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NASLOV 

Dejavniki, ki vplivajo na napitnino v igralnem salonu Venko 

IZVLEČEK 

Razvojni trendi v zadnjih letih dokazujejo, da je turizem osrednja panoga sodobnega 

gospodarstva. Turizem je ena najperspektivnejših in hitro rastočih gospodarskih 

dejavnosti v Sloveniji. V zadnjih dveh desetletjih se veliko vlaga v turistično 

infrastrukturo. A ne glede na to bo treba na tem področju še veliko postoriti. To velja 

tudi za področje igralniške dejavnosti, o kateri pišemo v diplomskem delu. Motiv za 

to temo tega diplomskega dela sem dobila pri opravljanju svojega poklica. Gosti v 

igralnice zahajajo zaradi zabave, druženja in tudi možnega dobitka. Namen 

diplomskega dela je bil s stališča gostov raziskati področje napitnine v igralnem 

salonu Venko. 

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo 

uporabili literaturo in vire domačih ter tujih avtorjev. Predstavili smo pravni okvir 

Zakona o igrah na srečo, kakovost storitev igralniške dejavnosti, motivacijo 

zaposlenih in opredelili napitnino. Predstavljeni so tudi dejavniki, ki vplivajo nanjo.  

V drugem delu smo predstavili raziskavo z anketnim vprašalnikom. Za obdelavo 

podatkov smo uporabili program SPSS, za dodatno obdelavo in oblikovanje grafov 

pa program Excel. Ugotovljeno je bilo, da napitnino dajejo predvsem starejši gosti 

ženskega spola, ki redno obiskujejo igralni salon. Menedžmentu smo predstavili 

rešitve, s katerimi bi lahko dosegli večje napitnine. V igralnem salonu Venko bi 

morali več vlagati v usposabljanje zaposlenih na področju napitnin in kakovostnih 

storitev. To bi pozitivno vplivalo na  zadovoljstvo zaposlenih in posledično na dobro 

počutje gostov, pri tem pa ne bi obremenjevalo stroškov dela koncesionarja. 
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TITLE 

Factors affecting tipping behaviour in Venko slot club  

ABSTRACT 

Development trends in the last years proved that tourism is the main branch of 

modern economy. Tourism is one of the most promising and fast-growing economic 

activity in Slovenia. Slovenia, in the last twenty years, is investing a lot of money in 

tourism infrastructure, but will be necessary to do more. This also applies to gaming 

industry, studied in this thesis. Gaming industry is also affected by global economic 

crisis. People go to casino for have fun, entertainment and to win extra money. The 

purpose of the thesis is to examine the issue of tipping by guests in Venko slot club.  

The thesis contains theoretical and empirical part. In the theoretical part of this thesis 

was used the literature by Slovene and foreign authors to present the theoretical 

knowledge. We presented the the law on gaming industry, service quality in gaming 

industry, motivation of employees and presentation of tips. The empirical part of the 

thesis carried out the research by using the questionnaire. We processed the 

information with the computer programs SPSS and Excel. The findings showed that 

giving tips is usually used by older women, who frequently visits the slot club. We 

suggests the management the solutions could be achieved for rising tips. The Venko 

slot club should invest more in training employees in the tips and quality service. 

More tips effects the positive attitude of employees and consequently the well-being 

of the guests.  
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1 UVOD 

Turizem je največja svetovna gospodarska dejavnost in s svojimi lastnostmi 

predstavlja najznačilnejše področje družbenega razvoja v 21. stoletju. Turizem je 

civilizacijski dosežek sodobnega časa in eden temeljnih dejavnikov ekonomskega 

razvoja. Turizem temelji na izhodiščnih potrebah in vrednotah sodobnega človeka, 

zato je turistično povpraševanje na globalni in dolgoročni ravni eno najbolj stabilnih, 

na lokalni ravni pa tudi eno najbolj nepredvidljivih poslovnih področij. Turistična 

ponudba na drugi strani povezuje številne gospodarske in druge dejavnosti in ima 

velike multiplikacijske učinke (Ministrstvo za gospodarstvo, 2002).  

Igre na srečo spadajo med poseben način razvedrila, kjer igralci, najpogosteje z 

denarjem, stavijo na rezultat igre. Čeprav je igra na splošno stara kot človeštvo 

(Raspor, 2010, str. 22), je igralništvo kot dejavnost mnogo mlajša. Igra v človeku 

vzbudi sanje, iluzijo, možnost dobitka, izzove tveganje, hkrati ponudi zabavo in 

sprostitev. Igre na srečo premožnejšemu igralcu pomenijo družbeni status, moč in 

ugled, medtem ko povprečnemu igralcu dajo upanje na spremembo statusa. Med igre 

na srečo uvrščamo loterije, igre s kartami in kockami, stave na športne dogodke itd. 

Dobitek je odvisen od sreče oziroma naključja dogodka, a prav tveganje v 

marsikaterem igralcu vzbudi neustavljiv izziv. Igre na srečo ne razumemo kot igre na 

moč in spretnost, ampak kot igro naključij. 

Igralništvo je specifična in kompleksna gospodarska panoga. Igralništvo v zadnjih 

letih dobiva drugačno vlogo kot v preteklosti, saj postaja sodobna oblika zabave, pri 

čemer poleg klasičnih iger na srečo ponuja vedno več dodatnih storitev. Igralništvo v 

turističnih centrih predstavlja dopolnitev turistične ponudbe z gostinsko in hotelirsko 

dejavnostjo ter zabavnimi programi. 

 

 

 

 



2 

 

2 METODOLOŠKI OKVIR 

2.1 Namen diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je bil s stališča gostov raziskati področje napitnine v 

igralnem salonu Venko, ki je v lasti družbe Trine turistične in zabaviščne storitve d. 

o. o. (v nadaljevanju družba Trine, d. o. o.). Za igralniške goste se po Rasporju ( 

Raspor, 2010) uporablja izraz gost, saj le-ta meni, da izraža pomen, ki izhaja 

neposredno iz same dejavnosti gostinstva (gostinski  gost) in je ustrezen tudi za 

dejavnost igralništva (igralniškega gosta). Gosti v igralnice zahajajo zaradi zabave, 

druženja in tudi možnega dobitka. Za čim boljše počutje gostov je ključnega pomena 

vloga zaposlenih v vseh sektorjih (recepcija, igralni salon, blagajna, bar in 

restavracija), saj so le-ti v stalnem stiku z gosti.  

Glede na ugotovitve iz raziskave na področju napitnine v igralnem salonu smo 

menedžmentu predstavili priporočila za povečanje le-te, kar bi bistveno izboljšalo 

kakovost storitve, posledično pa tudi poslovanje družbe, vse to, ne da bi se povečali 

stroški dela.  

2.2 Cilji diplomskega dela 

Cilj diplomskega dela je bil raziskati, kateri dejavniki vplivajo na goste, da 

zaposlenim pogosteje dajejo napitnino, in kako pogosto jo sploh dajejo. Napitnina 

kot dodatek k plači lahko bistveno izboljša standard zaposlenih in s tem tudi njihovo 

zadovoljstvo, kar pripomore k bolj kakovostni storitvi in hkrati k boljšemu 

poslovanju podjetja. 

2.3  Uporabljena metodologija 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili Zakon o igrah na srečo, 

kakovost storitev igralniške dejavnosti in motivacijo zaposlenih ter opredelili 

napitnino. Predstavljeni so tudi dejavniki, ki vplivajo nanjo.  

V drugem delu diplomskega dela je predstavljena družba Trine, d. o. o., v kateri je 

bila izvedena raziskava. V raziskovalnem delu diplomskega dela smo uporabili 

metodo anketnega vprašalnika. Raziskovanje je bilo osredotočeno na goste; anketa se 
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je izvajala na recepciji igralnega salona Venko. Uporabili smo preizkušena anketna 

vprašanja s področja zadovoljstva gostov in napitnine po Rasporju (Raspor, 2010). 

Pri raziskavi, ki je bila razporejena na nekaj naključnih dni, je sodelovalo 90 

obiskovalcev igralnega salona. Na ta način smo dobili čim bolj naključne odgovore 

in se približali reprezentativnim odgovorom, ki odražajo dejansko stanje.  

Za osnovno obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS, za dodatno obdelavo 

in oblikovanje grafov pa program Excel. Rezultate raziskave smo nato primerjali s 

hipotezami, ki smo jih postavili na podlagi teoretičnih predpostavk. Prav tako smo 

rezultate primerjali s predhodnimi raziskavami (Raspor, 2010), ki so bila opravljene 

v Sloveniji. Rezultate smo predstavili po skupinah glede na nagrajevanje zaposlenih 

z napitnino in demografske značilnosti gostov v igralnem salonu.   

V zaključku smo predstavili rešitve, s katerimi bi lahko dosegli večjo napitnino in 

izboljšali zadovoljstvo zaposlenih in gostov. 

2.4 Hipoteze 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti stanje na področju napitnin v igralnem salonu 

Venko. 

Pri tem smo si zastavili naslednje hipoteze: 

H 1: Gosti igralnega salona Venko pogosto dajejo napitnine. 

H 2: Napitnino pogosteje dajejo gosti, ki pogosteje obiskujejo igralni salon 

Venko. 

H 3: Napitnino pogosteje dajejo mlajši gosti, ki obiskujejo igralni salon Venko. 

H 4: Napitnino pogosteje dajejo moški, ki obiskujejo igralni salon Venko.  

H 5: Gosti, ki obiskujejo igralni salon Venko, najpogosteje dajejo napitnino 

zaradi profesionalnosti osebja. 

H 6: Ko gosti, ki obiskujejo igralni salon Venko, dobijo dobitek, najpogosteje 

dajejo napitnino zaposlenim na igralnih avtomatih.  
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3 TEORETIČNI DEL 

3.1 Osnove organizacije in organiziranosti igralniške dejavnosti 

Za prvo znanstveno definicijo turizma lahko štejemo definicijo dveh utemeljiteljev 

turistične znanosti, Walterja Hunzikerja in Krapfa Kurta, iz leta 1942, ki sta turizem 

definirala na naslednji način: »Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo 

zaradi potovanja in bivanja tujcev v enem kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči 

stalne naselitve in ni povezano s pridobitno dejavnostjo.« (Mihalič, 2006, str. 5) 

Pod pojmom turizem najdemo tudi igralništvo. Turistična ponudba povezuje številne 

gospodarske in druge dejavnosti, zato veliko držav ne glede na ekonomsko razvitost, 

politično usmerjenost in kulturno različnost poudarja razvoj turizma kot svojo 

strateško razvojno usmeritev. Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega 

turizma in obstoječi razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena 

od vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k 

doseganju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 

2007–2011 (Ministrstvo za gospodarstvo, 2006, str. 4). 

