir se igra z žetoni, ki nimajo denarne vrednosti in jih 

igralec ne more vnovčiti za denar. Igralec lahko dobi denarno nagrado, v primeru da doseže 

uvrstitev, za katero je določena denarna nagrada. V večini primerov se višina stav pri turnirjih 

viša z vsakim novim nivojem igre vsakih nekaj minut, odvisno od dolžine posameznega 

nivoja, igra se do zmage ali dokler igralcu ne zmanjka žetonov in posledično izpade iz 

turnirja. V določenih oblikah turnirja je igralcem dovoljen ponoven vpis na turnir (re-entry) 

ali dokup žetonov (rebuy, add on), vendar le za določeno časovno obdobje npr. 4, 8, 10 itd. 

nivojev igre, nato se tako imenovane pozne registracije zaključijo, ko vpisnine in dokupi niso 

več možni in nadaljuje se igra na izpadanje. To je tudi faza turnirja, ko se oblikuje končni 

nagradni sklad in se objavi število ter višine nagrad. Poznamo tudi tako imenovan satelit, ki je 

turnir, s katerim se igralec lahko kvalificira na turnir z višjo vpisnino. Iz nagradnega sklada 

satelita se oblikujejo nagrade v obliki vstopnic za turnir, za katerega je satelit organiziran. 

Pri turnirskem pokru lahko v vsakem trenutku natančno določimo višino provizije 

organizatorja tako, da število igralcev pomnožimo s provizijo organizatorja na posameznega 

igralca, zmnožek pa predstavlja celotno provizijo organizatorja. 

Primer izračuna provizije in nagradnega sklada prikazuje preglednica 5. Vpisnina na turnir 

znaša 100 €, od tega 20 € predstavlja provizija, ostalih 80 € pa formira nagradni sklad. Na 

turnir se je skupaj vpisalo 82 igralcev. Vsi navedeni podatki so organizatorju na voljo po 

zaključeni pozni registraciji. 
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Preglednica 5: Delitev sklada dobitkov na nagradni sklad in provizijo 

Sklad dobitkov 

 Količina Vrednost Vsota 

Entry fee 82 20 € 1,640 € 

House bonus - - - 

Vsota provizij   1.640 € 

Buy in ( brez provizije ) 82 80 € 6.560 € 

Odvod overall  0 € 0 € 

Prizepool   6.560 € 

Najpogostejše oblike turnirjev 

Freezeout je oblika turnirja na izločanje, kar pomeni, da vsi igralci, vpisani na turnir ob 

začetku prejmejo enako število turnirskih žetonov. Ko posamezen igralec izgubi vse svoje 

žetone, je izločen iz turnirja.  

Re-Entry je oblika turnirja, ki izločenemu igralcu ponuja možnost ponovnega vpisa na turnir v 

določenem časovnem obdobju, to je do izteka pozne registracije . Postopek re-entry oziroma 

ponovni vpis je nasleden: igralcu, ki je pred iztekom pozne registracije izgubil vse turnirske 

žetone, je ponujena možnost ponovnega vpisa (pristopnine). Ponovni vpis pomeni, da mora 

igralec vplačati celotno pristopnino, katere del tvori nagradni sklad turnirja, del pa predstavlja 

provizija organizatorja turnirja. 

Re-Buy in Add on je oblika turnirja, pri katerem je igralcu dovoljeno dokupovanje turnirskih 

žetonov v določenem časovnem obdobju, ki ga imenujemo re-buy obdobje. Po zaključenem 

re-buy obdobju je igralcem ponujen še enkraten dokup turnirskih žetonov, ki ga imenujemo 

add-on. Število re-buy možnosti v določenem časovnem obdobju je določeno z oznako 1, 2, 3 

itd., kar določa število možnih dokupov posameznega igralca, ter z oznako UNL (unlimited) 

oziroma neomejeno število dokupov v določenem časovnem obdobju. Add on pa označuje 

možnost enkratnega dokupa turnirskih žetonov posameznega igralca. Po zaključenem 

rebuy/add on obdobju se turnir nadaljuje z igro na izločanje, igralci pa nimajo več možnosti 

ponovnega vpisa. Celoten izkupiček dokupov turnirskih žetonov (re-buy in add-on) gre v 

nagradni sklad in formira končne nagrade. 

3.4.2 Denarne igre 

Denarne igre se igra s pravim oziroma za pravi denar, kar pomeni, da igralni žetoni, s katerimi 

igralec igra, izražajo denarno vrednosti in jih je mogoče zamenjati za denar v razmerju 1:1. 

Višina obveznih stav je pri denarnih igrah vedno ista, torej igralci niso pod časovnim 

pritiskom tako kot pri turnirju, pristop ali odstop od igre pa lahko igralec opravi kadarkoli 

želi. V primeru da igralcu denarja v obliki žetonov zmanjka, lahko igralec kadarkoli dokupi 
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poljubno število žetonov, seveda znotraj omejitev posamezne mize. Denarne igre se bistveno 

spreminjajo tudi po načinu pobiranja provizije, saj kot smo že omenili, pri turnirju število 

igralcev pomnožimo z provizijo organizatorja na posameznega igralca, zmnožek pa 

predstavlja celotno provizijo organizatorja, medtem ko se pri denarnih igrah provizija pobira 

po vsaki zaključeni igri po odstotku, ki ga določi igralnica oziroma poker room. Provizijo pri 

denarnih igrah plača le igralec, ki je zmagal celotni izkupiček posamezne igre pot. 

Preglednica 6 vsebuje vse osnovne in najpomembnejše informacije, ki jih igralec denarne igre 

potrebuje. Pod rubriko GAME je navedena zvrst igre poker, pri katerem NLH predstavlja 

okrajšavo za igro No limit Texas Hold'em, PLO je okrajšava, ki označuje igro Pot Limit 

Omaha, kratica FIXED označuje Limit Texas Hold'em, medtem ko je PLH okrajšava za igro 

Pot Limit Texas Hold'em. Rubrika LIMIT € predstavlja višino obveznih stav, ki jih je igralec 

na določeni poziciji obvezan plačati pred prvim delitvenim krogom. Rubrika MIN € in MAX 

€ predstavljata najnižjo in najvišjo dovoljeno vsoto denarja oziroma žetonov, ki jih igralec 

mora ali lahko vloži v igro za pristop k denarnim igram. Rubrika RAKE % izraža višino 

provizije na posamezni igri izraženo v odstotkih, medtem ko CAP € izraža najvišjo dovoljeno 

vrednost provizije, ki jo izvajalec igre poker pobere v posamezni igri. 

Preglednica 6: Osnovne informacije o denarnih igrah  

Game Limit v € Min v € Max v € Rake CAP v € 

NLH 1 / 2 100 400 5 % 15 

NLH 2 / 5 200 1.500 5 % 15 

NLH 5 / 10 500 NO 5 % 20 

NLH 10 / 20 800 NO 5 % 25 

PLO 2 / 2 100 NO 5 % 15 

PLO 5 / 5 400 NO 5 % 15 

FIXED 6 / 12 100 NO 5 % 15 

PLH 2 / 2 80 NO 5 % 15 

Skupno vsem turnirjem in denarnim igram je število igralcev za mizo. Pri tipu full ring jih je 

lahko največ 10, pri tipu 6-max jih je lahko največ 6, pri tipu heads-up pa največ 2 igralca.  

3.4.3 Spletni poker 

Spletna industrija je svoje začetne korake naredila januarja 1998, ko je Planet Poker postal 

prva internetna igralnica pokra za pravi denar. Na internet so želeli prinesti čim boljši 

približek realne izkušnje in igralnic, vendar na uporabnike niso naredili posebnega vtisa. Leta 

1999 se je rodil prvi pravi velikan v svetu spletnega pokra, Paradise Poker. Šlo je za spletno 

stran, ki je ponujala igri Omaha in Seven card stud, pa tudi Texas hold'em. Grafika je bila 

mnogo boljša od predhodne strani Planet Poker, pa tudi delovala je veliko hitreje, zato je 

postala takojšen hit. Do konca leta 2000 so spletne igralnice predstavile denarne igre no limit 
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hold'em in spletni svet pokra kot ga poznamo, se je začel oblikovati. Do leta 2004 je internetni 

svet pokra zavzel obliko, kot jo poznamo danes. Turnirske strani in strani z igrami za denar so 

druga od druge pobrale najboljše in opazen je bil občutek enotnosti v svetu pokra. Od tu 

naprej je industrija pokra samo še cvetela in se razširila po celem svetu. Do leta 2009 je poker 

postal globalna igra, ki jo igrajo neverjetne množice igralcev vsak dan. Tudi programska 

oprema se je v vsem tem času zelo razvila. Skoraj vsaka igra, ki si jo lahko zamislimo, je ves 

čas na voljo, uporaba pa je popolnoma enostavna. Spletne strani, kot je PKR, so predstavile 

neverjetno grafično tehnologijo, s katero so izkušnjo spletnega pokra dvignile na povsem nov 

nivo z dih jemajočim 3D-prikazi. Kvaliteta spletnega pokra je resnično spektakularna in se v 

veliko točkah lahko povsem kosa z izkušnjo v igralnici, kar je bil tudi namen (Ultimativni 

vodič po pokru, 2010). 
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4 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POKER ROOM-A 

Management in organizacijo poker room-a lahko s teoretičnega in praktičnega vidika 

predstavimo skozi pet funkcij upravljanja in sicer: planiranje, organiziranje, kadrovanje, 

vodenje in kontroliranje. Družba Hit  je največji ponudnik igralniških storitev v Sloveniji zato 

nekaj besed namenimo tudi predstavitvi družbe, izobraževanju kadrov, pravilniku poker 

room-a, strukturiranju poker turnirjev ter sistemu točkovanja in nagrajevanja igralcev kot 

pomembne naloge za uspešno poslovanje poker room-a.  

4.1 Upravljanje poker room-a Perla 

H. Weihrich in H. Koontz (1994, 21, 37) menedžment definirata skozi pet funkcij, in sicer: 

planiranje (plannig), organiziranje (organizing), kadrovanje (staffing), vodenje (leading) in 

kontroliranje (controlling). Vodja oziroma menedžer je zadolžen za izvajanje in usklajevanje 

vseh funkcij upravljanja tako, da organizacija deluje optimalno za doseganje zastavljenih 

ciljev.  

V nalogi bomo opisovali funkcije na praktičnem primeru poker room-a Perla ter izpostavili 

najpomembnejše sestavine za upravljanje poker room-a. 

