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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel 
naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z dokumentom »Ocena 
poslovanja HIT d.d. v letu 2017« in dokumentom »Ključne investicije 2018«, ki ju je  
pripravila družba HIT d.d., Nova Gorica. 
 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 301-2/2018       Matej Arčon 
Nova Gorica,                      ŽUPAN 



 

Številka: 301-2/2018-3  
Nova Gorica, 28. februarja 2018  
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je v lanskem letu bila podana 
pobuda in predlog, da se povabi vodstvo družbe HIT d.d. Nova Gorica in predsednika 
nadzornega sveta na eno izmed sej Mestnega svet Mestne občine Nova Gorica z 
namenom, da se predstavijo in da Mestni svet Mestne občine Nova Gorica seznanijo z 
poslovanjem družbe HIT d.d. Nova Gorica ter s strategijo razvoja družbe in skupine HIT v 
naslednjem obdobju.  
 
V skladu s pobudo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je uprava Mestne občine 
Nova Gorica povabila tako vodstvo družbe HIT d.d. Nova Gorica kot predsednika 
nadzornega sveta, da Mestni svet Mestne občine Nova Gorica seznanijo z poslovanjem 
družbe HIT d.d. Nova Gorica ter s strategijo razvoja družbe in skupine HIT v naslednjem 
obdobju. 
 
Iz vsebine ocene poslovanja družbe HIT d.d. Nova Gorica v letu 2017 izhaja, da je 
družba poslovala v letu 2017 nad planiranimi rezultati za leto 2017 in nad rezultati iz leta 
2016.  
 
V letu 2017 je družba med drugim izvedla prenovo igralnice na prostem v centru Perla ter 
restavracije Alba in trakta A hotela v centru Park, začela celovito prenovo centra Korona, 
odkupila hotela in kampa Špik v Gozdu Martuljku od odvisne družbe Hit Alpinea, pripojila 
hčerinsko družbo Casino Kobarid in pričela s snovanjem razvojne strategije družbe in 
skupine Hit. 
 
V letu 2018 pa namerava izvesti naslednje ključne investicije: 

  Posodabljanje in razvoj igralniške opreme 
  Nadaljevanje prenove IZC Korona; predviden zaključek avgusta 2018 
  Začetek celovite prenove in dopolnitve ponudbe IZC Perla 
  Delna obnova hotelov Sabotin, Lipa in Špik 
  Investicijsko vzdrževanje ter tekoče nabave osnovnih sredstev 

 
Gradivo za obravnavo je v prilogi.  
  
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava 
predloženo gradivo in sprejme predlagani sklep. 
 
 
Andrej Markočič               Matej Arčon 
Vodja kabineta župana                  ŽUPAN 
 
 
 
Priloge: 
 

 Dokumenta z naslovom »Ocena poslovanja HIT d.d. v letu 2017« in »Ključne 
investicije 2018« pripravljena s strani družbe HIT d.d. Nova Gorica 