3.1.1 Predstavitev igralniške dejavnosti 

Igre na srečo so stare kot človeštvo. Razne arheološke najdbe so dokaz za to, da se je 

z igrami na srečo ukvarjal že jamski človek. Našli so jamske slike in kocki podobne 

predmete, ki so stari okoli 40 tisoč let. Okoli leta 2.300 pr. n. št. so Kitajci iznašli 

igro na srečo, ki so jo igrali z opeko, 1.100 let pozneje pa so se grški vojaki zabavali 

s kockami, čeprav je bilo kockanje v Grčiji prepovedano. Igralne kocke so našli tudi 

v Egiptu in Tebah. Ocenjuje se, da so nastale v obdobju okrog leta 1.500 pr. n. št. O 

prisotnosti iger na srečo v starem veku pričajo tudi arheološke najdbe na Kitajskem, 

Japonskem, v Indiji in Rimu (The history of gambling).  

Najstarejši zapis o tem fenomenu je v Rigvedi, eni od hindujskih svetih knjig iz 

obdobja 4000 tisoč let pr. n. št. (Luin, 2004, str. 5). Organizirana igralniška ponudba, 

to so družabni prostori, namenjeni igri, je obstajala že v stari Grčiji. Najprej so bili ti 

prostori vezani na centre za sprostitev in zdravstveno krepitev, namenjeni pa so bili 

predvsem premožnim slojem prebivalstva. S propadom starih kultur (Grki, Rimljani) 
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je ta navada zamrla. Prva novodobna igralnica je bila ustanovljena v Benetkah leta 

1626. Kasneje so se igralnice ustanavljale še drugod po Evropi, na Daljnem vzhodu, 

v ZDA in na nekaterih otokih v Karibskem morju. To obdobje imenujemo »La belle 

Epoque« (obdobje miru, razvoja in blagostanja) (Eadington in Cornelius, 1999, str. 

34). 

Igralniško revolucijo je v drugi polovici 20. stoletja povzročil igralni avtomat. Sama 

iznajdba le-tega sega v leto 1895, ko se je pojavil kot nadgradnja avtomata za 

prodajo cigar v Ameriki. In tako danes ločimo posebne igre na srečo na igralnih 

mizah in posebne igre na srečo na igralnih avtomatih. 

Legalno igralništvo je regulirano tako, da država predpisuje izvajanje, deli koncesije 

in pobira davke. Del sredstev, ki se tako stečejo v proračun, nameni za humanitarne 

namene. Da bi države omejile negativne vplive, ki jih igralništvo zagotovo ima, so  

dopuščale izvajanje le-tega predvsem v velikih turističnih centrih, in sicer z 

namenom pospeševati turizem, gospodarski razvoj ipd. Igralništvo v svetu je najbolj 

zaživelo v zadnjih 30. letih v ZDA, kjer so se ob igralniški ponudbi usmerili tudi v 

ponudbo raznovrstne zabave. Nova »igralniško-zabaviščna« dejavnost je doživela 

pravi razcvet v Las Vegasu (Eadington in Cornelius, 1999, str. 34). 

Igralništvo, ki se je razvilo v svetu, v grobem lahko razdelimo na ameriškega in 

evropskega. Razlike med evropskim in ameriškim tipom igralništva navaja Gennari 

(1999, str. 26) v naslednjih točkah: 

 evropski tip igralništva je do pred nekaj leti slonel predvsem na ponudbi iger 

na igralnih mizah, pri ameriškem tipu pa prevladujejo igralni avtomati že od 

samega začetka (najprej mehanski, nato elektromehanski in zdaj elektronski); 

 v Evropi so igre na srečo v igralnicah dostopne elitnemu krogu prebivalstva, v 

Ameriki pa so dosegljive vsem, in to ne glede na socialno-ekonomsko raven 

posameznika; 

 evropsko igralništvo je namenjeno skoraj samo igranju, hazardiranju, 

ameriške igralnice pa omogočajo preživljanje prostega časa vsem članom 

družine (tudi otroci in neigralci se lahko zabavajo ob dodatni ponudbi); 
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 strogo urejeno področje igralništva in nadzor s strani države v Ameriki je tudi 

v Evropi pospešil urejanje tega področja in zviševanje nivoja kakovosti; 

 evropsko igralništvo je osemkrat bolj obdavčeno kot ameriško in zato ostane 

manj sredstev za reinvestiranje v goste in infrastrukturo.  

Sodobno igralništvo v Sloveniji se je začelo z letom 1964. Takrat je bil odprt Casino 

Portorož, leto zatem pa igralnica na Bledu. Namenjena sta bila predvsem turistom – 

tujim obiskovalcem, nizko obdavčeni dobički pa so se vlagali v razvoj turistične 

infrastrukture tega območja. Do velikih premikov je prišlo po letu 1984, ko je 

podjetje HIT iz Nove Gorice odprlo prvo igralnico Park ob italijanski meji. Sledila je 

izjemna rast tega podjetja s konceptom ameriške zabaviščno-igralniške ponudbe. 

Tudi to podjetje je reinvestiralo visoke dobičke in odprlo še štiri igralnice (največja 

je igralnica Perla v Novi Gorici, zgrajena leta 1993). Igralniška panoga je do leta 

1994 za lastni razvoj namenila skoraj petino prihodkov, od takrat pa je ta dejavnost 

na Slovenskem stagnirala. Tranzicijski in lastninski proces ni potekal tako, da bi 

dejavnost lahko izrabila tržne možnosti. Ob dejstvu, da ni posodabljala, dopolnjevala 

in širila svoje ponudbe, je izgubljala konkurenčno prednost in hkrati pridobivala 

veliko domačo in tujo konkurenco. Brez zakonskih omejitev je zraslo veliko število 

igralnih salonov. Ti za svoje poslovanje niso potrebovali licenc (Deželak, 2002, str. 

13). 

Igralništvo v zadnjih letih spreminja svojo podobo iz preteklosti, ko je bilo 

namenjeno premožnejšemu sloju prebivalstva, saj se igralništvo v zadnjih letih 

preusmerja k igralniški zabavi, namenjeni širšemu sloju prebivalstva.  

V zadnjih letih je v razvoju evropskega igralništva vse bolj čutiti »ameriški stil«. 

Stopnja in hitrost sprejemanja ameriškega stila igralništva sta različni po posameznih 

državah (najpogosteje sta odvisni od zakonodaje). Prihaja pa predvsem do naslednjih 

sprememb: prilagajajo se množicam (ni več strogih omejitev za vstop, odprte so dlje 

časa in na privlačnejših krajih, nudi se dodatna zabava ipd.) (Deželak, 2002, str. 5).  

 
Igralništvo ima tako pozitivne kot negativne vplive na okolje. Pozitivno vpliva na 

gospodarsko okolje, razvoj turizma, odpiranje novih delovnih mest in polnjenje 
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državnega proračuna zaradi povečanja prihodkov od davkov iger na srečo. Negativni 

učinki na družbo lahko nastanejo zaradi težav z zasvojenostjo z igrami na srečo. Iz 

določb Zakona o igrah na srečo izhaja skrb države, da se igre na srečo izvajajo v 

urejenem in nadzorovanem okolju, da se zagotavlja varstvo potrošnikov in javni red, 

zaradi narave dejavnosti iger na srečo pa je treba posvetiti posebno skrb tudi 

udeležencem iger na srečo oziroma igralcem, da se prepreči njihovo odvisnost od 

iger na srečo in s tem povezane posledice zanje, za njihove družine in celotno 

družbo. V svetu in tudi pri nas se vse bolj uveljavlja odgovorno igralništvo, ki mora 

poleg ekonomskih učinkov zagotoviti tudi to, da ne ustvarja zasvojencev od iger na 

srečo, patoloških igralcev. Udeležba v igrah na srečo mora ostati v mejah zabave, 

zato je pomembno, da so stave v igro prilagojene posameznim zmožnostim igralca, 

ki mora za to sprejeti tudi odgovornost za svoja dejanja (Urad za nadzor prirejanja 

iger na srečo, 2010). 

Igra je prostovoljno opravilo, ki se odvija po določenih pravilih, pri tem pa ena stran 

zmaguje in druga izgublja. Smisel tega je razvedrilo, zabava, razvoj telesa in duha ter 

zadoščanje zmagovalca. Spremlja jo občutek napetosti in radosti ter zavest, da je igra 

nekaj drugega kot običajno življenje, ki ga označujeta racionalnost in delo. Ljudem 

je igra prirojena in znana od nekdaj. Antropologi razlagajo, da je to ena osnovnih 

človekovih potreb (Mihelič, 1993, str. 9). 

Pozitivne makroekonomske učinke igralništva se lahko doseže le v primeru, če 

igralniška potrošnja izhaja iz drugih držav in če gosti veliko trošijo za druge 

turistične storitve. Več delovnih mest se z odpiranjem kazinov ustvari tudi zato, ker 

igralniški obiskovalci potrebujejo tudi druge storitve, nočitve, prehrano, zabavo, 

nakupe in prevoze. Učinek na lokalno zaposlenost bo pozitiven le v primeru, če je za 

postavitev kazina in njegovo funkcioniranje angažirana domača in ne tuja delovna 

sila (Thompson, 1996, str. 23). 

Standardna definicija igralništva po Collinsu (2003, str. 15) definira igralništvo kot 

aktivnost, kjer dve ali več strani »stavijo na riziko« neko vrednost – »stavo« v 

upanju, da bodo dobili nekajkrat večjo vrednost – »dobitek«, in kjer sta tisti, ki dobi, 

in tisti, ki izgubi, odvisna od naključnega izida, ki je udeležencem v trenutku stave 

neznan »rezultat«. 
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Igralništvo ima poleg socialne dimenzije tudi zelo pomemben učinek na ekonomski 

razvoj okolja. Naložbe v igralništvo so naložbe v turistično ponudbo, kjer pride 

zaradi visoke donosnosti naložb delovanje razvojnega investicijskega multiplikatorja 

še do izrazitejših učinkov (Eadington, 1999, str. 177). 

3.1.2 Zakon o igrah na srečo 

V nadaljevanju smo raziskali pravni okvir slovenske igralniške zakonodaje, ki ga 

ureja Zakon o igrah na srečo (v nadaljevanju ZIS) (Uradni list RS, št. 14/2011- 

UPB3). 

Urad za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju UNPIS) je organ v sestavi 

Ministrstva za finance. Na podlagi Zakona o igrah na srečo izvaja nad koncesionarji 

in prireditelji iger na srečo nadzor pri opravljanju vseh procesov, ki so kakorkoli 

povezani s prirejanjem iger na srečo z namenom zagotavljanja zakonitosti in 

pravilnosti prirejanja iger na srečo. 