Slika 2: Funkcije managementa po Weihrich in Koontz 

 

Vir: Weihrich in Koontz, 1994 
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4.1.1 Planiranje 

»Planiranje v metodološkem pomenu je proces določanja ciljev, razvijanja alternativnih poti 

za njihovo dosego, ocenjevanje in izbiranje med njimi ter oblikovanje izbrane alternative v 

plane, politike, programe in predračune. Plan je rezultat planiranja, ki ima največkrat obliko 

napisanega dokumenta.« (Možina 2002, 236). 

Proces planiranja po Možini (2002) razdelimo v naslednje faze: 

· določanje ciljev, 

· razvijanje alternativ, 

· ocenjevanje alternativ, 

· izbiranje alternative, 

· oblikovanje plana. 

Kot v vsaki organizaciji moramo tudi v poker room-u v okviru vizije, poslanstva in strateških 

ciljev jasno postaviti letne cilje na posameznih področjih, ki jih opredelimo v okviru letnega 

plana poslovanja enote. Plan enote je pisan dokument, ki ga za poker room pripravi vodja 

enote s sodelavci, potrjuje pa ga vodstvo igralniško zabaviščnega centra. V okviru letnega 

plana planiramo vse aktivnosti, ki jih bomo izvajali, da bi dosegli planirane prihodke, stroške 

in odhodke ter poslovni izid. Na osnovi analize stanja oblikujemo in ovrednotimo aktivnosti 

za doseganje poslovnih ciljev. Specifika igralniške dejavnosti narekuje, da posebej pozorno 

ovrednotimo vse trženjske aktivnosti, ki jih bomo izvajali na domačem in tujih trgih, s ciljem 

pridobiti zadostno število gostov – igralcev s pričakovano povprečno dnevno porabo. 

4.1.2 Organiziranje 

Organiziranje kot ena od funkcij menedžmenta je ožji pojem od splošnega pojma 

organizacija. Pomeni pripravo virov za uresničevanje načrtov. Je ključna dejavnost za 

izvajanje načrtov. V okviru tega procesa določimo naloge, izvajalce, delovne pripomočke, 

material, čas, zaporedje ipd. na individualni ali skupinski (timski) ravni, v ustrezni 

organizacijski celoti. Opredeliti je treba tudi odgovornost za delo in pristojnost, 

kompetentnost oseb v procesu organiziranja (Možina idr. 2000, 9). 

V družbi HIT so glede na njeno velikost, razvejanost in specifiko igralniške dejavnosti jasno 

opredeljene zgoraj navedene pristojnosti in odgovornosti v obliki organizacijskih navodil, 

delovnih navodil in standardov za izvajanje posameznih delovnih postopkov do nivoja 

posameznega delovnega mesta in z njim povezane specifične operacije.  
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4.1.3 Kadrovanje 

Kadrovanje kot menedžerska funkcija je splet aktivnosti, s katerimi opredeljujemo znanja o 

kadrih in delovnih odnosih, zaposlovanju, dopolnjevanju in selekciji kadrov, izobraževanju in 

razvoju kadrov – kariere, finančnem in nefinančnem nagrajevanju zaposlenih. Ljudje kot 

najpomembnejši dejavnik v procesu priprave, oblikovanja in izvajanja storitev pomenijo v 

osnovi človeški kapital družbe. Gospodarske družbe, posebej tiste, ki se ukvarjajo s storitveno 

dejavnostjo, se medsebojno ne razlikujejo samo po lokaciji, opremi oziroma tehnični 

opremljenosti, ampak se v osnovi najbolj razlikujejo po zaposlenih, po t. i. človeškem faktorju 

– individualnih sposobnostih in zavzetosti vsakega posameznika in vseh zaposlenih.  

Slika 3: Aktivnosti na področju kadrovanja 

 
 

Vir: Možina, 2002 

4.1.4 Vodenje 

Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k doseganju želenih 

ciljev. V skladu s tem nekateri poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak je niz 

večjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje (Možina 2002, 499). 

Družba HIT daje velik poudarek vodenju in oblikovanju tako vodij kot posameznikov, s 

ciljem zagotoviti zadostno število ustrezno usposobljenih vodij, ki bodo delovali v skladu s 

sprejeto organizacijsko kulturo v družbi. S tem namenom je družba HIT vzpostavila HIT-ovo 
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šolo vodenja, skozi katero gredo vsi potencialni kandidati za bodoče vodje skupin, oddelkov, 

poslovnih in organizacijskih enot.  

4.1.5 Kontroliranje 

Kontroliranje oz. ocenjevanje je proces ugotavljanja, kako so bili cilji doseženi in če niso bili, 

kakšne korektive bi bilo treba izvesti v prihodnje. Stopnje tega bi bile naslednje: določiti 

sodila (standarde), kar pomeni natančneje definirati cilje, dobiti podatke, informacije o 

dosežkih, primerjati eno z drugim, opredeliti popravne ukrepe, če so potrebni, in ustrezno 

ukrepati. Ocenjevanje je stalen proces oziroma dejavnost (Možina 2000, 10). 

V družbi HIT kontroli poslovanja zaradi specifike igralniške dejavnosti posvečajo veliko 

pozornost. Postavljeni so standardi kakovosti za izvajanje posameznega poslovnega procesa 

in aktivnosti. Spremljanje izvajanja procesov in aktivnosti posameznih udeležencev se 

preverja s pomočjo tehničnih sredstev (video-nadzorni sistem) in z vsakodnevno sprotno 

aktivno kontrolo za to zadolženih izvajalcev znotraj posameznega poslovnega procesa ali 

aktivnosti (kontrolorji, inšpektorji, vodje iger). 

4.2 Predstavitev skupine HIT  

Skupina HIT s 3.400 igralnimi avtomati in 216 igralnimi mizami sodi med največje 

ponudnike zabave v Evropi. Skupina upravlja 6 igralniško zabaviščnih centrov, 1 igralnico, 2 

igralna salona, 10 hotelov ter potovalno agencijo in ima, po podatkih iz avgusta 2014, 2.318 

zaposlenih. Poleg igralniške ponudbe skupina HIT razpolaga z več kot 2.200 hotelskimi 

ležišči ter s konferenčnimi centri z več kot 2.000 sedeži. 

Krovna družba skupine je družba HIT d. d. s sedežem v Novi Gorici, ki nadzoruje 6 odvisnih 

družb, od katerih tri delujejo v Sloveniji, ostale pa se nahajajo v Bosni in Hercegovini, Črni 

gori in Srbiji. 

4.2.1 Ustanovitev 

Družba HIT d. o. o. je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod 

številko registrskega vložka 1/00224/00, z dne 9. 10. 1990.  

Družba HIT hoteli, igralnice, turizem d. d., Nova Gorica je pravna naslednica družbe HIT, 

hoteli, igralnice, turizem, d. o. o., Nova Gorica, ki se je lastninsko preoblikovala v delniško 

družbo z vpisom v Sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici s sklepom Srg 

98/00076 dne 9. 2. 1998.  
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4.2.2 Kapital in lastniški sestav 

Osnovni kapital družbe (6.788.634 SIT) je bil ugotovljen na podlagi otvoritvene bilance na 

dan 18. 6. 1994, kot že prej pojasnjeno. Dne 6. 3. 2007 je družba skladno s prehodom na EUR 

v sodni register vpisala spremembo osnovnega kapitala v EUR v znesku 28.328.467,70 EUR. 

Razdeljen je na 6.788.634 kosovnih delnic, od tega:  

· 4.073.180 navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, kar predstavlja 60 % 

vrednosti celotnega osnovnega kapitala družbe;  

· 2.715.454 neglasovalnih, participativnih, prednostnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, 

kar predstavlja 40 % vrednosti celotnega osnovnega kapitala družbe.  

4.2.3 Organi družbe 

Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina. Organ upravljanja je uprava, ki jo 

sestavljajo predsednik in trije člani; eden izmed njih je delavski direktor. Predsednika in člane 

uprave, razen delavskega direktorja, imenuje in razrešuje nadzorni svet.  

Nadzorni svet šteje šest članov, med katerimi sta dva člana predstavnika delavcev družbe, ki 

ju izvoli svet delavcev, enega člana pa imenuje Vlada RS. Ostale člane izvoli skupščina 

delničarjev.  

4.3 Organizacijska struktura poker room-a 

Struktura organiziranosti je formalni sistem razčlenitve in razporeditve delnih nalog po 

izvajalcih in organizacijska ureditev njihovih medsebojnih odnosov v celotni organizaciji. 

Struktura organiziranosti je sredstvo za uresničevanje ciljev. Ti se s časom spreminjajo, zato 

moramo strukture organiziranosti prilagajati spremenjenim ciljem. Cilji oblikujejo strukturo 

organiziranosti in ne nasprotno (Možina 2002, 411, 412). 

Glede na postavljene cilje ima družba HIT v letu 2015 organizacijsko strukturo, kot jo 

prikazujemo v prilogi 2, 3, 4 in 5. 

4.4 Izobraževanje kadrov 

Strokovno ali poklicno izobraževanje je načrten proces razvijanja znanj, spretnosti, 

sposobnosti in navad posameznika ter pridobivanja delovnih izkušenj za strokovno 

opravljanje poklica. Strokovnost posameznika največkrat opredelimo z označitvijo njegovega 

poklica. Poklic je smiselno zaokrožena celota znanj, sposobnosti, spretnosti in navad, ki 

omogočajo posamezniku, da opravlja dela in naloge določene zahtevnosti na določenem 

področju dela neke dejavnosti (Jereb 1998, 177, 178). 
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Zaradi specifike igralniške dejavnosti, ki je opredeljena tudi iz vidika zakona in podzakonskih 

aktov, ima družba HIT postavljene standarde kakovosti, ki opredeljujejo tako tehnični vidik 

kakovosti kot tudi mehki del kakovosti v okviru organizacijskih in delovnih navodil. Za vsako 

delovno mesto obstaja opis del in nalog z zahtevano stopnjo izobrazbe, znanj in veščin. V 

nalogi dajemo poudarek oddelku poker room, zato se bomo pri podrobnejšem opisu 

usposabljanja omejili na izvajalce igre poker. Za izvajanje del v skladu s postavljenimi 

standardi družba HIT znotraj svoje tako imenovane igralniške šole izobražuje in usposablja 

zaposlene za poklice.    

Izobraževanje in usposabljanje izvajalcev igre poker je proces, ki zahteva določen čas. Pogoj, 

da se kandidati prijavijo na tečaj za izvajalca igre poker, je potrdilo o dokončani 5. stopnji 

izobrazbe, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o znanju tujega jezika (italijanski jezik). 

Našteti pogoji so tudi pogoji, na podlagi katerih se kandidatom po uspešno opravljenem tečaju 

izda licenca za izvajanje igre poker s strani Ministrstva za finance.  

