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Družba Hit in Nova Gorica prihodnje leto prvič 
gostitelja Gostinsko turističnega zbora 
 
Nova Gorica, 16. oktober 2014 – Ob zaključku letošnjega Gostinsko turističnega 
zbora (GTZ) v Portorožu je Turistično gostinska zbornica organizacijo GTZ v letu 

2015 prvič zaupala družbi Hit in destinaciji Nova Gorica. Družba Hit je na 
prireditvi prejela tudi priznanje za kakovost in uspešnost ob 30-letnici igralniške 
dejavnosti, zaposleni pa z letošnjega zbora prinašajo nova odličja.  
 
Dogajanje na letošnjih Dnevnih slovenskega turizma, Turističnega foruma in GTZ se je po treh dneh 
tekmovanj, predavanj, delavnic, razstav, podelitev priznanj in prepleta številnih drugih strokovnih 
vsebin sinoči zaključilo s slovesno predajo »praporja« za izvedbo prihodnjega GTZ. V letu 2015 
bosta GTZ in Dneve slovenskega turizma tako prvič gostili družba Hit in destinacija Nova Gorica.      
 
»Po letošnji Slovenski turistični borzi bosta družba Hit in Nova Gorica tudi prihodnje leto v osrčju 
gostinsko-turističnega dogajanja. Osrednja strokovna dogodka na področju turizma v Sloveniji, peti 
Slovenski turistični dnevi in 62. GTZ, namreč predstavljata posebej velik izziv za vse turistične 
akterje, zato ju bomo v sodelovanju z občino in lokalnimi turističnimi ponudniki nedvomno znali 
izkoristiti kot pomemben element promocije Goriške kot enotne turistične destinacije. Z 
združevanjem znanj, skupnimi pripravami in strokovno izvedbo dogodkov si bomo prizadevali 
upravičiti zaupanje organizatorjev ter se ponovno izkazati v vlogi ključnega nosilca razvoja in 
povezovanja turistične ponudbe v širšem goriškem prostoru,« pravi mag. Dimitrij Piciga, 
predsednik uprave družbe Hit in dodaja: »Kot posebno potrditev vseh dosedanjih razvojih 
prizadevanj, zavedanj o nujnosti nenehnega napredka in v želji po novih presežkih sprejemamo tudi 
priznanje za kakovost in uspešnost ob 30-letnici Hitovega igralništva. Upravičeno pa smo lahko 
ponosni na vse dosežke zaposlenih v skupini Hit na letošnjem GTZ, ki nedvomno prinašajo dokaz 
kakovosti Hitovih storitev in ponudbe.«   
 
Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica je ob seznanitvi z novico povedal: »Z velikim 
zadovoljstvom pozdravljam odločitev o izboru družbe Hit in destinacije Nova Gorica kot gostitelja 62. 
Gostinsko turističnega zbora. To je priznanje  sodelovanju na Goriškem  in predvsem povezovanju, 
za katerega menim, da je ključno pri vseh oblikah delovanja in razvoja. Z družbo Hit smo letos zelo 
uspešno gostili Slovensko turistično borzo in Goriško uspešno predstavili tako domačemu kot 
mednarodnemu okolju. Prepričan sem, da bomo moči uspešno združili tudi pri organizaciji Gostinsko 
turističnega zbora, saj bo to novo sodelovanje pravzaprav le nadgradnja dosedanjega. Predvsem si 
skupaj želimo predstaviti naše gostoljubje, znanje in predvsem naše mesto in okolico. Poseben 
poudarek namenjamo tudi čezmejnemu prostoru, kar našemu sodelovanju daje še posebno dodano 
vrednost.« 
 
V sklopu Slovenskega turističnega foruma je potekala tudi strokovna konferenca s področja 
digitalnega turizma na kateri so kot primer dobre prakse komuniciranja preko družabnih 
omrežij predstavili tudi FB stran Hitovega največjega igralniško-zabaviščnega centra Perla, 
ki se lahko pohvali z zavidljivim številom »všečkov«, zbrala jih je namreč preko 27.000.      
 
Skupino Hit je na tekmovanjih 61. GTZ predstavljalo 11 sodelavcev iz matične družbe Hit ter 
odvisnih družb Hit Alpinea in Hit Montenegro. Uspešnost nastopov potrjujejo kar štiri zlata, tri 
srebrna in štiri bronasta odličja, ki se jim pridružuje še priznanje za kakovost in uspešnost ob 
30-letnici igralniške dejavnosti družbe Hit. Organizatorji so k vodenju posameznih tekmovanj 
povabili tudi sodelavce iz družbe Hit Alpinea: Aida Kadič je vodila tekmovanje v postrežbi 
menija, Vera Petrovič je bila zadolžena za vodenje tekmovanja sobaric, Iztok Legat pa tekmovanja v 
kulinarični artistiki. Dogodek so letos dopolnili tudi s strokovnimi delavnicami, med katerimi velja 
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izpostaviti kulinarično delavnico o piranskem brancinu, ki jo je v sodelovanju z Ireno Fonda 
izpeljal Marino Furlan, vodja kuhinje v Hitovem centru Park, kjer je pred dnevi gostil generalko za 
letošnje svetovno prvenstvo kuharjev v Luksemburgu. Prav slovenska nacionalna članska kuharska 
ekipa, katere najmlajši član je prav Marino Furlan, je na sinočnji prireditvi prejela posebno priznanje.  
  
 
SKUPINA HIT – DOBITNIKI PRIZNANJ  
 
Zlato medaljo so na tekmovanjih dosegli: 
- Tadej Jug, tekmovanje v pripravi jedi po naročilu Magic box (kuharji do 23. let), igralniško-
zabaviščni center Perla (absolutni zmagovalec v kategoriji z najvišjim številom doseženih točk, 
mentor: Dalibor Janačković)  
- Dušan Milić, tekmovanje v pripravi jedi po naročilu Magic box, Resort Maestral, Hit Montenegro 
(absolutni zmagovalec v kategoriji z najvišjim številom doseženih točk) 
- Nenad Mladenović, tekmovanje v kulinarični artistiki, Hit Alpinea   
- Domen Šušteršič, tekmovanje hotelskih receptorjev, Hit Alpinea 
 
Prejemnice srebrnih medalj so: 
- Špela Vidmar, tekmovanje hotelskih receptorjev, Hit Alpinea 
- Brigita Berdnik in Edina Skenderović, tekmovanje sobaric, Hit Alpinea 
 
Bronasto medaljo so prejeli: 
- Dušan Mirović in Egon Mustić, razstava kulinaričnih izdelkov, Resort Maestral, Hit Montenegro 
- Radmila Koružić in Dragana Trojanović, razstava slaščičarskih izdelkov, Resort Maestral, Hit 
Montenegro   
 
 
 

__________  
Več informacij: Lavra Peršolja, Kabinet uprave, Hit, d. d., lavra.persolja@hit.si, m 031 336 814 