ZIS v prvem odstavku 108. člena še natančneje določa naloge UNPIS-a, ki so:  

 obravnavanje in analiziranje planov in finančnih načrtov ter poročil o delu 

koncesionarja oziroma prireditelja;  

 nadziranje računovodskih izkazov in revidiranih poslovnih poročil;  

 nadziranje lastniške strukture, organiziranosti, internih aktov in poslovanja 

koncesionarja oziroma prireditelja;  

 nadziranje izvajanja koncesijske pogodbe oziroma pogojev iz dovoljenja 

prireditelja;  

 izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so 

neposredno ali posredno povezani s prirejanjem iger na srečo;  

 poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja;  

 organiziranje izdelave igralniških standardov;  
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 vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger, igralnic, igralnih 

salonov in imetnikov licenc;  

 sodelovanje z uradom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja;  

 vzpostavitev informacijskega sistema, ki je v neposredni povezavi z on-line 

sistemom.  

Da bi koncesionarji lahko izvajali igre na srečo, morajo pridobiti koncesijo. O 

podelitvi odloča Vlada Republike Slovenije, ki pooblasti ministra za finance, da 

sklene dogovor.    

V ZIS-u je v členih od 78 do 82, ki se nanašajo na izvajanje posebnih iger na srečo, 

določeno, da so prostori za igro ter prostori za goste in osebje igralnice prostorsko 

zaključena celota. Posebne igre na srečo so po ZIS-u (53. člen) definirane kot igre, ki 

jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s 

kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih, ter stave 

in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi.  

ZIS v nadaljevanju omenjenega člena opredeljuje, katere so posebne igre na srečo: 

 igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin de fer, poker); 

 igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta); 

 igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black jack, punto banco 
itd.); 

 igre s kockami (craps, tai sai); 

 igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto); 

 igra na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu; 

 stave. 

O uvrstitvi novih iger v eno od vrst iz prejšnjega odstavka odloča minister, pristojen 

za finance. 

Za igralne naprave se štejejo vse elektronske, mehanične in podobne naprave, pri 

katerih imajo igralci ob neposrednem vplačilu v avtomat možnost zadeti dobitek. 
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Koncesionar mora imeti vzpostavljen nadzorni informacijski sistem igralnih naprav 

(v nadaljevanju on-line nadzor), ki je povezan v informacijski sistem nadzornega 

organa in mu zagotavlja neposredni nadzor. On-line nadzor mora verodostojno 

spremljati, beležiti in shranjevati podatke o igranju in dogajanju na posameznih 

igralnih napravah, vključevati blagajniško poslovanje, povezano s prirejanjem iger na 

posameznih igralnih napravah, ter spremljati in beležiti dogodke, povezane z 

delovanjem on- line nadzora. Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih lastnostih 

omenjenega nadzora, lastnostih igralnih naprav ter druga navodila s tega področja 

izda minister, pristojen za finance.   

Vstop v igralni salon je dovoljen osebam, starejšim od 18 let. Pogoje za obisk v 

igralnici določa koncesionar: pri tem lahko posameznim osebam ali skupinam oseb 

prepove vstop v igralnico, ne da bi mu bilo treba navesti razloge za takšno odločitev. 

Tistim, ki pri izvajanju posebnih iger na srečo kršijo pravila iger, lahko prepove 

nadaljnjo udeležbo v igrah.  

ZIS (od 85. do 90. člena) vsebuje posebne določbe za delavce v igralnici, ki 

narekujejo, da morajo imeti vodje igralnic, krupjeji, vodje iger, osebe, ki opravljajo 

interni nadzor, ter glavni in pomožni blagajnik dovoljenje za delo v dejavnosti 

prirejanja posebnih iger na srečo (licenco). Le-to izda posebna komisija, sestavljena 

iz dveh članov, ki ju imenuje minister, pristojen za finance, in člana Odbora združenj 

igralnic pri Gospodarski zbornici Slovenije. K vlogi za pridobitev licence mora 

koncesionar predložiti dokazila o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev. Če 

oseba oziroma delavec med trajanjem delovnega razmerja ne izpolnjuje več pogojev 

ali preneha opravljati delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, mora 

koncesionar o tem obvestiti komisijo, ki licenco odvzame. Komisija mora o odvzemu 

obvestiti nadzorni organ. 

Osebe, ki sodelujejo pri prirejanju posebnih iger na srečo pri posameznem 

koncesionarju, se pri njem ne smejo udeleževati posebnih iger na srečo. Prav tako 

morajo kot poslovno skrivnost varovati podatke o igralcih, bodisi o njihovih dobitkih 

ali izgubah, številu obiskov ter o njihovih spremljevalcih. Določeno je tudi, da 

delavci, ki vodijo posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre, ne smejo od igralcev 
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sprejemati napitnin, posojil ali drugih ugodnosti zase ali koga drugega. Prav tako oni 

sami ne smejo finančno pomagati igralcem. 

Ne glede na določbo 88. člena ZIS-a, ki prepoveduje sprejemanje napitnin in drugih 

ugodnosti, se je besedilo 91. člena spremenilo tako, da igralci lahko dajejo napitnino 

v posebne skrinjice pri igralnih mizah, igralnih avtomatih, blagajnah in na recepciji. 

Ta napitnina je sestavni del prihodkov koncesionarja in se v celoti nameni za plače 

zaposlenih za delovno uspešnost. Pri delitvi napitnine so izvzeti člani uprave in drugi 

vodilni delavci koncesionarja. Napitnina se med zaposlene razdeli sorazmerno z 

višino napitnine, ki jo ustvarijo na posameznih delovnih mestih v igralnici. Ta delitev 

naj bi se podrobneje določila s panožno kolektivno pogodbo, ki pa je dejavnost še 

vedno nima urejene. 

3.2 Kakovost storitev v igralništvu 

Izraz storitev izhaja iz latinskega izraza »servio«, ki med drugim pomeni: delati za 

nekoga oziroma služiti nekomu, streči, skrbeti zanj, pomagati nekomu oziroma 

narediti nekaj zanj, ustrezati, ravnati se po čem, odslužiti, skrbeti, izvajati, 

posluževati, oskrbovati, ponujati, delovati, zadovoljevati, vesti se. Storitve bi lahko 

opredelili kot procese, ki jih za druge opravljajo ljudje. Posamezni avtorji (npr. 

Kotler, Marolt) se pri opredeljevanju storitev predvsem osredotočajo na ponudnika in 

ne porabnika storitev. Pri tem si pomagajo z naštevanjem storitev, primerjanjem 

storitev s fizičnimi izdelki ali z opisovanjem značilnosti storitev. Največkrat sta 

storitev in izdelek v različnih razmerjih povezana, saj je težko opredeliti čisti izdelek 

ali čisto storitev. 

Igralniška industrija se v zadnjih letih sooča z novimi izzivi. Pojavlja se 

povpraševanje po storitvah, ki bodo nudile več zabave. Igralništvo bo preživelo in se 

razvijalo le kot zabaviščna atrakcija. Pomembna je namreč sinergija med 

igralništvom in neigralniškimi dejavnostmi. Igralnice se bodo morale vedno bolj 

truditi, da bodo v svoje prostore privabljale množice gostov in da bodo sledile 

specifičnim željam posameznikov. Za dosego tega cilja se bodo morale odpovedati 

visokim profitnim stopnjam – investirati bodo morale v mnoge dejavnosti, ki bodo 

same zase nizko donosne in bodo pokrivale le stroške, pritegnile pa bodo množico 



12 

 

igralcev na igralnih avtomatih in mizah. Skupni dobički bodo torej kratkoročno 

padali, ustvarjenih pa bo veliko novih delovnih mest in davkov za državo (Deželak, 

2002, str. 16). 

Kje je meja med kakovostno storitvijo in prijaznostjo? Ljudje smo si med sabo 

različni in se v svojem delovnem okolju, pa tudi izven, različno obnašamo oziroma 

odzovemo v določenih situacijah. Osebje mora biti do gostov čim bolj prijazno in 

ustrežljivo, kar ne pomeni, da so nekateri dobri in drugi ne, vendar se moramo vedno 

vprašati, kje je meja med prijaznostjo, ustrežljivostjo in vsiljivostjo. Ljudje imamo v 

sebi zakoreninjeno sposobnost prilagajanja, a smo kljub temu individualne osebnosti. 

Pretirana prijaznost je lahko prav tako negativna kakor neprijaznost. Torej, 

posameznik se odloči, na kakšen način komunicirati z gosti oziroma kakšen pristop 

uporabiti, izkušnje pa posameznika naučijo, kako v posameznih dogodkih ukrepati.  

Igralnice ter z njimi povezane igre na srečo gostom nudijo možnost zabave, 

sprostitve ter možnost dobitka. Dejstvo je, da gosti, ki radi igrajo, lahko pri igrah na 

srečo izgubijo večje vsote denarja. Takšne goste klasificiramo kot »dobri gosti«, do 

njih smo bolj pozorni, npr. kličemo jih po imenu, tako nakažemo, da so za nas 

pomembni gosti, nudimo jim razne bonitete (bivanje v hotelu, obdarimo jih ob 

rojstnem dnevu, počastimo z večerjo ipd.). Pri tem moramo paziti, da ne zanemarimo 

ostalih gostov, ki so na obnašanje osebja še posebej pozorni. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) storitev opredeljujejo kot naročeno 

delo, ki se opravi za nekoga, navadno za plačilo. Opravljanje storitev pa pomeni 

dajati nekomu, nečemu kako lastnost ali značilnost, nekaj narediti. 

Potočnik (2004, str. 96) navaja naslednje vrste kakovosti:  

 iskano kakovost, to so tiste lastnosti, ki jih lahko ovrednotimo pred 

nakupom, na primer barva, oblika, teža, čistina ipd.; 

 izkustveno kakovost, to je kakovost, ki jo občutimo šele po nakupu ali med 

uporabo; primer sta okus ali toplota; 

 kakovost zaupanja, npr. pri pripravi eksotičnih jedi. 
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Kotler (1998, str. 464) definira storitev kot dejanje ali delovanje, ki ga ena stran 

lahko ponudi drugi, je po svoji naravi neotipljivo in ne pomeni imeti karkoli v lasti.  

Jones in Lockwoold (1989, str. 42) definirata kakovost kot »vsoto funkcij in 

značilnosti proizvoda oziroma storitve, ki ima sposobnost zadovoljiti določeno 

potrebo«. 

Kakovostna storitev je z vidika gosta že zdavnaj postala samoumevna. Vendar se 

tako med menedžmentom kot tudi strokovno javnostjo postavlja vprašanje, kako 

navdušiti zaposlene za vzpostavitev le-te. Ta namreč zahteva od zaposlenih 

motivacijo za delo in dodaten napor (Raspor, 2010).  