Tečaj za izvajalce igre poker je v osnovi razdeljen na dva dela. V prvem delu se kandidati 

usposabljajo v rokovanju z igralniškimi žetoni in mešanju ter deljenju kart, kar je najtežji del 

usposabljanja, saj gre za osvajanje motoričnih spretnosti, za kar je potrebno veliko časa. V 

drugem delu kandidati pridobivajo teoretična znanja, kjer spoznavajo osnove igre, osnovne 

kombinacije, pravila igre in situacije, s katerimi se izvajalci igre poker srečujejo pri svojem 

delu. Za uspešno opravljeno usposabljanje morajo kandidati opraviti izpit pred komisijo, na 

katerem morajo dosegati minimalne standarde, ki so določeni v pravilniku o sistemizaciji 

delovnih mest v igralnici. 

Družba HIT organizatorje igre poker izobražuje neposredno na delovnem mestu, to je v poker 

room-u, kjer se na podlagi praktičnih primerov usposabljajo za reševanje tako imenovanih 

kontestacij – napak. V primeru napačne odločitve zaradi nestrokovnosti so oškodovani gosti – 

igralci, kar pa definitivno ni dobro za ugled poker room-a, zato je naše mnenje, da bi bilo 

potrebno izdelati program usposabljanja za organizatorje igre poker, kjer bi se na 

najpogostejših praktičnih primerih usposabljali za reševanje kontestacij - napak. 

Vodje poker room-a se za delo usposabljajo v okviru HIT-ove šole za potencialne vodje. 

Program za izobraževanje vodij vsebinsko pokriva vse funkcije menedžmenta, prilagojene 

HIT-ovim standardom upravljanja.   

4.5 Pravila poker room-a 

Poker room je prostor znotraj igralnice, ki spada pod oddelek igralnih miz, kjer se izvajajo 

posebne igre na srečo v obliki in na način, kot jih določa Zakon o igrah na srečo (ZIS). Kot že 

ime pove, je poker room prostor, ki je namenjen izvajanju igre poker in vsem aktivnostim 

povezanim z dejavnostjo izvajanja igre poker.  
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Pravilnik poker room-a je pisni dokument, ki je izdelan z namenom, da se zaščiti interes 

poker room-a, v obliki nemotenega izvajanja dejavnosti znotraj organizacije ter vse njene 

udeležence, tako goste – igralce kot tudi vse zaposlene znotraj enote. V pravilniku so 

natančno določena pravila igre, pravila obnašanja vseh udeležencev, pa tudi ukrepi in sankcije 

v primeru kršitev pravilnika. 

Pravilnik natančno opredeljuje tudi vse tipe oziroma vrste igre poker, ki se izvajajo v poker 

room-u, splošna in hišna pravila v okviru posamezne igre, vrste in načine obračunavanja 

provizije na posameznih igrah, tako pri turnirski igri kot tudi pri denarnih igrah, minimalne in 

maksimalne vložke pri denarnih igrah, natančno pa opisuje tudi, kako in na kakšen način 

enotno reševati določene sporne situacije. 

Pravilnik mora biti vedno dostopen, tako zaposlenim, ki se konstantno srečujejo z spornimi 

situacijami, kot tudi gostu – igralcu, ki se ima pravico prepričati, da je bila odločitev v skladu 

s pravilnikom. Vendar moramo opozoriti na dejstvo, da ima skoraj vsaka igralnica v 

pravilniku zapisano, da je odločitev vodje poker room-a zadnja in dokončna, kar na nek način 

onemogoča pritožbo in tožbo igralca – gosta. Poudariti je potrebno tudi, da je v pravilniku 

Poker TDA, ki določa standarde v pravilih v svetu pokra, kot prvo pravilo, na osnovi katerega 

izhajajo tudi nadaljnja pravila in navodila igre poker, jasno zapisano, da mora organizator igre 

poker vedno odločiti v interes poštene igre, neglede na to, kakšna je njegova odločitev in ali je 

odločitev v skladu z internim pravilnikom poker room-a. Torej organizator igre poker lahko v 

določenih primerih odloči v nasprotju s pravilnikom, če ugotovi, da je odločitev v interesu 

poštene igre in s tem zaščiti potencialno oškodovane igralce. Pravilnik Poker TDA se 

uporablja tudi v poker room-u v družbi HIT, kar nakazuje na to, da sledi svetovnim 

standardom na področju razvoja poker pravil.   

4.6 Strukturiranje poker turnirjev 

Kot smo v nalogi že omenili, so poker turnirji oblika tekmovanja na izpadanje, ki so časovno 

omejeni, kar pa ne velja za denarne igre, ki teoretično lahko trajajo neskončno dolgo, saj 

imajo igralci možnost vedno znova dokupovati žetone, vse dokler jim ne zmanjka denarja. Za 

poker turnirje je značilno, da imajo svoj začetek in konec, kar organizatorji poker turnirja 

regulirajo z začetnim številom žetonov, ki jih prejmejo igralci v začetnih fazah turnirja, z 

dolžino posameznega nivoja igre, z višino obveznih stav v posameznem nivoju igre ter s 

številom in dolžino odmorov na posameznem turnirju.  

Igralec, ki želi sodelovati v turnirju, se mora v določenem časovnem obdobju nanj prijaviti, 

kar stori z vplačilom pristopnine oziroma vpisnine na turnir (ang. buy in), ki je za vse igralce 

v osnovi enaka. Časovno obdobje, ki določa, do kdaj se lahko igralec še prijavi na turnir, se 

imenuje pozna registracija. Vpisnina, ki jo igralec vplača za pristop na turnir, je sestavljena iz 

provizije organizatorja turnirja, ostanek vpisnine pa tvori nagradni sklad, iz katerega se po 
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zaključeni pozni registraciji formirajo nagrade. Višino provizije določa organizator, vendar so 

se v praksi oblikovale dokaj enotne višine provizij, ki so pri nižjih vpisninah zaradi 

povprečnih stroškov višje in predstavljajo približno 20 % celotne vpisnine, z višjimi 

vpisninami pa se v odstotkih gledano nižajo tudi višine provizije, ki sicer v redkih primerih 

segajo do 2 % celotne vpisnine. Nekaj primerov vpisnin in višin provizije organizatorja ter 

odstotek, ki ga predstavlja provizija organizatorja glede na višino vpisnine, prikazuje 

Preglednica 7. 

Preglednica 7: Primeri turnirjev, višine vpisnin in višine provizije organizatorja 

Ime turnirja, Lokacija 
Vpisnina 

v € 

Provizija 

organizatorja v 

€ 

% provizije 

glede na višino 

vpisnine 

Kings 25, Poker room Perla  25 5 20 % 

Wednesday Re-entry, Poker room Perla 50 10 20 % 

ISOP Saturday Deep, Poker room Perla  120 20 17 % 

IPT Nova Gorica CUP, Poker room Perla 330 30 9 % 

EPT Main event, Barcelona, Španija 5.300 300 6 % 

EPT Super Highroller, Monte Carlo, 

Monako 

100.000 2.000 2 % 

Nagrade so, odvisno od vrste turnirja, organizatorja ipd., razdeljene po v najprej določenih 

odstotkih, ki so navedeni v preglednici 8. Vsak organizator kreira svojo preglednico 

nagradnega sklada, na podlagi katere oblikuje število in višino nagrad na posameznem 

turnirju.  

Preglednica 8 v odstotkih izraža višino denarne nagrade glede na celoten nagradni sklad in 

glede na število vpisnin oziroma število vseh igralcev, ki so vplačali vpisnino na turnir. 

Preglednica 8 se uporablja v Perla Poker Room-u na seriji turnirjev King Cup.  
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Preglednica 8: Delitev nagradnega sklada v % 

Št. igralcev 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 

do 7 60 40           

8 – 17 50 30 20          

18 – 27 25 30 15 10         

28 – 37 40 25 14 10 6        

38 – 47 35 25 13 10 7 5       

48 – 57 35 23 12 10 8 7 5      

58 – 67 35 20 12 10 8 6 5 4     

68 – 90 35 20 11,5 8,5 7 6 5 4 3    

91 – 120 31 19 10,5 8,5 7 6 5 4 3 2 2 2 

Glede na višino provizije organizator oblikuje predvideno začetno število turnirskih žetonov 

za posameznega igralca - tako imenovano začetno dotacijo (ang. starting stack), dolžino 

posameznega nivoja igre, višino obveznih stav znotraj posameznega nivoja ter dolžino 

odmorov. Z določitvijo navedenih faktorjev, ki vplivajo na dolžino turnirja, organizator lahko 

vpliva in približno oceni, kako dolgo se bo posamezni turnir odvijal ter koliko izvajalcev igre 

poker bo potreboval skozi celoten potek turnirja. Z izpadanjem igralcev se posledično manjša 

število potrebnih igralnih miz ter tudi potrebno število izvajalcev igre poker. 

Dolžino poker turnirja je zaradi specifike igre poker nemogoče napovedati natančno, obstajajo 

pa različne metode za okviren izračun. Internetna stran homepokertouney.com navaja štiri 

metode za okviren izračun časa trajanja celotnega turnirja. 

Prva metoda pravi, da okviren zaključek turnirja lahko načrtujemo v nivoju igre, ko velika 

obvezna stava (big blind) doseže višino začetne dotacije. Primer: začetna dotacija je znašala 

10.000 turnirskih žetonov, obvezne slepe stave pa so: mala obvezna stava 5.000 in velika 

obvezna stava 10.000 žetonov. 

Druga metoda podaja naslednji izračun o predvidenem zaključku turnirja, ki pravi, da se bo 

turnir predvidoma zaključil, ko bo vsota male obvezne stave (small blind) in velike obvezne 

stave (big blind) predstavljala 10 % nominalne vrednosti vseh turnirskih žetonov v igri. 

Tretja metoda, ki je po našem mnenju zelo nenatančna, saj zaključek turnirja predvideva v 

zelo širokem časovnem obdobju, pravi, da se bo turnir predvidoma zaključil v obdobju, ko bo 

velika obvezna stava (big blind) dosegla višino, ki predstavlja od 5  do 10 % nominalne 

vrednosti vseh turnirskih žetonov v igri. Primer: če je vsota vseh žetonov v igri 100.000, se bo 

turnir predvidoma zaključil, ko bo velika obvezna stava (big blind) dosegela višino med 5.000 

(5 %) in 10.000 (10 %) turnirskih žetonov. 
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Četrta metoda, ki je precej podobna tretji metodi izračuna, pravi, da se bo turnir zaključil, ko 

bo velika obvezna stava (big blind) dosegla višino, ki predstavlja 5 % nominalne vrednosti 

vseh turnirskih žetonov v igri. Izračun se izvede po naslednji formuli, in sicer:  

ŠTEVILO IGRALCEV  x  ZAČETNA DOTACIJA  x  5 % = VELIKA OBVEZNA STAVA (BIG BLIND) V 

ZADNJEM NIVOJU IGRE 

Dolžina nivoja igre je prav tako pomemben faktor, ki vpliva na čas trajanja turnirja, vendar se  

določa na podlagi strukture obveznih stav in začetne dotacije, ki jo prejme posamezen igralec. 