Marolt (1994, str. 94) navaja, da kupec/porabnik storitve lahko s svojim obnašanjem 

in izpolnjevanjem svojih obveznosti v procesu poteka storitve zelo pospeši ali zavira 

izvedbo storitve in vpliva na kakovost storitve. 

Pomembno je razlikovati med kakovostjo storitve in porabnikovim zadovoljstvom s 

storitvijo. Zadovoljstvo in kakovost sta med seboj tesno povezana. Kakovost storitve 

porabnik zazna racionalno, medtem ko je njegovo zadovoljstvo emocionalno. 

Zadovoljstvo torej za razliko od kakovosti vsebuje poleg kognitivne tudi čustveno 

komponento. Zadovoljstvo se lahko nanaša na strinjanje, presenečenje, veselje, 

užitek ali oddahnitev (Potočnik, 2000, str. 182). 

Brezovec (2000, str. 127) ugotavlja, da razočarani gosti svojo izkušnjo prenesejo v 

povprečju enajstim ljudem, zadovoljni povprečno trem ali štirim. V nadaljevanju 

ugotavlja, da s prizadevanji za kakovostno storitev turistični ponudniki zmanjšujejo 

možnost nezadovoljstva in preprečujejo, da bi se širile slabe govorice o podjetju 

oziroma storitvi.  

Da bi storitveno podjetje doseglo večje zadovoljstvo gostov, mora narediti mnogo 

več, sprejeti mora »koncept navdušenja«, ki temelji na pozitivnem presenečenju. 

Navdušenje je najvišja stopnja zadovoljstva, ki se kaže zlasti v višji stopnji zvestobe 

(Potočnik, 2004, str. 126).  
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3.3 Motivacija  

3.3.1 Opredelitev motivacije 

V današnjih časih, ko življenje postaja vse dražje in najpogosteje osnovna plača ne 

zadostuje zadovoljevanju človekovih potreb oziroma potrebe po finančni varnosti, je 

motivacija pomemben dejavnik, ki zaposlene žene k doseganju vse višjih ciljev.  

Zadovoljni in visoko motivirani zaposleni delajo bolj kakovostno ter so bolj 

produktivni, s čimer pripomorejo k uspešnosti podjetja, ki lahko njihovo vlaganje 

energije nagradi in tako prispeva k večjemu zadovoljstvu. Opisani mehanizem je 

podoben motivacijskemu krogu in dejansko se delovno zadovoljstvo v prvi vrsti 

nanaša na motivacijski vidik človeka v delovnem procesu. Stopnja zadovoljenosti 

temeljnih motivov tvori zadovoljstvo zaposlenega z delovno situacijo (Pogačnik, 

1997, str. 56).  

»Motivirati ljudi pomeni razumeti, kaj jih žene in spodbuja k dobremu delu. To nam 

uspe tako, da razumemo potrebe posameznikov in obenem ustvarjamo priložnosti, ko 

si sami želijo delati.« (Keenan, 1996, str. 5) 

Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih 

motivov. Je zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem 

okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s 

spreminjanjem možnosti v resničnost. Motivacija je posebna dejavnost, neboleč 

način pritiska na posameznika ali skupino, ki naj naredi ali mora narediti tisto, kar od 

njega, njih pričakujejo, pričakuje sam, sami, in to tako, kot najbolje zmore, zmorejo. 

Za to obstajajo motivacijska sredstva, dejavniki, motivatorji, motivi (Uhan, 2000, str. 

11). 

Motivacija je pomembna aktivnost menedžmenta, s katero si menedžerji prizadevajo 

prepričati zaposlene, da bi s svojim delom dosegli rezultate, pomembne za njihovo 

organizacijo. Zato je naloga vsakega menedžerja motivirati zaposlene, da bodo 

opravljali svoje delo boljše in z večjo prizadevnostjo. V podjetjih, ki so prevzela 

koncept menedžmenta človeških virov, razvoj in usposabljanje zaposlenih nista 
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zanemarjeni področji, temveč sta deležni, tako kot druga področja, ki spadajo v 

omenjeni koncept, kar precej pozornosti (Treven, 1998, str. 160). 

Poleg znanja, spretnosti in sposobnosti je za uspešno opravljanje kateregakoli poklica 

oziroma česarkoli nasploh potrebna motivacija. Motivacija je stopnja prostovoljne 

pripravljenosti posameznika za napor, za dosego določenega cilja, ob zadovoljitvi 

individualnih potreb. Dejansko je motivacija psihološka spodbuda za delo. Razlike 

med ljudmi znotraj organizacije se najbolj kažejo ravno z motiviranostjo za delo 

(Ferjan, 1998, str. 62). 

Steers in Porter (1987, str. 5–8) navajata, da obstaja veliko definicij motivacije za 

delo, vendar so vsem skupne tri komponente: 

1. najosnovnejša komponenta motivacije je dejstvo, da v posamezniku sproži 

energijo in ga spodbudi k določeni aktivnosti in načinu vedenja. Ljudje, ki so 

motivirani, imajo potrebe po določeni aktivnosti, medtem ko ljudje, ki niso 

motivirani, te nuje ne čutijo. Tako se brez motivacije ljudje ne bi lotevali in 

opravljali nikakršnega dela; 

2. naslednja komponenta motivacije je usmerjenost, kar pomeni, da ima 

motivirano vedenje neki namen, usmerjen k doseganju določenega cilja. 

Motivirani ljudje vedo, kaj želijo doseči, in se obnašajo na način, ki naj bi jim 

v skladu z njihovim prepričanjem pomagal doseči njihov cilj; 

3. tretja komponenta motivacije za določeno vedenje je ohranjanje, ki 

pojasnjuje, zakaj ljudje vztrajajo pri naporih za doseganje ciljev. Močno 

motivirani ljudje bodo tako dlje vztrajali pri svojem vedenju, ki je usmerjeno 

k nekemu določenemu cilju, kot ljudje, ki so manj motivirani. To seveda ne 

pomeni, da bo močno motivirana oseba vztrajala pri svojem vedenju, čeprav 

le-to ni učinkovito. Prav nasprotno, takšna oseba bo pripravljena preizkusiti 

učinkovitost novih pristopov za rešitev problema, medtem ko bo manj 

motivirana oseba po neuspehu najverjetneje odnehala. 
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3.3.2 Vrste motivov 

Motive delimo na več vrst. Osnova za delitev je vrsta potrebe, ki povzroča neki 

motiv. Ločimo primarne motive, ki jih povzročajo primarne človekove potrebe, in 

sekundarne motive, ki jih povzročajo sekundarne človekove potrebe. V tretjo 

skupino, ki vpliva na človekovo vedenje, spadajo tudi interesi, stališča, navade. Tem 

silnicam lahko rečemo tudi motivi. Ti motivi so indvidualni in se nanašajo na 

socialni del človekovega življenja (Lipičnik, 1998). 

Motiv povezuje potrebe in cilje in s tem pojasnjuje človekovo delovanje. Zbujanje 

teh hotenj je motivacija, katere začetek izvira iz človekove notranjosti ali iz 

njegovega okolja. Tako notranjost kot okolje lahko zbudita v človeku zavest o 

njegovi potrebi, pa tudi del znanja o alternativnih načinih zadovoljevanja te potrebe 

(Lipovec, 1987, str. 109–110). 

V nadaljevanju je prikazano razvrščanje in opredeljevanje pomena posameznih 

motivov po Lipičniku (1998, str. 156): 

 glede na vlogo oziroma vpliv, ki jih imajo na človekovo življenje, ločimo 

primarne in sekundarne motive. Primarni človekovi motivi usmerjajo 

aktivnost k tistim ciljem, ki mu omogočajo preživetje. V tem primeru 

govorimo o potrebah, ki so biološke ali socialne (lakota, žeja, spanje, počitek 

itd.). Med sekundarne motive pa sodijo tisti, ki človeku omogočajo 

zadovoljstvo, če so zadovoljeni, in ne ogrožajo njegovega življenja, če niso 

zadovoljeni; 

 glede na nastanek ločimo motive, ki so podedovani, to so tisti, ki jih 

pridobimo z rojstvom, in motive, ki so pridobljeni, to so tisti, ki jih pridobimo 

skozi razvoj v življenju; 

 glede na razširjenost med ljudmi ločimo univerzalne motive, ki jih srečamo 

pri vseh ljudeh, regionalne motive, ki jih srečamo samo na določenih 

območjih, ter individualne motive, ki jih srečamo samo pri posameznikih.  
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3.4 Opredelitev napitnine 

Napitnina je postala družbena navada v Angliji v 16. stoletju. Takrat so plemiči 

dodali nekaj dodatnih kovancev ob plačilu služabnikom. V kavarnah in kasneje tudi 

v pubih so bili nameščeni medeninasti vrči, ki so nosili napis »za zagotovitev 

urnosti«. Tako so stranke že vnaprej namenile napitnino. Druga teorija pravi, da 

prihaja beseda iz nizozemščine, kjer pomeni »tippen« rahlo potrkati in se nanaša na 

zvok kovanca, s katerim so želeli pritegniti pozornost natakarja (Raspor, 2010, str. 

91). 

Definicij napitnine je več. V Velikem slovenskem leksikonu je napitnina opredeljena 

kot «denar, navadno drobiž, ki ga da gost natakarju, nosaču ali sobarici za dobro 

opravljeno delo in prijazno postrežbo: znaša tudi do 10 % vrednosti storitve« 

(Kocjan, 2004, str. 695). Raspor (2002a, str. 285) pa jo definira kot »darilo za 

nadstandardno storitev«. Prav tako sta Lynn in McCall (2000) prišla do ugotovitve, 

da gosti z dajanjem napitnine želijo nagraditi osebje za opravljeno storitev. 

Napitnina je neobvezni del storitve (Raspor, 2010). Čeprav ne obstaja noben zakon, 

ki bi določal, da je gost dolžan zaposlenim dati napitnino (Wight, 2006, str. 1), jo 

zaposleni na določenih delovnih področjih enostavno pričakujejo. Ko govorimo o 

napitninah, se naprej spomnimo na natakarske in frizerske napitnine ter napitnine 

zaposlenih na bencinskih servisih ipd. Obstajajo pa tudi napitnine v ostalih 

storitvenih dejavnostih, kamor spada tudi igralništvo.  

3.4.1 Opredelitev napitnine v svetu 

V nadaljevanju smo predstavili pravno ureditev o delitvi napitnine v Evropi in ZDA. 