Primer strukture obveznih stav po posameznih nivojih prikazujeta Preglednici 9 in 10.   

Preglednica 9 in 10: Primer strukture turnirja 

Level Small blind Big blind        Level Samll blind Big blind 

1 10 20        1 100 200 

2 15 30        2 200 400 

3 20 40        3 300 600 

4 25 50        4 400 800 

5 50 100        5 500 1.000 

6 75 150        6 600 1.200 

7 100 200        7 800 1.600 

8 150 300        8 1.000 2.000 

9 200 400        9 1.500 3.000 

10 300 600        10 2.000 4.000 

11 400 800        11 3.000 6.000 

12 500 1.000        12 4.000 8.000 

13 600 1.200        13 5.000 10.000 

14 800 1.600        14 6.000 12.000 

15 1.000 2.000        15 8.000 16.000 

1.000 or 1.500 chips        10.000 chips 

20 min levels = 3 – 4 hours        20 min levels = 3 – 4 hours 

30 min levels = 5 – 6 hours        30 min levels = 5 – 6 hours 

Vir: Home Poker Tourney 2015 

Preglednica 9 in 10 prikazujeta, da bo okviren čas trajanja turnirja, ob enaki začetni dotaciji, 

ki je 1.000 ali 1.500 in 10.000 ter višini obveznih stav v posameznem nivoju igre, z dolžino 

posameznega nivoja igre 20 minut, 3–4 ure, pri dolžini posameznega nivoja igre 30 minut pa 

5–6 ur.    

Oblike turnirjev, kot so rebuy/add-on, ki igralcem omogočajo ponoven dokup turnirskih 

žetonov, in  oblika turnirja, kot je Re-Entry, ki igralcem omogoča ponoven vpis na turnir v 

določenem časovnem obdobju, podaljšujejo čas trajanja turnirja in pozitivno vplivajo na 
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nagradni sklad, saj ga povečujejo, vendar pa tudi podaljšujejo čas trajanja turnirja, zato 

morajo organizatorji poker turnirja pri izračunih upoštevati tudi to dejstvo.  

4.7 Sistem točkovanja in nagrajevanja igralcev 

Sistem točkovanja in nagrajevanja igralcev je v družbi HIT izdelan z namenom, da se ohrani 

in nagradi redne igralce ter z namenom pridobivanja novih igralcev. V Perla poker room bi 

lahko nagrajevanje igralcev v splošnem razdelili na nagrajevanje igralcev turnirskega pokra in 

igralcev denarnih iger.  

4.7.1 Nagrajevanje igralcev turnirskega pokra   

Točkovanje 

Vsi turnirji so točkovani, točke pa prejme najboljših 18 igralcev posameznega turnirja. Za 

izračun števila točk na posameznem turnirju se uporablja spodnja formula, ki zajema vse 

bistvene podatke (število udeležencev, končno uvrstitev igralca, faktor težavnosti). Faktor 

težavnosti je spremenljivka, odvisna od višine vpisnine, ki jo igralec vplača ob vpisu na 

turnir, pa tudi od zahtevnosti igre, ki jo določi vodstvo poker room-a. 

Formula za izračun točk na posameznem turnirju je naslednja: 

ŠT. IGRALCEV/UVRSTITEV  x  FAKTOR TEŽAVNOSTI  x  100 

Iz dnevnega nagradnega sklada turnirja iz serije turnirjev, ki jih organizira Perla poker room, 

se 10 % celotnega nagradnega sklada odvede ter tvori nov sklad – sklad za skupne 

zmagovalce. Preostali del (90 %) dnevnega nagradnega sklada se glede na število udeležencev 

dnevnega turnirja iz serije, razdeli po v naprej določenem odstotku, ki je naveden v 

Preglednici 8, v sklepni fazi turnirja. Dobitki se izplačujejo v gotovini. 

Sklad za skupne zmagovalce se deli na tri dele, in sicer: 

1) Končna uvrstitev na skupni lestvici serije turnirjev 

Ob zaključku serije se del sklada (20 % sklada za skupne zmagovalce) razdelili med pet 

najbolje uvrščenih igralcev celotne serije turnirje. Nagrade se izplača v gotovini po naslednjih 

odstotkih: 1. mesto – 38 %, 2. mesto – 24 %, 3. mesto - 16 %, 4. mesto - 12 %, 5. mesto - 10 

%. 

2) Finalni freeroll turnir 1 

Finalni freeroll 1 je namenjen najboljšim 10 igralcem na skupni lestvici celotne serije 

turnirjev. 30 % sklada za skupne zmagovalce tvori nagradni sklad, nagrade pa so razdeljene 
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med 10 igralcev po naslednjih odstotkih ter končnih uvrstitvah finalnega freeroll turnirja 1, 

navedenih v preglednici 11. 

Preglednica 11: Delitev nagradnega sklada finalnega freeroll turnirja 1 

Uvrstitev % sklada 

1.  23,5 % 

2.  17,5 % 

3.  13,5 % 

4.  11 % 

5.  9 % 

6.  7,5 % 

7.  6 % 

8.  5 % 

9.  4 % 

10.  3 % 

Na finalnem freeroll-u 1 kvalificirani igralci dobijo začetno dotacijo, ki je sorazmerna s 

številom osvojenih točk posameznega igralca na skupni lestvici. 

3) Finalni freeroll turnir 2 

Finalni freeroll 2 je namenjen maksimalno 100 igralcem, ki so v času trajanja serije odigrali 

največ turnirjev, z namenom nagraditi najbolj zveste in stalne igralce serije turnirjev. Pogoj za 

uvrstitev na finalni freeroll 2 je minimalno 20 odigranih turnirjev v določeni seriji turnirjev. 

50 % sklada za skupne zmagovalce tvori nagradni sklad, nagrade pa so razdeljene med 

najboljših 10 igralcev finalnega freeroll-a 2 po odstotkih ter končnih uvrstitvah finalnega 

freeroll turnirja 2, ki so navedeni v preglednici 12. 

Preglednica 12: Delitev nagradnega sklada finalnega freeroll turnirja 2 

Uvrstitev % sklada 

1.  23,5 % 

2.  17,5 % 

3.  13,5 % 

4.  11 % 

5.  9 % 

6.  7,5 % 

7.  6 % 

8.  5 % 

9.  4 % 

10.  3 % 
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Za finalni freeroll 2 kvalificirani igralci dobijo začetno dotacijo, ki je sorazmerna številu 

odigranih turnirjev v okviru posamezne serije turnirjev. Vsaka točka predstavlja 1.000 

turnirskih žetonov.    

4.7.2 Nagrajevanje igralcev denarnih iger 

Perla poker room igralce denarnih iger nagrajuje v okviru sistema Privilege, ki je namenjen 

sledenju in nagrajevanju vseh obiskovalcev HIT-ovih igralnic, ne glede na igro (turnirski 

poker je izvzet), ki jo obiskovalec igra (Ameriška ruleta, Black jack, igralni avtomati itd.). 

Sistem na podlagi teoretičnega win-a (THWin), ki predstavlja dolgoročno teoretično prednost 

igralnice v posamezni igri v primerjavi z igralcem, ter odstotka (od 6 do 10 %), ki je 

namenjen za boniteto posameznega igralca, izračuna ter sešteva v obliki točk, ki jih igralec 

lahko koristi v obliki popustov pri storitvah, ki so navedene v sistemu Privilege. To so npr. 

sobe, wellness, restavracije ipd.  

Formula za izračun višine bonitete igralcu denarnih iger je: 

PROVIZIJA / ŠT. IGRALCEV x % NAMENJEN ZA BONITETO IGRALCU 
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5 IZVEDBA POKER TURNIRJA NA KONKRETNEM PRIMERU 

Poker turnirji so za poker room izjemnega pomena, saj na takšen način privabimo večje 

število igralcev v točno določenem terminu. Vsi poker turnirji imajo v naprej določen čas 

začetka turnirja ter časovno obdobje, ki igralcem še omogoča vpis in pristop k turnirju. Poker 

turnirji so v primerjavi z denarnimi igrami bolj primerni za začetnike in zanimivi tudi za bolj 

izkušene igralce. 

5.1 Poker room Perla 

Družba HIT je z 22. 8. 2010 odprla vrata enega izmed največjih poker room-ov v evropskem 

prostoru, ki razpolaga s kar 31 poker mizami. Poker room Perla je salon, ki se nahaja v 

igralniško zabaviščnem centru Perla in je namenjen izvajanju igre poker, tako v obliki 

denarnih iger kot tudi turnirskega pokra. Večkrat letno se organizirajo turnirji, ki so tako po 

višini vpisnine kot tudi po številu igralcev največji v slovenskem prostoru ter med večjimi v 

okolici. Oprema in tehnologija, s katero razpolaga, spada med najbolj moderne v svetu pokra, 

kar poker room Perla uvršča med najbolj moderne poker room-e v Evropi in svetu. Glede na 

to, da gre za storitveno dejavnost, pa je ob opremi in tehnologiji izjemnega pomena tudi 

človeški faktor, ki je zadolžen, da gostu nudi kar najboljšo možno storitev in doživetje, za kar 

pa mora biti ustrezno izobražen in usposobljen. 

V ostalih evropskih državah (Monako, Irska, Češka) lahko organizatorji poker turnirjev in 

denarnih iger za potrebe večjih dogodkov te v skladu z zakonodajo organizirajo v 

večnamenskih dvoranah, kjer začasno postavijo vso potrebno tehnično opremo za izvedbo 

dogodka. Slovenija je ena redkih držav v svetu, kjer zakon za izvajalce igre poker na 

turnirskem pokru določa licence, ki pa jih ne morejo pridobiti osebe, ki niso državljani 

Slovenije, istočasno pa zakonodaja ne dovoljuje najemanja izvajalcev igre poker, ki imajo 

licence pri drugem koncesionarju. Omejujoča slovenska zakonodaja je glavni krivec, da so 

slovenski poker room-i v svetu poznani po slabi kakovosti izvajanja igre poker, saj med 

drugim preprečuje tudi najemanje kakovostnega kadra iz tujine. Kot primer lahko vzamemo 

Italijo, kjer zakonodaja določa licence le pri denarnih igrah ter organizatorjem omogoča 

najemanje usposobljenih in kvalitetnih kadrov iz tujine, za katere pa je določena višja davčna 

stopnja v primerjavi z državljani Italije. Na ta način se lahko organizatorji poker turnirjev 

odločajo in izbirajo med kakovostnim in posledično zaradi višje davčne stopnje dražjim 

kadrom iz tujine ter cenejšim in morda manj kakovostnim kadrom na domačem trgu dela. 