Tako se je po Rasporju (2010a) v svetu izoblikovala ureditev, da se gostinska 

napitnina praviloma ne zbira in deli po zakonsko predpisanem postopku. Tako za 

gostinstvo kot za igralništvo sta se izoblikovali dve splošni delitvi: individualna in 

skupinska. Glede plačevanja davkov in prispevkov pa so znane rešitve, ko se plačuje 

tako davke kot prispevke (npr. ZDA, Kanada), samo davke (npr. Nemčija) ali sploh 

ni pregleda nad napitninami (npr. Italija, Slovenija, države bivše Jugoslavije). Na 

splošno najbolj liberalni sistemi lahko določajo, da je stvar prejemnika, ki jo prejema 
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neposredno, in se ne plačujejo nobeni davki (npr. Italija in ladje v mednarodnih 

vodah). Plačevanje davkov in prispevkov je možno predvsem tam, kjer to lahko 

regulirajo z osnovno plačo (npr. ZDA, Kanada). Prav tako države postopoma uvajajo 

pavšalno plačevanje davkov in prispevkov iz naslova napitnine, saj na ta način 

zmanjšujejo možnosti utaje davkov (npr. ZDA, Brazilija). Raspor ugotavlja, da je v 

državah (npr. Avstrija, Nizozemska, Italija, Francija itd.), kjer imajo delitev 

napitnine urejeno v panožni ali podjetniški kolektivni pogodbi, napitnina podvržena 

vsem davkom in prispevkom. Evropska komisija (European Commission, 2006) v 

svoji študiji »Study Of Gambling Services In The Internal Market Of The European 

Union« ugotavlja, da tiste države (Portugalska, Španija, Francija, Italija, Nemčija, 

Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Danska in Belgija), kjer v plači predstavlja večji 

del prihodkov napitnina in imajo urejen sistem delitve napitnine, dosegajo boljše 

pokritje prihodkov kot tiste države (Anglija, Finska, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, 

Slovenija, Slovaška, Malta, Češka, Grčija in Madžarska), kjer napitnina ni podrobno 

urejena oz. predstavlja prihodek koncesionarja (Raspor, 2010, str. 124–125). 

3.4.2 Dejavniki, ki vplivajo na nastanek napitnine 

Casey (Raspor, 2010, str. 110) ugotavlja, da so zaposleni mnenja, da lahko z ustrezno 

storitvijo izboljšajo svoje napitnine in bi morali zato menedžerji to izkoristiti za 

njihovo motivacijo, pa čeprav je povezanost med storitvijo in napitnino težko 

neposredno dokazovati. 

Človekovo dojemanje sogovornika je kompleksen proces in ima velik pomen za 

razumevanje človekovih čustvenih stanj in procesov. Gosti neverbalno sporočajo na 

različne načine: z obleko in obutvijo, z modnimi dodatki, kozmetiko, pričesko ipd. 

Poleg tega človek hote ali nehote sporoča tudi s svojim telesom, ki obsega nekaj tisoč 

izrazov. Delili pa bi jih lahko v štiri skupine (Ferjan, 1998, str. 33): 

 proksemiko (to je položaj in gibanje ljudi v prostoru); 

 držo in hojo ljudi; 

 gestiko (to so kretnje rok, nog in glave); 

 mimiko (to je izraz obraza in oči). 
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Napitnina pri prirejanju posebnih iger na srečo ni odraz enega samega dogodka, 

ampak spleta dejavnikov, kot so kultura dajanja napitnine, vraževernost gosta, višina 

stave, število igralcev, višina posamezne stave, vrsta igralne naprave, medsebojni 

odnosi, sistem nagrajevanja z napitnino, odnos do zaposlenih do dela (profesionalen 

odnos, prijaznost, urejenost, splošna razgledanost), neverbalna komunikacija, 

pozitiven finančni rezultat pri igri (Raspor, 2002a, str. 285). 

Pomembno vlogo za medsebojne odnose ima organizacijska kultura, ki sicer ureja 

medčloveške odnose. Po drugi strani pa krati osebno svobodo, vendar omogoča 

medčloveške odnose znotraj podjetja. Glavne značilnosti dobre organizacijske 

kulture so (Ferjan, 1998, str. 50): 

 dobro počutje zaposlenih; 

 dobri odnosi med samimi zaposlenimi; 

 dobri odnosi med zaposlenimi in menedžmentom; 

 odločitve se sprejemajo ob participaciji zaposlenih. 

Kot je prikazano v tabeli 1, je Raspor (2010, str. 131) na osnovi vseh predstavljenih 

raziskav oblikoval naslednje skupine dejavnikov – teoretičnih indeksov (motivov in 

vedenj gostov ter zaposlenih), ki vplivajo na napitnino: 

1. zunanji, nekontrolirani dejavniki; 

2. kakovost obiska in storitve ter način plačila le-te; 

3. medsebojni odnosi in urejenost delitve napitnine; 

4. značilnosti ponudbe; 

5. vedenje, izkušenost in ostale značilnosti osebja; 

6. presenečenje gosta. 
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Še nadalje jih lahko delimo na zunanje dejavnike (1 in 2), notranje dejavnike, ki so 

odvisni od organizacije (higieniki) (3 in 4) ali od zaposlenih (motivatorji) (5), ter 

dejavnike sreče/zadovoljstva gosta (6). 
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Tabela 1: Zbir vseh znanih dejavnikov, ki vplivajo na napitnino 

Teore tični Gostinstvo Igralništvo
indeks

Vzgojenost gostov (kultura da janja  nap itnine)
Osebni stik
Vraževe rn os t 
Empa tičnost
Čas  kor iščenja storitve (np r.  malice,  večerja)
Vreme (np r.  s on čno, deževno
Ras a/na rodn os t zaposlenega
Spol zap os lenega
Zun anji fizični izgled zaposlenega (atr aktivnost)
Dodatki k oblač ilom
Ras a/na rodn os t gosta
Spol gosta
Višin a stave

Zagotovitev denar ja za igro igralcem
Način izp lačila dobitka
Pogostost obiska (stalne  stran ke)
Število igra lcev (npr . na  večer)
Število igra lcev (npr . na  igralcev na igraln i mizi)

M eds ebojni odnosi
U sklajenost in sode lovanje zaposlenih
D elitev dela me kontaktnim in  podp ornim osebjem
Sisitem n agrajevnja z napitnino
S topnja formaliziranosti sprejeman ja in delitve
Š tevilo zaposlenih,  ki p ar ticipir ajo v n apitnin i
V rsta storitve (npr. tip re stavracije)
Z adovoljstvo z lokalom
Ø Vzd ušje v lokalu
Ø Ambien t (čistost,  zgled)  v lokalu
Z adovoljstvo s h rano/servisom
Ø Raznolikost ponu dbe
Ø Kakovost servisa (videz, ok us..)
Ø Razmerje med ceno in kak ovostjo

Z adovoljstvo z osebjem
Ø Kakovost servisa (postr ežba )
Ø Pofesiona len odn os
Ø Prijaznost
Ø Urejenost
Ø Hitros t postrežbe
Ø Nasmejanost (izžarevanje  zad ovoljstva)
Ø Zabavanje gostov
Splošna razgledan os t (npr. poznavanje jezika)
N eve rb alna  komunikacija
Svetovanje  s tor itve
Pozn avanje menijev
Reševanje reklamacij
P reds tavitev zaposlenega  po imenu
Ponovitev na ročila z gostom
O česni in fizičn i stik osebja s stranko

D obiti za isto ceno n ekaj več,  kot pri konkurenci

D robn e pozornosti (npr . bombon)

Očesn i in fizični stik osebja s s tranko
D ejavniki (sreče)/zadovoljstva gosta:

(6)P resenečenje 
gosta

Pozitivni finančni rezu ltat
Drobne p ozornosti (n pr.  brezplačn a pijača)

ØN asmejan os t ( izža revanje zadovoljstva)
ØZ abavan je gostov
Splošna  r azgledanost (np r.  poznavanje  jezika)
Neverbalna kom unik acija
Svetovanje storitve
Poznavanje pravil igre
Reš evanje r eklamac ij
Predstavitev zaposlen ega po imen u
Ponovitev nap ovedi za  gostom

OD VISNI OD ZAP OSLENIH (MO TIV ATORJI )

(5)Vedenje,  
izkušenost in 

ostale  zna čilnosti 
osebja

Zadovoljstvo z osebjem
ØK akovost se rvisa ( izva janja igre)
ØPofesionalen odnos
ØPr ijazn ost
ØU re jen os t
ØH itrost postrežb e

(4)Znač ilnost i 
ponudbe

Igra lna n aprava
Zadovoljstvo z lokalom
ØV zdušje  v lokalu
ØAmbient (čistost, zgled)  v lokalu
Zadovoljstvo z izvajanjem igre /servisom
ØRaznolikost ponudb e
ØK akovost se rvisa (videz, okus. .)
ØRazmerje med ceno in  kakovostjo

Notra nji dejavniki:
ODV ISNI OD ORGA NIZACI JE (HIGIENIKI)

(3)Medsebojni 
odnosi in 

ure jenost  delitve  
nap itnine

Medsebojni od nosi
Usk lajenost in sodelovan je zaposlenih
Delitev dela me  k on taktnim in podpornim osebjem
Sisitem nagra jevnja  z nap itnino
Stopnja formaliziranosti sprejemanja in  de litve
Število zaposlen ih, ki pa rtic ipira jo v napitnini

V elik ost na ročila (cen a storitve )

(2)Kvaliteta 
obiska in stor itve  
t er način  pla čila     

le- te

N ačin plač ila(npr . gotovin a, plačilna ka rtica)

N ačin vračanja ostanka denarja  od  plačila
Pogostost ob iska (stalne stranke)
Število gostov (npr .  na večer)
Število gostov (npr .  na omizje)

Rasa /narodnost zaposlenega
Spol zaposlenega
Z unanji f izični izgled zaposlen ega ( atraktivnost)
D odatk i k oblačilom
Rasa /narodnost gosta
Spol gosta

   Zuna nj i de javn iki:

(1)Zuna nj i, 
nekontroliran i 

deja vniki

V zgojen ost gostov (kultura da janja napitnine)
O seb ni s tik

E mpatičnost 
Čas koriščenja storitve (npr . malice, večerja)
V reme (npr. sončno, deževno)

 
Vir: Raspor, 2010, str. 131 
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3.5 Zaključek k poglavju 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili razvoj igralniške dejavnosti 

skozi čas, Zakon o igrah na srečo, predstavili smo kakovost storitev, opredelili pojem 

motivacije in vrste motivov, ki vplivajo na človekovo delovanje. Sledi opredelitev 

napitnine, pravna ureditev le-te v Sloveniji, Evropi, ZDA in državah bivše 

Jugoslavije. Ugotovljeno je bilo, da imajo države različno urejeno pravno področje 

napitnin, vendar lahko trdimo, da je napitnina povsod prisotna. Predstavljeni so bili 

tudi dejavniki, ki vplivajo na nastanek napitnine.  

Človeški dejavnik je najpomembnejši pri nastanku napitnine, ne glede na to, ali 

napitnino dajemo oziroma prejemamo. Gost z napitnino želi nagraditi zaposlene. 

Zadovoljen in visoko motiviran zaposleni bo bolj kakovostno opravljal storitev, saj v 

dejavnosti, kjer je napitnina prisotna, s svojim vedenjem lahko bistveno vpliva na 

nastanek napitnine. V igralništvu je napitnina odvisna tudi od dejavnika sreče gosta, 

ne le od vedenja zaposlenih ali zadovoljstva gosta. 
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4 NAPITNINA IGRALNI SALON VENKO – RAZISKAVA 

4.1 Predstavitev podjetja 

Družba Trine, d. o. o.,  s sedežem v Goriških brdih je bila ustanovljena 30. 6. 2004. 

Poslovanje igralnega salona Venko se je začelo junija 2007.  

Družbo od same ustanovitve zastopajo štirje družabniki. Vodenje in sprejemanje 

odločitev na najvišjem nivoju poteka najbližje demokratičnemu vodenju, kjer se 

način poslovanja prenaša iz najvišjega na srednji menedžment, vodje pa informacije 

in naloge dela prenašajo na zaposlene. 

Makro organizacija podjetja je razdeljena na tri sektorske segmente, in sicer na  

področje poslovanja igralništva in marketinga, hotela in restavracije ter uprave.  

4.1.1 Ponudba turističnega centra 

Družba Trine, d. o. o., je s svojo turistično ponudbo pripomogla k lokalnemu razvoju 

zahodnega predela Goriških brd, saj geografska lega turističnega centra leži na 

skrajno zahodni meji z našo sosedo Italijo in je od nje oddaljen le 600 metrov. 

Lokacija je za italijanske goste postala še bolj zanimiva po vstopu Slovenije v 

šengensko območje. Ti gosti namreč predstavljajo približno 96 % vseh obiskovalcev 

turističnega centra. Iz tega sledi, da ima igralni salon strateško veliko prednosti, kajti 

zavzema celotno območje sosednje Furlanije, Vidma in okolice, ki so od turističnega 

centra oddaljeni do 25 km.  

Ponudba turističnega in zabaviščnega centra Venko vključuje igralni salon, hotel in 

restavracijo. V igralnem salonu je postavljenih 184 igralnih avtomatov in dve 

elektronski ruleti, torej skupno 200 igralnih mest. Hotel s štirimi zvezdicami je 

opremljen z 32 sobami, kongresno dvorano, ki sprejme 100 ljudi, in restavracijo. 

Turistični center večino prihodkov ustvari z igralnim salonom. Hotelske storitve in 

kulinarične dobrote restavracije koristijo pretežno igralniški gosti in predstavljajo 

podporno dejavnost. 
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4.1.2 Zaposleni  

Delo v igralništvu zahteva telesno in duševno zdravje, odločne ljudi s trdno voljo, 

veliko mero potrpežljivosti, vzdržljivosti in optimizma. Leta 2011 je bilo 75 

zaposlenih s povprečno starostjo med 30 do 40 let. Delo v igralnem salonu poteka v 

treh izmenah s spreminjajočim se delovnim časom. Delovni čas zaposlenih, razen 

uprave, se razporeja po sistemu 3/2, kar pomeni, da trem dnevom dela sledita dva 

dneva počitka. Delo poteka v posebnih pogojih, saj obsega tako nočno, nedeljsko 

delo in delo ob praznikih. Taka narava dela je primernejša za mlajšo kot starejšo 

populacijo. Zaposleni se morajo poleg zakonskih določil, predpisanih za igralniške 

delavce, ravnati po kodeksu obnašanja in oblačenja, v skladu z internimi akti družbe. 

Poleg redno zaposlenih imajo v družbi tudi študente, ki opravljajo delo prek 

študentskega servisa, največkrat kot pomočniki, ki skrbijo za strežbo v igralnem 

salonu (v nadaljevanju valeti).  

V družbi Trine, d. o. o., se zavedajo, da so ljudje temelj dobrega poslovanja, zato 

posvečajo posebno pozornost izobraževanju in izpopolnjevanju znanja zaposlenih. 

Zaposleni se udeležujejo seminarjev s področja igralništva, komuniciranja s 

strankami in medsebojnega komuniciranja ter drugih veščin, pomembnih pri 

opravljanju njihovega dela (Poslovno poročilo Trine, d. o. o., 2010). 

4.1.3 Poslovanje družbe  

Družba Trine, d. o. o., se je v letu 2010 zaradi nadaljevanja globalne finančne krize 

na področju turizma in igralništva soočala s padanjem prihodkov. Gospodarska kriza 

se je v prvi polovici leta stopnjevala, občutno se je zmanjšal obisk gostov igralnega 

salona, posledica je bila slabša realizacija. V drugi polovici leta se je stanje nekoliko 

izboljšalo, k temu so pripomogle razne akcije, ki so se izvajale znotraj igralnega 

salona. Poleg recesije je na slabšo realizacijo vplivala tudi vse večja in močnejša 

konkurenca. Na zaostrene razmere se je družba odzvala z vrsto ukrepov za dvig 

realizacije in vrsto realizacijskih ukrepov, s katerimi ji je uspelo znižati stroške. Ker 

pa je velik del stroškov fiksnega značaja, znižanje ni nadomestilo izpada prihodkov. 

Tako je bil v letu 2010 dosežen slabši poslovni rezultat ter posledično slabši kazalnik 



25 

 

uspešnosti poslovanja od planiranih in doseženih v letu 2009 (Poslovno poročilo 

Trine, d. o. o., 2010). 

Po podatkih UNPIS-a iz leta 2010 sta imela dva prireditelja klasičnih iger na srečo 

skupaj 14 koncesij za trajno prirejanje iger na srečo, 5 koncesionarjev je prirejalo 

posebne igre na srečo v 9 igralnicah in 33 igralnih salonih. Bruto prihodek od iger na 

srečo (igre, napitnine in vstopnine) je v letu 2010 znašal 373,9 milijona evrov in se je 

v primerjavi s predhodnimi leti znižal. Največjo rast bruto prihodka od iger na srečo 

so imeli igralni saloni v letih 2004 do 2008, v letu 2009 pa se je rast praktično 

ustavila in je v letu 2010 upadla. Igralnice so imele največjo rast v letih 2004 do 

2005, v letu 2006 pa se je rast ustavila, v letih 2007 do 2010 pa so igralnice imele 

padec bruto prihodka. Znižanje bruto prihodka od iger v letu 2010 v primerjavi s 

predhodnim letom je značilno za vse tri vrste prirejanja. Tako se je bruto prihodek od 

trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo znižal za 10 %, od prirejanja posebnih iger 

na srečo v igralnicah za 9 % in od prirejanja posebnih iger na srečo v igralnih salonih 

za 3 %. Delež doseženega bruto prihodka v primerjavi s skupnim zneskom pri 

klasičnih igrah na srečo znaša 17,4 %, pri igralnicah 47,3 % in pri igralnih salonih 

35,3 % (UNPIS, 2011).  

4.2 Raziskava o dejavnikih, ki vplivajo na napitnino 

V prilogi 1 je predstavljen vprašalnik, s katerim smo izvedli raziskavo v igralnem 

salonu Venko. Vprašanja so zaprtega tipa, kjer je vprašani med predloženimi 

odgovori izbral tistega, ki mu je najbolj ustrezal. Za anketiranje gostov igralnega 

salona smo uporabili preizkušena anketna vprašanja s področja zadovoljstva gostov 

in napitnine po Rasporju (2010). 

4.2.1 Merski instrument 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi vsebuje pet vprašanj, ki se nanašajo na 

napitnino in dejavnike, ki vplivajo nanjo. Nekatera vprašanja ponujajo več možnih 

odgovorov, zato skupni seštevki presegajo 100 %. Drugi del se nanaša na 

demografske značilnosti gostov: prebivališče, spol, starost in število obiskov 

igralnega salona v zadnjem letu. 
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4.2.2 Demografija gostov 

Vseh anketirancev je bilo devetdeset. Za kraj prebivališča so vsi anketirani gosti 

označili kraj Italija, kar predstavlja 100 % vseh anketiranih gostov. 

V anketi je bilo anketiranih 43 moških, kar predstavlja 48 %, in 47 žensk, kar znaša 

52 % vseh anketiranih (slika 1).  

 

Slika 1: Demografija po spolu 

Slika 2 prikazuje starostno strukturo anketiranih gostov. Največ anketiranih  

obiskovalcev igralnega salona se je gibalo v starostni skupini od 46 do 60 let (48 % 

anketiranih gostov), nato v starostni skupini od 61 ali več let (44 %), starih do 30 let 

je bilo 1 % anketiranih gostov, 7 % anketiranih gostov pa je bilo v skupini od 31 do 

45 let.  
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Slika 2: Demografija po starostnih strukturah 

Slika 3 prikazuje pogostost obiska v igralnem salonu. Ugotovili smo, da je 84 % 

anketiranih imelo »31 obiskov ali več«, 14 % anketiranih »do 30 obiskov«, 1 % 

anketiranih je igralni salon obiskalo »do 12-krat«.  

 

Slika 3: Demografija po obisku igralnega salona Venko 
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4.2.3 Ugotovitve po posameznih sklopih 

4.2.3.1 Prisotnost napitnine v igralnem salonu 

Slika 4 prikazuje, kakšen odnos do napitnine imajo gosti igralnega salona. Ugotovili 

smo, da 49 % anketiranih obiskovalcev »pogosto (2–3-krat)« daje napitnino, 12 % 

predstavljajo tisti, ki napitnino puščajo »vedno, ob vsakem obisku«, 32 % 

anketiranih pa napitnino daje »redkeje/skoraj nikoli«. Napitnine nikoli ne daje 7 % 

anketiranih gostov. Na vprašanje ni odgovorilo 6 % anketirancev. Iz tega lahko 

zaključimo, da 61 % anketirancev daje napitnino, če pa izločimo tiste, ki na 

vprašanje niso odgovorili, je teh več kot 2/3. 

 

Slika 4: Prisotnost napitnine v igralnem salonu 

To je celo večji delež, kot ugotavlja Raspor (2010, str. 178), saj v igralniško-

zabaviščnih centrih HIT-a 17 % anketiranih obiskovalcev »vedno, ob vsakem 

obisku« daje napitnino, dodatnih 27 % pa »pogosto daje napitnino«. Napitnine ne 

daje oziroma je skoraj nikoli ne daje 56 % anketiranih.  

4.2.3.2 Prejemniki napitnine 

Iz slike 5 je razvidno, komu običajno gosti dajejo napitnino. Ugotovili smo, da 

največ napitnine anketirani gosti dajejo osebju na igralnih napravah (65 %) in 
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valejem v igralnem salonu (63 %). Osebju v restavraciji napitnino daje 42 % 

anketiranih gostov, z 38 % sledi osebje na blagajni (vključno z bingom), nato osebje 

v baru (33 %) in sobarice v hotelu (3 %).  