5.2 Problematika poker room-a Perla 

Poker room Perla, ki razpolaga z 31 poker mizami, spada med največje poker room-e v 

Evropi. Potrebno je zagotoviti zadostno število dobro usposobljenih izvajalcev igre poker, ki 

pa bodo na razpolago le občasno, in sicer ob večjih turnirji, ko bo potreba po večjem številu 
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izvajalcev igre poker. Na podlagi potreb, stroškov dela in fleksibilnosti, družba HIT za 

delovno mesto izvajalca igre poker usposablja predvsem študente. Glede na dejstvo, da je 

turnirjev, kjer bi obstajala potreba po večjem številu izvajalcev igre poker malo, interes 

študentov pa večinoma le zaslužek, se dogaja, da študenti - izvajalci igre poker, odhajajo, zato 

mora družba HIT vedno znova usposabljati nove izvajalce igre poker. Izvajalec igre poker, ki 

je začetnik, potrebuje v povprečju 18 mesecev usposabljanja v obliki dela, da postane 

kvaliteten. Problem v poker room-u Perla je predvsem to, da študentje, ki se usposabljajo za 

izvajalca igre poker, s svojim delom v poker room-u zaključijo še pred postanejo kvalitetni, 

saj jim delodajalec zaradi neenakomernih potreb po delu ne more zagotoviti zadostnega in 

konstantnega števila ur dela in prakse ter posledično zaslužka. Iz tega razloga mora družba 

HIT vedno znova usposabljati nove kandidate za izvajalce igre poker, ki pa spet potrebujejo 

določen čas, da postanejo kvalitetni, vse to pa vpliva na kvaliteto storitve in posledično na 

zadovoljstvo gostov. Dodaten problem predstavlja tudi študentski status, ki je časovno 

omejen, kar pomeni, da so tudi dobro usposobljeni izvajalci igre poker primorani zaključiti s 

študentskim delom, ko se jim izteče status študenta. Glede na potrebo dela je pogodba za 

določen ali nedoločen čas stroškovno nesmiselna in za delodajalca nesprejemljiva, zato v 

zadnjem času družba HIT ponuja možnost dela preko s.p., ki pa ima tudi svoje omejitve. Ena 

od teh je, da s.p. ne sme mesečno presegati polovice mesečnega fonda ur zaposlenih za 

določen ali nedoločen čas.   

Problematiko, s katerim se srečuje poker room Perla ter ostali poker room-i v Sloveniji, 

dodatno povečuje tudi zakonodaja, ki določa licence za izvajalce igre poker tako pri denarnih 

igrah kot tudi pri turnirskem pokru. Ta birokratska ovira povzroča dodatne stroške 

koncesionarju, v tem primeru družbi HIT. Slovenija je ena redkih držav v svetu, kjer zakon 

določa licence za izvajalce igre poker na turnirskem pokru, drugod po svetu so licence, tam 

kjer jih zakon določa, potrebne le pri denarnih igrah.  

Zakonodaja določa tudi, da je prostorski načrt, ki zajema postavitve miz, videonadzora itd. ter 

program planiranih turnirjev, potrebno prijaviti v določenem roku. Birokratski odnos 

Ministrstva za finance (prijava turnirja 30 dni pred začetkom) lahko za določenega 

koncesionarja pomeni izgubo ad hoc manjših turnirskih dogodkov. Potrebe in povpraševanje 

se spreminjajo praktično iz dneva v dan, zato lahko trdimo, da zakon ne le omejuje 

organizacijo poker igre, temveč jo zavira in škoduje konkurenčnosti razvoja turnirskega pokra 

v Sloveniji v odnosu do držav v okolju. 

5.3 Pomen in primeri organiziranja večjih poker turnirjev v poker room-u Perla 

Kot večje poker turnirje lahko opredelimo tiste poker turnirje, ki imajo višjo vpisnino in 

posledično višjo provizijo ter trajajo več dni. Večdnevni turnir je turnir, ki je razdeljen na več 

dni in ima vnaprej točno določeno število nivojev, ki se odigrajo v posameznem dnevu. Večji 

poker turnirji imajo tako kot vsi ostali okvirno izračunan čas trajanja in predviden čas 
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zaključka turnirja, vendar ker gre za večdnevni turnir ter posledično zaradi dolžine nivojev 

bolj počasno igro, je čas zaključka turnirja še toliko težje predvideti. V ta namen organizatorji 

poker turnirjev uporabljajo dve metodi, s katerimi regulirajo čas trajanja turnirja. Prva metoda 

je, kot smo že omenili, določanje števila nivojev za posamezen dan turnirja. Glede na 

predviden čas zaključka turnirja v določenem nivoju igre se nivoji razdelijo glede na število 

dni turnirja. V primeru, da izločanje igralcev poteka hitreje od predvidenega, organizatorji 

lahko uporabijo drugo metodo, s katero se turnir zaključi, ko v igri ostane še točno določeno 

število igralcev. Primer: dan 1 se zaključi po končanem 10. nivoju igre ali ko v igri ostane še 

npr. 200 igralcev. S tem organizatorji preprečijo, da bi se poker turnir, katerega predviden čas 

trajanja je na primer 4 dni, zaključil že po 3. dnevu.  

Večdnevni turnirji pozitivno vplivajo tudi na povpraševanje po ostali turistični ponudbi 

znotraj igralniško zabaviščnega centra in v okolici. Nekateri igralci, ki se udeležujejo 

večdnevnih turnirjev, prihajajo s spremljevalci. Za takšne priložnosti pripravimo posebne 

programe za igralce in spremljevalce, ki v času bivanja koristijo tudi ostale storitve, kot so 

hotelske sobe, restavracije, wellness center, ostale igre na igralnih mizah in igralnih 

avtomatih, ogled kulturno-zgodovinskih znamenitosti, vse to pa pozitivno vpliva na 

realizacijo planov v okviru ciljev celotne družbe HIT ter posameznih enot znotraj družbe kot 

tudi okolice. 

V nalogi bomo kot primer obravnavali poker turnir Premier Poker CUP, ki se je v poker 

room-u Perla odvijal med 16. 4. 2015 in 20. 4. 2015. Preglednica 13 prikazuje petdnevni 

program glavnega turnirja z vpisnino 330 €, satelita za glavni turnir ter tri stranske turnirje 

(side events).  

Preglednica 13: Osnovne informacije in program turnirjev Premier Win Sport Poker 

CUP  

Dan, 

Datum 
Ura Igra – Event (NL hold'em) Buy in 

Re-

entry 
Žetoni Nivoji 

Late 

reg. 

Čet., 16. 4. 18:00 Warm up 6 max 80+20 1x 30.000 25 8 lvl 

Pet., 17. 4. 
15:00 

Satellite to Main Event 10 tickets 

GTD 
30+10 1x 20.000 15 8 lvl 

20:00 Main Event PPC – dan 1A 300+30 1x 60.000 40 8 lvl 

Sob., 18. 4. 
14:00 Main Event PPC – dan 1B 300+30 1x 60.000 40 8 lvl 

20:00 Main Event PPC – dan 1C 300+30 1x 60.000 40 8 lvl 

Ned., 19. 4. 
14:00 Main Event PPC – dan 2 // // NA 60 closed 

17:00 Side Event Premier Win Second 125+25 1x 30.000 25 8 lvl 

Pon. 20. 4. 
14:00 Main Event PPC – finalni dan // // NA 60/75 closed 

18:00 Monday Last Chance 50+10 1x 20.000 20 6 lvl 

Iz programa lahko pridobimo podatke o vrsti oziroma tipu turnirja, višini vpisnine in provizije 

posameznega turnirja, višini začetne dotacije za posameznega igralca, dolžini posameznega 
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nivoja, maksimalnem možnem številu vpisov na posamezen turnir ter o dolžini pozne 

registracije, ki igralcu še omogoča vpis ali ponoven vpis na turnir.    

V Preglednici 14 prikazujemo število igralcev ter višine provizij posameznega turnirja. Iz 

razpredelnice je razvidno, da je bilo v času trajanja turnirjev vplačanih skupno 941 vpisnin na 

posameznih turnirjih. Glede na to, da gre za obliko turnirja re-entry, ki dovoljuje igralcu 

ponoven vpis na turnir, iz podatkov o številu vpisnin ne moremo natančno določiti, koliko 

igralcev je obiskalo Perla Poker Room. Na podlagi dejstva, da je vsakemu igralcu dovoljen le 

en ponoven vpis, pa lahko zaključimo, da je Novo Gorico v času trajanja turnirjev obiskalo 

minimalno 470 igralcev. Če je vsak naredil en ponoven vpis, saj se v praksi praktično ne 

dogaja, da bi vsi igralci opravili ponoven vpis, lahko z gotovostjo trdimo, da je IZC Perla v 

času trajanja turnirja obiskalo bistveno več kot 470 gostov, kar pa je vse prej kot zanemarljiva 

številka.  

Preglednica 14: Prikaz provizije posameznih turnirjev Premier Win Sport Poker CUP 

Provizija turinirjev Premier Win Sport Poker CUP April 2015 

Dan Datum 
Št. igralcev na 

turnirju 

Znesek 

provizije na 

igralca v € 

Skupni znesek 

provizije v € 

Četrtek 16. 4. 2015 82 20 1.640 

Petek 17. 4. 2015 132 10 1.320 

Pet. – Pon. 
17. 4. 2015 – 

20. 4. 2015  
507 30 15.210 

Nedelja 19. 4. 2015 148 25 3.700 

Ponedeljek 20. 4. 2015 72 10 720 

Skupno št. vpisnin na turnirje 941 Skupaj 22.590 

Kot smo že omenili, večdnevni poker turnirji pozitivno vplivajo tudi na povpraševanje po 

ostali turistični ponudbi v igralniško zabaviščnem centru in okolici. V Preglednici 15 je 

prikazana realizacija na igralnih mizah v Perla poker room-u, kjer je v času turnirja potekala 

tudi igra za gotovino ter provizija, napitnina in stroški, ki so nastali v zvezi z organizacijo 

poker turnirjev. Podatki v Preglednici 15 so zaradi varovanja poslovne skrivnosti prilagojeni. 

Iz Preglednice 15 so razvidni samo direktni finančni učinki izvedbe turnirja, ob tem pa 

moramo upoštevati tudi porabo, ki so jo ustvarili igralci in njihovi spremljevalci v času 

bivanja v Novi Gorici.  
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Preglednica 15: Prikaz operativnega obračuna Premier Win Poker CUP 

Premier Poker CUP ( 16.4. – 20.4.2015) 

Win miz poker 28.428 € 

Win miz ostala igrala 7.356,50 € 

Provizija turnir 22.590 € 

Napitnina miz poker 4.161 € 

Napitnina miz ostala igrala 991.50 € 

Bruto realizacija 63.527 € 

Davek na igre ( 18% od win-a ) 10.507,40 € 

Neto realizacija 53.019,60 € 

Profil Strošek na uro Število opravljenih ur  

1. Dealer, Floorman 16 € 440 7.040 € 

2. Dealer – študent 7,50 € 1020 7.650 € 

3. Blagajnik 14 € 160 2.240 € 

4. Vale 4,50 € 240 1.080 € 

Stroški dela in povračil 18.010 € 

Ostali stroški materiala ( 1% od bruto realizacije ) 635 € 

Voucherji ( vrednost porabljenih ) 500 € 

Pijača 1.505 € 

Stroški večerij in pogostitev 400 € 

Welcome paketi, plakete, darila 0 € 

Stroški pogodb (turnir,  cash) 30.017 € 

Reklama, propaganda, reprezentanca 32.422 € 

Koncesijska dajatev ( 5% od win-a ) 2.919 € 

Pokritje -966,50 € 
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6 RAZISKAVA 

Raziskava v diplomski nalogi je poslovna raziskava, saj je osredotočena na posamezno 

funkcijo poker room-a (vodenje in organizacija). Raziskavo smo opravili z namenom preveriti 

stanje na obravnavanem področju ter predlagati spremembe na področju organiziranja in 

vodenja pri igri poker. 

6.1 Anketa 

Raziskava v obliki anketnega vprašalnika je bila izvedena na socialnem omrežju Facebook 

med 31. 8. 2015 in 10. 9. 2015. V anketi je sodelovalo 179 anketirancev iz Slovenije in tujine, 

od tega je bilo 34 žensk in 145 moških, starih med 17 in 63 let, povprečna starost anketiranih 

pa je 29,5 let. 58 anket je bilo opravljenih med splošno, naključno populacijo, 115 anket je 

bilo opravljenih v skupnosti Slovenian Poker Players, med katerimi je bilo 26 profesionalnih 

poker igralcev oziroma igralcev, ki jim poker predstavlja službo, 6 anket pa je bilo 

opravljenih med profesionalnimi poker igralci, ki so po podatkih spletne strani Handom mob, 

trenutno uvrščeni med najboljše igralce pokra na svetu in katerih skupna vrednost izplačanih 

nagrad v živih turnirskih igrah krepko presega 13.000.000 $.  

6.2 Rezultati ankete 

Na podlagi ankete, ki je bila opravljena na vzorcu 179 anketirancev, lahko ugotovimo, da je 

med anketiranimi 25,7 % takšnih, ki delo opravljajo v igralniški dejavnosti, 64,8 % 

anketiranih nikoli ni delalo v tovrstni dejavnosti, ostalih 9,5 % pa v igralniški dejavnosti ne 

dela več. 

Med vsemi udeleženci ankete jih je 96,6 % vsaj enkrat v življenju igralo poker, med tem ko 

ostalih 3,4 % pokra še ni igralo nikoli v življenju. Med anketiranci, ki so poker igrali vsaj 

enkrat v življenju, jih je 67,1 % poker prvič v življenju igralo s prijatelji ali znanci, kar 

dodatno nakazuje na to, da je poker lahko tudi družabna igra, 26 % jih je poker prvič igralo na 

internetu, le 6,9 % anketiranih pa je poker prvič v življenju igralo v igralnici. Zanimiv 

podatek je tudi ta, da 62,3 % vseh anketiranih, ki poker igrajo redno ali občasno, poker 

največkrat igra preko interneta, medtem ko jih 37,7 % poker najpogosteje igra v živo. Ta 

podatek nakazuje na to, da je igranje pokra preko interneta veliko bolj dostopno, zaradi večje 

mase igralcev, ki jih premore internetna igralnica v primerjavi s fizično igralnico, pa so igra 

na internetu za širšo množico bolj zanimive, saj so zaradi večje mase in nižjih stroškov 

posledično tudi nagradni skladi in nagrade večje kot v živih igrah. 

Na vprašanje, ali so mnenja, da je razvoj internetnega pokra privedel do manjšega zanimanja 

po živih igrah pokra, je 46,8 % vprašanih odgovorilo z DA, 41 % vprašanjih je odgovorilo z 

NE, 12,2 % vprašanih pa je odgovorilo z NE VEM. Pri vprašanju, ali so mnenja, da je vse 



 

40 

večje udejstvovanje internetnega pokra privedlo do porasta igranja živih iger pokra, pa je 

večina s 61,3 % odgovorila z DA, 23,1 % vprašanih je odgovorilo z NE, 15,6 % vprašanih pa 

je odgovorilo z NE VEM. 

Na vprašanje, kaj jim predstavlja igranje pokra, je 63 % vprašanih odgovorilo hobi, 18,5 % 

vprašanim poker predstavlja službo, ostalim 18,5 % pa poker ne pomeni nič od naštetega, 

torej lahko sklepamo, da gre le za občasno zabavo. 

Med vsemi anketiranimi je kar 71 % takšnih, ki menijo, da bi v Sloveniji turnirski poker 

morali dovoliti igrati tudi izven igralnic, ker gre le za obliko tekmovanja. 25,7 % jih meni, da 

bi turnirski poker v Sloveniji morali še naprej dovoliti igrati le v igralnicah tako kot do sedaj, 

3,3 % pa je glede vprašanja neopredeljenih. Nihče od anketiranih ni mnenja, da bi poker 

(turnirski poker in denarne igre ) v Sloveniji morali prepovedati. Pri denarnih igrah so 

rezultati nekoliko drugačni v primerjavi s turnirskim pokrom, saj le 50,8 % anketiranih meni, 

da bi denarne igre v Sloveniji morali dovoliti igrati tudi izven igralnice, kljub temu da se igra 

z vrednostnimi žetoni, 44,7 % anketiranih je mnenja, da bi denarne igre še naprej morali 

dovoliti igrati le v igralnicah kot do sedaj, ostalih 4,5 % anketiranih pa je na takšen ali 

drugačen način glede tega vprašanja neopredeljenih. Anketa je pokazala, da med vsemi 

anketiranci 78,2 % vprašanih meni, da poker dolgoročno ni igra na srečo, 17,9 % vprašanih 

meni, da poker je igra na srečo, med tem ko je ostalih 3,9 % vprašanih na vprašanje, ali so 

mnenja, da je poker (dolgoročno) igra na srečo, odgovorilo z NE VEM. Na vprašanje, kako bi 

sami opredelili igro poker, so anketirani s kar 74,9 % igro poker opisali kot individualno igro, 

pri kateri sreča oziroma naključje le kratkoročno vplivata na končni izid. 16,2 % vprašanih je 

mnenja, da je poker individualna igra, pri kateri sreča oziroma naključje ključno vplivata na 

končni izid, 4,5 % vprašanih igro poker opredeljuje kot družabno igro, le 3,3 % vseh 

vprašanih igro poker uvršča med igre na srečo, kot so ameriška ruleta, black jack, stave, loto, 

kolo sreče, srečke ipd., ostalih 1,1 % anketiranih pa je izbralo odgovor drugo ter igro poker 

opredelilo kot igro znanja, psihologije, branja (telesne govorice) ljudi, pri kateri je prisotno 

tudi nekaj sreče. Kot zanimivost lahko izpostavimo dejstvo, da so profesionalni poker igralci 

oziroma tisti anketiranci, ki jim poker predstavlja službo, na vprašanje ali je poker dolgoročno 

igra na srečo, odgovorili z NE v kar v96,9 % primerov, medtem ko so na vprašanje, kako bi 

sami opredelili igro poker, s 90,6 % poker opredelili kot individualno igro, pri kateri sreča 

oziroma naključje le kratkoročno vplivata na končni izid. S trditvijo, da se turnirski poker in 

denarne igre med seboj razlikujejo do te mere, da jih je nemogoče enačiti, se je 67,6 % 

anketiranih strinjalo, 27,2 % anketiranih je bilo mnenja, da trditev ne drži, ostalih 5,2 % pa je 

na trditev odgovorilo z NE VEM 

85,5 % vseh anketiranih je mnenja, da je lahko poker tudi služba, le 11,2 % jih meni, da poker 

ne more biti služba, 3,3 % pa je na vprašanje odgovorilo z NE VEM. 

Ankete podajamo v prilogi 1. 
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6.3 Preverjanje hipotez 

Hipoteza 1: Predpostavljamo, da poker dolgoročno ni le igra na srečo.  

Hipotezo 1 potrjujemo, saj na podlagi ankete in dobrih praks v tujini lahko utemeljeno 

sklepamo, da poker dolgoročno ni le igra na srečo. 

Hipoteza 2: Predpostavljamo, da se turnirski poker in denarne igre med seboj bistveno 

razlikujejo, kljub temu da jih Zakon o igrah na srečo enači.  

Hipotezo 2 potrjujemo. Na podlagi ankete in dobrih praks v tujini lahko utemeljeno sklepamo, 

da se turnirski poker in denarne igre med seboj razlikujejo do te mere, da bi jih bilo potrebno 

obravnavati ločeno tudi v Zakonu o igrah na srečo. 

Hipoteza 3: Predpostavljamo, da je vse večje udejstvovanje internetnega pokra privedlo do 

porasta igranja živih iger pokra.  

Hipotezo 3 potrjujemo. Na podlagi ankete utemeljeno sklepamo, da je vse večje udejstvovanje 

internetnega pokra posredno privedlo do porasta igranja živih iger pokra. 

Hipoteza 4: Predpostavljamo, da je razvoj internetnega pokra privedel do manjšega zanimanja 

po živih igrah pokra v Sloveniji.  