 

Slika 5: Komu gosti običajno dajejo napitnino 

Raspor (2010, str. 179–180) je v svoji raziskavi prišel do zaključka, da je napitnina 

nekoliko bolj prisotna v igralništvu kot pa v gostinstvu, zelo malo je prisotna v 

ostalih službah (sobarice), kar je primerljivo z ugotovitvami iz naše raziskave.  

4.2.3.3 Napitnina ob prejetju dobitka 

Iz slike 6 lahko razberemo, da anketiranci ob prejemu dobitka le-to pogosteje dajejo   

zaposlenim v igralnem salonu, saj 80 % anketiranih gostov daje napitnino osebju na 

igralnih avtomatih, 63 % valejem v igralnem salonu in 39 % osebju na blagajni. V 

gostinskem delu anketirani gosti najpogosteje dajejo napitnino osebju v baru (32 %) 

in osebju v restavraciji (17 %). Osebju na recepciji daje napitnino 2 % anketiranih 

gostov.  
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Slika 6: Napitnina, ki jo gosti dajo ob prejetem dobitku 

4.2.3.4 Napitnina ob izplačilu dobitka, menjavi denarja oziroma plačilu računa  

Naslednje vprašanje, ki se nanaša na višino dane napitnine ob prejetem dobitku, 

menjavi denarja ali račun storitve, smo razdelili na štiri sektorje, in sicer: igralni 

avtomati, blagajna, gostinstvo (bar v igralnem salonu in restavracija) in recepcija. 

Obiskovalci turističnega centra so se lahko opredelili glede višine dane napitnine v 

absolutni vrednosti (EUR) oziroma odstotku (%) od dobitka.  

4.2.3.4.1 Napitnina na igralnih avtomatih  

Raziskava je pokazala, da večina gostov (79 %) daje napitnino v absolutnih zneskih, 

ne v % od dobitka – če upoštevamo neodgovore tako, kot da so se gosti opredelili, da 

napitnine ne dajejo (slika 7). Gostov, ki bi dajali manj kot 1 EUR napitnine, ni, tistih, 

ki dajejo do 2 EUR napitnine, je 2 %, do 4 EUR 1 %, do 8 EUR 29 %, do 20 EUR 34 

% in nad 20 EUR 12 %.  
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Slika 7: Napitnina na igralnih avtomatih v vrednosti od dobitka 

Ugotovitev (slika 8) deleža gostov, ki dajejo napitnino v deležu od dobitka, posebej 

ne bomo interpretirali, saj je vzorec takih premajhen (le 4 %). 

 

Slika 8: Napitnina na igralnih napravah v odstotku od dobitka 
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4.2.3.4.2  Napitnina na blagajnah 

Tudi na blagajnah gosti dajejo napitnino v absolutnih zneskih (24 %) in ne v % od 

dobitka. Tako (slika 9) 3 % anketirancev dajejo do 1 EUR napitnine, nadaljnjih 7 % 

do 2 EUR, 11 % do 4 EUR in 3 % do 8 EUR.  

 

Slika 9: Napitnina na blagajnah v vrednosti od dobitka 

Gosti, ki napitnino dajejo v odstotku od dobitka (slika 10), predstavljajo 3 % vseh 

anketiranih gostov. Tudi teh podatkov zaradi majhnega vzorca ne bomo interpretirali.  

 

Slika 10: Napitnina na blagajnah v odstotku od dobitka 
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4.2.3.4.3 Napitnina v gostinstvu 

Slika 11 prikazuje napitnino gostov v gostinstvu, katero v vrednosti od dobitka daje 

37 % vseh anketiranih gostov. 1 % anketiranih gostov je tistih, ki dajejo napitnino do 

1 EUR, 2 % do 2 EUR, 11 % do 4 EUR, 20 % do 8 EUR in 2 % do 20 EUR.  

 

Slika 11: Napitnina v gostinstvu v vrednosti od dobitka 

Anketiranci, ki napitnino dajejo v odstotku od dobitka (slika 12), predstavljajo 5 % 

vseh anketiranih gostov. Tudi teh podatkov zaradi majhnega vzorca ne bomo 

interpretirali.  

 

Slika 12: Napitnina v gostinstvu v odstotku od dobitka 
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4.2.3.5 Dejavniki, ki vplivajo na napitnino 

Slika 13 predstavlja dejavnike, ki vplivajo na napitnino. Med najpomembnejšimi 

dejavniki so po mnenju anketiranih gostov profesionalnost osebja (84 %), kakovost 

storitve (82 %) in prijaznost/dobra volja zaposlenih (78 %). Prav tako sta po mnenju 

anketiranih gostov pomembna hitrost servisa (57 %) in zadovoljstvo z reševanjem 

reklamacije (49 %). Nekoliko manj pa po mnenju anketiranih gostov vplivata 

poznavanje jezika gosta (22 %) in osebna urejenost osebja (25 %).  

 

Slika 13: Dejavniki, ki vplivajo na goste, da dajejo napitnino 

V raziskavah Rasporja (2010) razberemo, da sta najpomembnejša elementa, da se 

gost odloči dati napitnino, prijaznost (71 % anketiranih gostov) in profesionalnost 

zaposlenih (69 %). Sledijo kakovost storitve (63 %), hitrost servisa (36 %) in osebna 

urejenost (25 %). Ostali elementi so se zdeli vprašanim manj pomembni, saj jih je 

izpostavilo manj kot 20 % vprašanih (Raspor, 2010, str. 210). Primerjava ugotovitev 

opravljenih raziskav nam pokaže, da imajo tudi v igralnem salonu Venco gosti 

podobne preference, kot jih je v svojih raziskavah ugotovil Raspor v prej navedenih 

raziskavah.  

Na podlagi opravljene raziskave smo ugotovili, da napitnino dajejo starejši gosti. V 

starostni skupini od 46 do 60 let daje napitnino 46 % vseh anketiranih gostov, nad 60 
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let 42 %, starih od 31 do 45 let pa 10 %. Od tistih, ki dajejo napitnino, je 44 % 

moških in 56 % žensk. Primerjava z Rasporjem kaže na to, da napitnino dajejo 

starejši gosti. Iz raziskave v igralnem salonu Venko smo ugotovili, da ženske dajejo 

več napitnine kakor moški, kar je v nasprotju z Rasporjevimi ugotovitvami, kjer 

napitnino daje več moških kakor žensk.  

 

Napitnino dajejo gosti, ki pogosteje obiskujejo igralni salon. Gosti, ki dajejo 

napitnino in so v zadnjem letu igralni salon obiskali 31-krat ali več, predstavljajo 85 

% anketiranih gostov, 11 % je tistih, ki so v zadnjem letu igralni salon obiskali manj 

kot 30-krat. Primerjava z Rasporjem kaže na to, da napitnino dajejo gosti, ki  

pogosteje obiskujejo igralni salon. 
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5 PREVERITEV HIPOTEZ 

Hipoteza H 1 – »Gosti igralnega salona Venko pogosto dajejo napitnino.« – je 

POTRJENA. 

Na vprašanje, ki se je nanašalo na pogostost dajanja napitnine, je odgovorilo 85 

obiskovalcev. Tistih, ki napitnino dajejo »pogosto (2–3-krat)», je 49 %, in tistih, ki 

napitnino dajejo »vedno, ob vsakem obisku« je 12 %. Skupaj torej 61 %. Takih, ki 

napitnino dajejo »redkeje oziroma skoraj nikoli«, je 32 %. Le 7 % gostov nikoli ne 

daje napitnine.  

Hipoteza »H 2 – »Napitnino pogosteje dajejo gosti, ki pogosteje obiskujejo 

igralni salon Venko.« – JE POTRJENA. 

Z anketiranjem gostov igralnega salona smo ugotovili, da najpogosteje dajejo 

napitnino gosti, ki so v zadnjem letu igralni salon obiskali 31-krat ali več (85 %), 11 

% je tistih, ki so v zadnjem letu igralni salon obiskali manj kot 30-krat. Zelo majhen 

delež (2 %) predstavljajo gosti, ki dajejo napitnino, vendar so igralni salon obiskali v 

zadnjem letu do 12-krat. 

Hipoteza H 3 – »Napitnino pogosteje dajejo mlajši gosti, ki obiskujejo igralni 

salon Venko.« – JE ZAVRNJENA. 

Gostov, ki dajejo napitnino, starih do 30 let, je 2 %, od 31 do 45 let pa jih je 10 %. 

Tistih v starostni skupini od 46 do 60 let je 46 % in od 61 let ali več 42 %. Iz tega 

lahko zaključimo, da so dajanju napitnine bolj naklonjeni starejši kot mlajši gosti. Iz 

tega sledi, da hipoteze ne moremo potrditi. 

Hipoteza H 4 – »Napitnino pogosteje dajejo moški, ki obiskujejo igralni salon 

Venko.« – JE ZAVRNJENA. 

Iz raziskave smo ugotovili, da napitnino daje 44 % moških in 56 % žensk. Hipoteze 

torej ne moremo potrditi. 
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Hipoteza H 5 – »Gosti, ki obiskujejo igralni salon Venko, najpogosteje dajejo 

napitnino zaradi profesionalnosti osebja.« – JE POTRJENA. 

Z raziskavo smo tudi ugotavljali, kateri dejavniki vplivajo na goste, da zaposlenim 

dajejo napitnino. Profesionalnost osebja je najpomembnejši element, s katerim se je 

strinjalo 84 % vseh anketiranih gostov. Prav tako sta pomembna »kakovost storitve« 

(82 %) in »prijaznost/dobra volja zaposlenih« (78 %). Hipotezo smo lahko potrdili. 

Hipoteza H 6 »Ko gosti, ki obiskujejo igralni salon Venko, dobijo dobitek, 

najpogosteje dajejo napitnino zaposlenim na igralnih avtomatih.« – JE 

POTRJENA.  

Osebju na igralnih napravah napitnino daje 80 % vseh anketiranih gostov, valejem v 

igralnem salonu 63 %, osebju na blagajni 39 % in osebju v baru 32 %. Iz raziskave je 

bilo ugotovljeno, da zaposleni na igralnih napravah ob prejetju dobitka dobivajo več 

napitnine kot osebje v restavraciji (17 %) in osebje na recepciji (2 %). Hipotezo smo 

lahko potrdili. 
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6 PRIPOROČILA DRUŽBI TRINE, D. O. O. 

Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da ima večina gostov pozitiven odnos do 

napitnine. Gosti najpogosteje nagrajujejo profesionalnost osebja, kakovost storitve in 

dobro voljo zaposlenih.  