Hipotezo 4 potrjujemo. Na podlagi ankete utemeljeno sklepamo, da velik del igralcev igre 

poker zaradi različnih razlogov (fizična dostopnost, časovna dostopnost, cenovna dostopnost, 

stroški igranja, višina dobitkov ipd.) raje uporablja internetni dostop do igre poker in se igre v 

živo v igralnicah poslužuje občasno. Igralci pokra zahajajo v igralnico takrat, ko menijo, da se 

je zaradi višine nagrad in dostopnosti primerno udeležiti posameznega turnirja v živo. 
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7 SKLEP 

V diplomski nalogi smo želeli opozoriti na pomembnost upravljanja kot faktorja uspešnosti 

poslovanja s poudarkom na vidiku organiziranja in vodenja. Osredotočili smo se na področje 

posebnih iger na srečo in znotraj te dejavnosti na organiziranje in vodenje Poker room-a oz. 

igre poker. V uvodu smo predstavili turistično dejavnost kot eno izmed najhitreje rastočih 

gospodarskih dejavnosti, ki bistveno vpliva na nacionalna gospodarstva, regionalni razvoj, 

povečuje ekonomsko vrednost naravne in kulturne dediščine ter je pomemben generator novih 

delovnih mest in omogoča povečanje družbene blaginje. Poudarili smo, da turistična potrošnja 

tujih gostov za dejavnost igralništva v Sloveniji v zadnjih letih predstavlja več kot 20 % 

celotne potrošnje. Skozi delo smo prikazali, da je za učinkovito upravljanje tudi na 

operativnem nivoju potrebno posebno pozornost nameniti organiziranju in vodenju dejavnosti 

ter vsake posamezne aktivnosti znotraj poslovnih procesov. Z namenom preveriti stanje na 

obravnavanem področju ter predlagati spremembe na področju organiziranja in vodenja pri 

igri poker smo postavili štiri hipoteze in jih na podlagi rezultatov raziskave in drugih virov 

tudi potrdili.  

V nalogi smo v teoretičnem delu predstavili izhodišča upravljanja na podlagi teorij različnih 

avtorjev s poudarkom na organizaciji in vodenju poslovnih procesov. V nadaljevanju smo 

skozi zgodovinski pregled iger ter pravno ureditev iger na srečo v Sloveniji v primerjavi z 

nekaterimi drugimi državami predstavili igro poker. Zaradi celovitega razumevanja te igre 

smo poker predstavili z vidika zgodovinskega razvoja igre, z vidika definicije igre in različnih 

zvrsti, opredelili smo ga kot turnirsko igro in kot denarno igro. Igro spletni poker smo 

obravnavali z vidika tehničnih možnosti in z vidika igre, ki je konkurenčna izvajanju žive 

igre. Poker smo predstavili tudi na konkretnem primeru organiziranja in izvedbe turnirja v 

Poker room-u igralnice Perla v Novi Gorici.  

Ugotovitve v nalogi, ki temeljijo na predstavljenih teoretičnih izhodiščih, na rezultatih dobrih 

praks v tujini in na potrjenih hipotezah, nam dajejo možnost za utemeljeno sklepanje, da na 

podlagi predstavljenega rezultata poker turnirja v igralnici Perla obstajajo možnosti, da z 

optimalno organizacijo, ustreznim trženjskim pristopom, uporabo modernih kanalov prodaje 

ter ustrezno marketinško podporo bistveno izboljšamo rezultate v Poker room-u Perla. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketa – Facebook, skupina Slovenian poker players 

Priloga 2: Anketa – Facebook, splošna, naključna populacija 

Priloga 3: Anketa – Profesionalni igralci pokra 

Priloga 4: Makroorganizacijska shema družbe HIT 

Priloga 5: Organizacijska struktura igralništva in turizma v družbi HIT 

Priloga 6: Organizacijska struktura na destinaciji Nova Gorica v družbi HIT 

Priloga 7: Organizacijska struktura igralnih miz na destinaciji Nova Gorica v družbi HIT 

 





Priloga 1 

 

 

REZULTATI ANKETE, OPRAVLJENE V SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK – 

SKUPINA SLOVENIAN POKER PLAYERS 

 

Statistika udeležencev: 

Starost: 17 - 63 

Vsi udeleženci: 115 

Moški: 109 

Ženske: 6 

Povprečna starost: 29.3 leta 

Povzetek rezultatov 

 
 
1. DRŽAVLJANSTVO 

SLOVENSKO 113   98.3% 

Drugo 2   1.7% 

Vsi rezultati 115   

Drugi odgovori: 

· bih 

· Estonsko 

2. DELAM V IGRALNIŠKI DEJAVNOSTI: 

DA 13   11.3% 

NE 94   81.7% 

NE VEČ 7   6.1% 

Drugo 1   0.9% 

Vsi rezultati 115   

Drugi odgovori: 

· Občasno 

 

 

3. STE KDAJ V ŽIVLJENJU IGRALI IGRO POKER? 
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DA 115   100% 

NE 0   0% 

Vsi rezultati 115   

 
 
4. KJE STE SE PRVIČ IGRALI IGRO POKER? 

V IGRALNICI 5   4.3% 

S PRIJATELJI, ZNANCI 74   64.3% 

NA INTERNETU 35   30.4% 

Drugo 1   0.9% 

Vsi rezultati 115   

Drugi odgovori: 

· Starsi 

 

5. KAKO DOLGO ŽE IGRATE POKER ? 

MANJ KOT 1 LETO 4   3.5% 

1 – 5 LET 36   31.3% 

VEČ KOT 5 LET 75   65.2% 

POKRA NE IGRAM 0   0% 

Vsi rezultati 115   

6. POKER NAJVEČ IGRAM 

V ŽIVO 39   33.9% 

NA INTERNETU 76   66.1% 

Vsi rezultati 115   

 
 
7. ALI STE MNENJA, DA JE RAZVOJ INTERNETNEGA POKRA PRIVEDEL DO MANJŠEGA ZANIMANJA PO ŽIVIH 
IGRAH POKRA? 

DA 51   44.3% 

NE 52   45.2% 

NE VEM 12   10.4% 
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Vsi rezultati 115   

 
 
8. ALI STE MNENJA, DA JE VSE VEČJE UDEJSTVOVANJE INTERNETNEGA POKRA PRIVEDLO DO PORASTA 
IGRANJA ŽIVIH IGER POKRA? 

DA 68   59.1% 

NE 29   25.2% 

NE VEM 18   15.7% 

Vsi rezultati 115   

 
 

9. TURNIRSKI POKER IN DENARNE IGRE ( CASH GAME ), SE MED SEBOJ RAZLIKUJETA DO TE MERE, DA JU JE 
NEMOGOČE ENAČITI. 

SE STRINJAM 79   68.7% 

SE NE STRINJAM 32   27.8% 

NE VEM 4   3.5% 

Vsi rezultati 115   

 
 

10. KAJ VAM PREDSTAVLJA IGRANJE POKRA? 

SLUŽBO 22   19.1% 

HOBI 89   77.4% 

NIČ OD NAŠTETEGA 4   3.5% 

Vsi rezultati 115   

 
 
11. SLOVENSKA ZAKONODAJA IGRO POKER OPREDELJUJE KOT POSEBNO IGRO NA SREČO, KAR POMENI, DA 
JE KONČNI IZID ODVISEN OD SREČE OZIROMA NAKLJUČJA. STE MNENJA DA JE POKER ( DOLGOROČNO ) IGRA 
NA SREČO? 

DA 7   6.1% 

NE 104   90.4% 

NE VEM 4   3.5% 

Vsi rezultati 115   
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12. NE GLEDE NA ZAKONODAJO, KAKO BI SAMI OPREDELILI IGRO POKER? 

IGRA NA SREČO KOT SO AMERIŠKA RULETA, 
BLACK JACK, STAVE, LOTO, KOLO SREČE, 
SREČKE, IPD 

1   0.9% 

DRUŽABNA IGRA S KARTAMI 3   2.6% 

INDIVIDUALNA IGRA, PRI KATERI SREČA 
OZIROMA NAKLJUČJE, KLJUČNO VPLIVA NA 
KONČNI IZZID 

13   11.3% 

INDIVIDUALNA IGRA, PRI KATERI SREČA 
OZIROMA NAKLJUČJE LE KRATKOROČNO VPLIVA 
NA KONČNI IZZID 

96   83.5% 

Drugo 2   1.7% 

Vsi rezultati 115   

Drugi odgovori: 

· Igra sreče, znanja, in psihologije. 

· igra znanja branja ljudi in tudi malo sreče mora biti prisotne 

 

13. MOJE OSEBNO MNENJE JE, DA BI MORALI TURINRSKI POKER V SLOVENIJI: 

PREPOVEDATI 0   0% 

DOVOLITI IGRATI TUDI IZVEN IGRALNICE, KER 
GRE LE ZA OBLIKO TEKMOVANJA 

88   76.5% 

DOVOLITI IGRATI LE V IGRALNICI, KOT DO SEDAJ 24   20.9% 

NE VEM 3   2.6% 

Drugo 0   0% 

Vsi rezultati 115   

 
 

14. MOJE OSEBNO MNENJE JE, DA BI MORALI DENARNE IGRE ( CASH GAME ) V SLOVENIJI 

PREPOVEDATI 0   0% 

DOVOLITI IGRATI TUDI IZVEN IGRALNIC, KLJUB 
TEMU DA SE IGRA Z VREDNOSTNIMI ŽETONI 

70   60.9% 

DOVOLITI IGRATI LE V IGRALNICI, KOT DO SEDAJ 39   33.9% 

NE VEM 4   3.5% 

Drugo 2   1.7% 
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Vsi rezultati 115   

Drugi odgovori: 

· Druzenje ker tisti so odvisni so pac odvisni (alkohol cigareti internet hrana televizija odvisnik je pac 
odvisnik 

· igralnice, "card klubi" posebej namenjeni pokru 

 
 

15. ALI STE MNENJA, DA JE IGRANJE POKRA LAHKO TUDI SLUŽBA? 

DA 105   91.3% 

NE 7   6.1% 

NE VEM 3   2.6% 

Vsi rezultati 115   
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REZULTATI ANKETE, OPRAVLJENE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK – 

splošna, naključna populacija 

 

Statistika udeležencev: 

Starost: 20 - 57 

Vsi udeleženci: 58 

Moški: 31 

Ženske: 27 

Povprečna starost: 30.2 leta 

Povzetek rezultatov 

 

1. DRŽAVLJANSTVO 

SLOVENSKO 58   100% 

Drugo 0   0% 

Vsi rezultati 58   

 

2. DELAM V IGRALNIŠKI DEJAVNOSTI: 

DA 29   50% 

NE 20   34.5% 

NE VEČ 9   15.5% 

Drugo 0   0% 

Vsi rezultati 58   

 

 