Napitnina je ena od oblik nagrajevanja zaposlenih. Zadovoljstvo gostov ni edino 

merilo za dajanje napitnine, kajti če gost ne da napitnine, s tem ne pokaže zgolj 

nezadovoljstva. Nanj lahko vplivajo tudi drugi dejavniki. 

Zaradi nove ureditve (ZIS-C 2010), ki narekuje, da je napitnina obravnavana kot 

prihodek igralnega salona, je na tem področju povzročila precej nezadovoljstva. 

Zaradi take zakonske ureditve so se v nekaterih primerih na nivoju podjetja odločili, 

da ne bodo urejali področja napitnin. 

Več prihodkov iz naslova napitnin je za družbo pozitiven kazalnik. Zadovoljen gost  

se bo v turistični center vračal, kar bo povečalo prihodke družbe in napitnin, s tem pa 

tudi zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljen zaposleni bo kakovostno opravljal storitev.  

V družbi Trine, d. o. o., bi morali posebno pozornost posvečati usposabljanju 

zaposlenih na področju napitnin in kakovostnih storitev. Vodstvo poda jasna 

navodila glede dela in nalog zaposlenih. Vodje morajo pri svojem delu, če želijo biti 

uspešni, poznati komunikacijski proces in sodelovati z vsemi zaposlenimi. Zaposleni 

naj bi imeli možnost neposredne komunikacije z nadrejenimi in se o težavah, s 

katerimi se srečujejo pri svojem delu, pogovoriti. Vodstvo naj upošteva njihovo 

mnenje in predloge.  

Napitnina lahko v veliki meri poveča prihodke zaposlenih. Za dosego teh ciljev je 

bistvenega pomena, da zaposleni poznajo tehnike za pridobivanje napitnine, kar 

zahteva dodaten napor (Raspor, 2010). 

Zaposleni v družbi se morajo zavedati, da si z napitnino lahko povečajo svoje 

prihodke in da doseganje le-te zahteva dodaten napor in poznavanje tehnik za 

pridobivanje napitnine. Za doseganje le-te je ključnega pomena usposabljanje 

zaposlenih o tehnikah za pridobivanje napitnine. 
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Zaposleni naj se tudi zavedajo, da s pozitivnim obnašanjem lahko bistveno vplivajo 

na napitnino. Do gostov, ki so naravnani k dajanju napitnine, so bolj pozorni, 

prijazni, ustrežljivi, s takšnimi gosti se spuščajo v daljše pogovore, odobrijo jim 

določene bonitete (pijača, kosilo ipd.).   
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7 ZAKLJUČEK 

Globalna kriza postaja vse globlja in makroekonomski kazalniki ne kažejo hitrega 

okrevanja. Podjetja se morajo tržnim razmeram hitro prilagajati in iskati rešitve, s 

katerimi bi lahko čim bolj ublažili vplive ekonomske krize.  

Igralni saloni v zadnjih treh letih bistveno občutijo upad prihodkov od iger na srečo. 

Število obiskovalcev igralnega salona Venko v zadnjem letu ni bistveno upadlo, 

ampak se je znatno zmanjšala kupna moč gostov. Poleg recesije je na področju 

igralništva nastala huda konkurenca, ki ni omejena zgolj na Goriško regijo, ampak 

tudi na sosednjo Italijo, ki je v letu 2011 spremenila zakonodajo na področju 

igralniške dejavnosti.  

Uporabljeni vprašalnik, ki ga je razvil Raspor in smo ga uporabili v raziskavi o 

dejavnikih, ki vplivajo na napitnino v igralnem salonu Venko, lahko služi kot 

osnova, na podlagi katere bi lahko povečali dotok napitnine.  

Družba Trine, d. o. o.,  bi morala najprej urediti področje napitnin in sistem delitve 

le-te. Iz raziskave je bilo ugotovljeno, da imajo gosti pozitiven odnos do napitnine. 

Najpogosteje nagrajujejo profesionalnost osebja, kakovost storitve in dobro voljo 

zaposlenih. Gosti neposredno občutijo razpoloženje zaposlenih. Dobro razpoloženi, 

zadovoljni in motivirani zaposleni nudijo bolj kakovostno storitev. Gosti dajejo 

napitnino, ker s tem želijo nagraditi zaposlene. Razlog, da gosti ne puščajo napitnine, 

ni zgolj v slabi storitvi, saj napitnina ni primarno merilo za ugotavljanje kakovosti 

storitve. Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da gosti največ napitnine dajejo na 

igralnih avtomatih ob prejetju dobitka. Torej lahko sklepamo, da je višina prejete 

napitnine odvisna tudi od dejavnika sreče oziroma od prejetih dobitkov na igralnih 

napravah. 

Več prihodkov iz naslova napitnin pomeni pozitiven kazalnik za družbo iz dveh 

razlogov, in sicer z vidika zadovoljnega gosta in z vidika zadovoljnega zaposlenega. 

Transparentna ureditev na področju napitnin bi imela pozitivne učinke na zaposlene, 

podjetja in državo. Zaposleni bi si z napitnino, ki bi bila dodana k plači kot dodatek 

na uspešnost, dolgoročno zagotovili boljšo socialno varnost. Poleg tega bi si 

zaposleni z zbiranjem napitnin zagotovili boljše plače. Tako bi težnje po višanju plač 
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prenesli na svoja ramena in s tem razbremenili fiksne stroške podjetja. Na tretji strani 

imamo še državo, ki bi zagotovila dodatno polnjene državne blagajne.  

Ugotovjleno je bilo, da je napitnina v igralnem salonu pogosto prisotna. Zaposlenim 

bi predstavljala dodatek na delovno uspešnost. Družbi Trine, d. o. o.,  predlagamo, da 

bi v igralnem salonu namestili posebne skrinjice za zbiranje napitnin, kakor določa 

Zakon o igrah na srečo. 
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PRILOGA 1: 

Vprašalnik o dejavnikih, ki vplivajo na napitnino v igralnem 

salonu Venko  

 

Spoštovani! 

 

Moje ime je Astrid Golob in zaključujem študij na Poslovno-tehniški fakulteti v Novi 

Gorici. Za svoje diplomsko delo sem izbrala področje napitnine v igralnem salonu 

Venko.  

Vodstvo podjetja mi dovoljuje, da opravim za pripravo diplomskega dela raziskavo o 

dejavnikih, ki vplivajo na napitnino v igralnem salonu Venko v družbi Trine, d. o. o.. 

V ta namen sem sestavila vprašalnik. Prosim vas za čim bolj iskrene odgovore, da bo 

raziskava dosegla svoj namen.  

Anketa je anonimna, rezultati bodo uporabljeni izključno za namene diplomskega 

dela. 

 

 

Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem! 

 

 

Astrid Golob 

 

 



46 

 

1. Kako pogosto dajete napitnino? 

1 vedno, ob vsakem obisku 
dajem napitnino 

3 redkeje / skoraj nikoli 

2 pogosto (vsake 2-3 krat) ko 
obiščem igralnico  

4 nikoli NE dajem napitnine – (pojdi 
na vprašanje 6) 

 

2. Odgovarjajo samo tisti ki pri vprašanju št. 1 niso odgovorili da nikoli NE dajejo     
      napitnine  
     Komu običajno dajete napitnino?  

1 osebju na IA 5 osebju v restavraciji  

2 
osebju na blagajni ( vključno z 

bingo) 
6 osebju v barih 

3 valejem v igralnici  7 sobaricam 

4 
osebju na recepciji (vključno z 

garderobo) 
8 zavrnil 

 

3. Ko dobite dobitek komu date napitnino? 
 

1 osebju na IA 5 osebju v restavraciji  

2 osebju na blagajni (bingo) 6 osebju v barih 

3 valejem v igralnici  7 sobaricam 

4 osebju na recepciji (garderobe) 8 zavrnil 
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4. Koliko v povprečju dajete napitnine v denarju na posamezno izplačilo  

      dobitka, menjavo denarja oz. račun storitve? 

 
Na IA             

Vrednost 1.) do 1€ 2.) do 2€ 3.)  do 4€ 4.)  do 8€ 5.) do 20€ 6.)  nad 20€ 

Procent od 

dobitka 

1.) do 1% 

vrednosti 

2.) do 3% 

vrednosti 

3.) do 5% 

vrednosti 

4.) do10% 

vrednosti 

5.) do 5% 

vrednosti 

6.)  nad 15% 

vrednosti 

Na 

blagajnah 

            

Vrednost 1.)  do 1€ 2.) do 2€ 3.)  do 4€ 4.)  do 8€ 5.) do 20€ 6.)  nad 20€ 

Procent od 

dobitka 

1.) do1 1% 

vrednosti 

2.) do 3% 

vrednosti 

3.) do 5% 

vrednosti 

4.) do 10% 

vrednosti 

5.) do 5% 

vrednosti 

6.)  nad 15% 

vrednosti 

V 

gostinstvu 

            

Vrednost 1.)  do 1€ 2.) do 2€ 3.)  do 4€ 4.)  do 8€ 5.)  do 

20€ 

6.)   nad 20€ 

Procent od 

računa 

1.) do1% 

vrednosti 

2.) do3% 

vrednosti 

3.) do 5% 

vrednosti 

4.) do 10% 

vrednosti 

5.) do15% 

vrednosti 

6.)  nad 15% 

vrednosti 

Recepcija 1.)  do 1€ 2.)  do 2€ 3.)  do 4€ 4.)  do 8€ 5.) do 20€ 6.)   nad 20€ 
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5. Prosimo, da med naštetimi elementi izberete tri elemente, ki vplivajo na to,  

      da zaposlenim dajete napitnino. 
 

  Rang (1do 3) 

1 kakovost storitve  

2 profesionalnost osebja (videz, obnašanje, vedenje, 

komunikacija) 

 

3 prijaznost/dobra volja zaposlenih (npr. nasmejano 

osebje) 

 

4 osebna urejenost osebja  

5 hitrost servisa   

6 poznavanje jezika gosta  

7 zadovoljstvo z reševanjem reklamacije (npr. hitro 

rešene in če je le moč v gostov zadovoljstvo) 

 

 

 

Demografija 

6. Ali nam lahko poveste kraj vašega prebivališča? 
 

1 Slovenija 3 Avstrija 

2 Italija 4 drugo ___________________ 

 

 

7. Spol? 
 

1 moški 2 ženski 
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8. Starost 
 

1 do 30 let 3 46–60 let 

2 31–45 let 4 61 ali več 

 

9. Število obiskov. 
      Kolikokrat ste v zadnjem letu obiskali igralni salon Venko? 

1 v salonu sem prvič 3 do 30-krat 

2 12-krat 4 31 ali več 

 

 

 

 

Hvala za pomoč in sodelovanje pri raziskavi. 

 

 