3. STE KDAJ V ŽIVLJENJU IGRALI IGRO POKER? 

DA 52   89.7% 

NE 6   10.3% 

Vsi rezultati 58   

4. KJE STE SE PRVIČ IGRALI IGRO POKER? 



Priloga 2 

 

V IGRALNICI 7   13.5% 

S PRIJATELJI, ZNANCI 36   69.2% 

NA INTERNETU 9   17.3% 

Drugo 0   0% 

Vsi rezultati 52   

 

5. KAKO DOLGO ŽE IGRATE POKER ? 

MANJ KOT 1 LETO 1   1.9% 

1 – 5 LET 9   17.3% 

VEČ KOT 5 LET 23   44.2% 

POKRA NE IGRAM 19   36.5% 

Vsi rezultati 52   

 

6. POKER NAJVEČ IGRAM 

V ŽIVO 17   51.5% 

NA INTERNETU 16   48.5% 

Vsi rezultati 33   

 

7. ALI STE MNENJA, DA JE RAZVOJ INTERNETNEGA POKRA PRIVEDEL DO MANJŠEGA ZANIMANJA PO ŽIVIH 
IGRAH POKRA? 

DA 25   48.1% 

NE 18   34.6% 

NE VEM 9   17.3% 

Vsi rezultati 52   

 

8. ALI STE MNENJA, DA JE VSE VEČJE UDEJSTVOVANJE INTERNETNEGA POKRA PRIVEDLO DO PORASTA 
IGRANJA ŽIVIH IGER POKRA? 

DA 33   63.5% 

NE 10   19.2% 
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NE VEM 9   17.3% 

Vsi rezultati 52   

 

9. TURNIRSKI POKER IN DENARNE IGRE ( CASH GAME ), SE MED SEBOJ RAZLIKUJETA DO TE MERE, DA JU JE 
NEMOGOČE ENAČITI. 

SE STRINJAM 35   67.3% 

SE NE STRINJAM 13   25% 

NE VEM 4   7.7% 

Vsi rezultati 52   

 

10. KAJ VAM PREDSTAVLJA IGRANJE POKRA? 

SLUŽBO 4   7.7% 

HOBI 20   38.5% 

NIČ OD NAŠTETEGA 28   53.8% 

Vsi rezultati 52   

 

11. SLOVENSKA ZAKONODAJA IGRO POKER OPREDELJUJE KOT POSEBNO IGRO NA SREČO, KAR POMENI, DA 
JE KONČNI IZID ODVISEN OD SREČE OZIROMA NAKLJUČJA. STE MNENJA DA JE POKER ( DOLGOROČNO ) IGRA 
NA SREČO? 

DA 25   43.1% 

NE 30   51.7% 

NE VEM 3   5.2% 

Vsi rezultati 58   

 

12. NE GLEDE NA ZAKONODAJO, KAKO BI SAMI OPREDELILI IGRO POKER? 

IGRA NA SREČO KOT SO AMERIŠKA RULETA, 
BLACK JACK, STAVE, LOTO, KOLO SREČE, 
SREČKE, IPD 

5   8.6% 

DRUŽABNA IGRA S KARTAMI 5   8.6% 

INDIVIDUALNA IGRA, PRI KATERI SREČA 
OZIROMA NAKLJUČJE, KLJUČNO VPLIVA NA 
KONČNI IZZID 

16   27.6% 
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INDIVIDUALNA IGRA, PRI KATERI SREČA 
OZIROMA NAKLJUČJE LE KRATKOROČNO VPLIVA 
NA KONČNI IZZID 

32   55.2% 

Drugo 0   0% 

Vsi rezultati 58   

 

13. MOJE OSEBNO MNENJE JE, DA BI MORALI TURINRSKI POKER V SLOVENIJI: 

PREPOVEDATI 0   0% 

DOVOLITI IGRATI TUDI IZVEN IGRALNICE, KER 
GRE LE ZA OBLIKO TEKMOVANJA 

35   60.3% 

DOVOLITI IGRATI LE V IGRALNICI, KOT DO SEDAJ 21   36.2% 

NE VEM 1   1.7% 

Drugo 1   1.7% 

Vsi rezultati 58   

Drugi odgovori: 

· vseeno mi je 

 

 

14. MOJE OSEBNO MNENJE JE, DA BI MORALI DENARNE IGRE ( CASH GAME ) V SLOVENIJI 

PREPOVEDATI 0   0% 

DOVOLITI IGRATI TUDI IZVEN IGRALNIC, KLJUB 
TEMU DA SE IGRA Z VREDNOSTNIMI ŽETONI 

14   24.1% 

DOVOLITI IGRATI LE V IGRALNICI, KOT DO SEDAJ 39   67.2% 

NE VEM 3   5.2% 

Drugo 2   3.4% 

Vsi rezultati 58   

Drugi odgovori: 

· vseeno mi je 

· V poker clubih ce bi jih imeli. 
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15. ALI STE MNENJA, DA JE IGRANJE POKRA LAHKO TUDI SLUŽBA? 

DA 42   72.4% 

NE 13   22.4% 

NE VEM 3   5.2% 

Vsi rezultati 58   
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REZULTATI ANKETE, OPRAVLJENE MED PROFESIONALNIMI IGRALCI POKRA 

 

Statistika udeležencev: 

Starost: 24 - 36 

Vsi udeleženci: 6 

Moški: 6 

Ženske: 0 

Povprečna starost: 27.7 leta 

Povzetek rezultatov 

 

1. DRŽAVLJANSTVO 

SLOVENSKO 2   33.3% 

Drugo 4   66.7% 

Vsi rezultati 6   

Drugi odgovori: 

· Italian 

· italian 

· scottish 

· usa 

 

2. DELAM V IGRALNIŠKI DEJAVNOSTI: 

DA 3   50% 

NE 2   33.3% 

NE VEČ 1   16.7% 

Drugo 0   0% 

Vsi rezultati 6   

 

3. STE KDAJ V ŽIVLJENJU IGRALI IGRO POKER? 

DA 6   100% 

NE 0   0% 
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Vsi rezultati 6   

 

4. KJE STE SE PRVIČ IGRALI IGRO POKER? 

V IGRALNICI 0   0% 

S PRIJATELJI, ZNANCI 5   83.3% 

NA INTERNETU 1   16.7% 

Drugo 0   0% 

Vsi rezultati 6   

 

5. KAKO DOLGO ŽE IGRATE POKER ? 

MANJ KOT 1 LETO 0   0% 

1 – 5 LET 0   0% 

VEČ KOT 5 LET 6   100% 

POKRA NE IGRAM 0   0% 

Vsi rezultati 6   

 

6. POKER NAJVEČ IGRAM 

V ŽIVO 2   33.3% 

NA INTERNETU 4   66.7% 

Vsi rezultati 6   

 

 

7. ALI STE MNENJA, DA JE RAZVOJ INTERNETNEGA POKRA PRIVEDEL DO MANJŠEGA ZANIMANJA PO ŽIVIH 
IGRAH POKRA? 

DA 5   83.3% 

NE 1   16.7% 

NE VEM 0   0% 

Vsi rezultati 6   
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8. ALI STE MNENJA, DA JE VSE VEČJE UDEJSTVOVANJE INTER NETNEGA POKRA PRIVEDLO DO PORASTA 
IGRANJA ŽIVIH IGER POKRA? 

DA 5   83.3% 

NE 1   16.7% 

NE VEM 0   0% 

Vsi rezultati 6   

 

9. TURNIRSKI POKER IN DENARNE IGRE ( CASH GAME ), SE MED SEBOJ RAZLIKUJETA DO TE MERE, DA JU JE 
NEMOGOČE ENAČITI. 

SE STRINJAM 3   50% 

SE NE STRINJAM 2   33.3% 

NE VEM 1   16.7% 

Vsi rezultati 6   

 

10. KAJ VAM PREDSTAVLJA IGRANJE POKRA? 

SLUŽBO 6   100% 

HOBI 0   0% 

NIČ OD NAŠTETEGA 0   0% 

Vsi rezultati 6   

 

11. SLOVENSKA ZAKONODAJA IGRO POKER OPREDELJUJE KOT POSEBNO IGRO NA SREČO, KAR POMENI, DA 
JE KONČNI IZID ODVISEN OD SREČE OZIROMA NAKLJUČJA. STE MNENJA DA JE POKER ( DOLGOROČNO ) IGRA 
NA SREČO? 

DA 0   0% 

NE 6   100% 

NE VEM 0   0% 

Vsi rezultati 6   

 

12. NE GLEDE NA ZAKONODAJO, KAKO BI SAMI OPREDELILI IGRO POKER? 

IGRA NA SREČO KOT SO AMERIŠKA RULETA, 
BLACK JACK, STAVE, LOTO, KOLO SREČE, 
SREČKE, IPD 

0   0% 
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DRUŽABNA IGRA S KARTAMI 0   0% 

INDIVIDUALNA IGRA, PRI KATERI SREČA 
OZIROMA NAKLJUČJE, KLJUČNO VPLIVA NA 
KONČNI IZZID 

0   0% 

INDIVIDUALNA IGRA, PRI KATERI SREČA 
OZIROMA NAKLJUČJE LE KRATKOROČNO VPLIVA 
NA KONČNI IZZID 

6   100% 

Drugo 0   0% 

Vsi rezultati 6   

 

13. MOJE OSEBNO MNENJE JE, DA BI MORALI TURINRSKI POKER V SLOVENIJI: 

PREPOVEDATI 0   0% 

DOVOLITI IGRATI TUDI IZVEN IGRALNICE, KER 
GRE LE ZA OBLIKO TEKMOVANJA 

4   66.7% 

DOVOLITI IGRATI LE V IGRALNICI, KOT DO SEDAJ 1   16.7% 

NE VEM 0   0% 

Drugo 1   16.7% 

Vsi rezultati 6   

Drugi odgovori: 

· Allowed 

14. MOJE OSEBNO MNENJE JE, DA BI MORALI DENARNE IGRE ( CASH GAME ) V SLOVENIJI 

PREPOVEDATI 0   0% 

DOVOLITI IGRATI TUDI IZVEN IGRALNIC, KLJUB 
TEMU DA SE IGRA Z VREDNOSTNIMI ŽETONI 

4   66.7% 

DOVOLITI IGRATI LE V IGRALNICI, KOT DO SEDAJ 2   33.3% 

NE VEM 0   0% 

Drugo 0   0% 

Vsi rezultati 6   
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15. ALI STE MNENJA, DA JE IGRANJE POKRA LAHKO TUDI SLUŽBA? 

DA 6   100% 

NE 0   0% 

NE VEM 0   0% 

Vsi rezultati 6   
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