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Skupina Hit z odličnostjo zaključuje 62. 
Gostinsko-turistični zbor Slovenije 
 

Nova Gorica, 15. oktober 2015 – Gostinsko turistična zbornica Slovenije je v minulih 

treh dneh v sodelovanju z družbo Hit v Novi Gorici uspela na 62. Gostinsko-turističnem 

zboru Slovenije združiti preko 5000 udeležencev in skoraj 400 tekmovalcev. Pokal 

kakovosti storitev v gostinstvu in hotelirstvu, kar 20 medalj in 31 žlahtnih priznanj 

predstavlja pomemben dokaz znanj tekmovalcev, ki so na letošnjem GTZ Slovenije 

zastopali Skupino Hit.     

 
Skupino Hit je na letošnjem GTZ zastopalo 19 tekmovalcev iz matične družbe Hit in 11 tekmovalcev 
iz hčerinske družbe Hit Alpinea iz Kranjske Gore. Pomerili so se v 13 tekmovalnih kategorijah in 
skupaj po točkovnem sistemu zbrali kar 31 odlikovanj, natančneje 17 zlatih, 10 srebrnih in 4 
bronasta priznanja. Najboljši trije v posameznih kategorijah pa so prejeli tudi medalje. Tako so 
hitovci prejetim priznanjem dodali še 11 bronastih, 2 srebrni in 7 zlatih kolajn.    
       

Posebej izstopata ekipna nastopa, in sicer je ekipa družbe Hit (Matjaž Šinigoj, Marino Furlan, 

Simon Sitar, Janez Hrovat, Mladen Pavlović) v tekmovanju v kuhanju kot tudi v postrežbi menija 
prejela zlate plakete in medalje. Ekipa družbe Hit Alpinea (Damjana Majetič, Sadžida Hadžibašić, 
Boštjan Kovačič, Albert Matijevič, Edina Vilman) pa je za kuhanje in postrežbo menija prejela 
bronasto medaljo. Med posamezniki velja posebej izpostaviti Marina Furlana, sicer vodjo kuhinje 
Parkove restavracije Tiffany, z dvema zlatima priznanjema ter zlato in srebrno medaljo. Klemen 
Drole, vodja kuhinje v Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora, pa si je prislužil dve zlati priznanji in 

zlato medaljo. Z zlato medaljo in priznanjem pa se lahko pohvali tudi Sebastjan Segalla, za pripravo 
jedi pred gosti.  
 
Na zaključni prireditvi, kjer so nagrajencem slovesno predali nagrade letošnjega GTZ ter priznanja 
Turistično-gostinske zbornice Slovenije, je mag. Dimitrij Piciga, predsednik uprave družbe Hit, 
potrdil, da: «številna priznanja in medalje, ki so jih zaslužili naši zaposleni, predstavljajo potrditev 
visoke kakovosti gostinskih in hotelskih storitev, ki nas pri vsakodnevnem delu z gosti razlikuje. 

Veseli smo, da smo letošnje Dneve slovenskega turizma in Gostinsko-turistični zbor povezali z 
lokalnim okoljem in v dogajanje vključili številne gostinsko-turistične ponudnike na širšem goriškem 
prostoru.« Vrhunec večera je predstavljala podelitev prehodnega pokala kakovosti storitev 

v gostinstvu in hotelirstvu, ki ga je letos z najvišjim številom skupno zbranih točk 
tekmovalcev zaslužno prejela prav ekipa družbe Hit.  
 
Dimitrij Piciga, predsednik organizacijskega odbora 62. GTZ Slovenije, je v zaključku večera predal 

prapor za izvedbo 63. GTZ Slovenije, ki bo naslednje leto potekal v Radencih.   
 
 
 

____________________  
Več informacij:   

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

Srečko Koklič, Vodja projekta 62. GTZ Slovenije, srecko.koklic@gzs.si, m 051 273 000 
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PREJEMNIKI PRIZNANJ in MEDALJ GTZ 2015,  

PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH (Skupina Hit) 
 

Razstava kulinaričnih izdelkov  

Marino Furlan, Slovenska članska kuharska reprezentanca (igralniško-zabaviščni center Park), zlato 

priznanje + srebrna medalja 

Jernej Rac, igralniško-zabaviščni center Korona, srebrno priznanje + bronasta medalja 

Aldin Skenderović, igralniško-zabaviščni center Korona, srebrno priznanje + bronasta medalja 

 

Razstava slaščičarskih izdelkov 

Miroslav Ilinčić, igralniško-zabaviščni center Perla, zlato priznanje  

Tine Valič, igralniško-zabaviščni center Perla, srebrno priznanje 

 

Tekmovanje v kulinarični artistiki 

Klemen Drole, Hit Alpinea, kar dvakrat zlato priznanje + zlata medalja 

Nenad Mladenović, Hit Alpinea, zlato priznanje + bronasta medalja 

Marko Babić, igralniško-zabaviščni center Perla, srebrno priznanje 

Zdravko Krnjajić, Hit Alpinea, bronasto priznanje 

 

Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu Magic box, kuharji do 23. let  

Tadej Jug, igralniško-zabaviščni center Perla, srebrno priznanje + bronasta medalja 

 

Tekmovanje v pripravi jedi pred gostom 

Sebastjan Segalla, igralniško-zabaviščni center Park, zlato priznanje + zlata medalja 

 

Tekmovanje vinskih svetovalcev – sommelierjev 

Matjaž Pipan, igralniško-zabaviščni center Perla, zlato priznanje + srebrna medalja 

Gregor Cvetrežnik, Vinoteka Solum, srebrno priznanje 

 

Ekipno tekmovanje v kuhanju menija 

Matjaž Šinigoj, Hit, d.d., zlato priznanje + zlata medalja 

Marino Furlan, Hit, d.d., zlato priznanje + zlata medalja 

Damjana Majetič, Hit Alpinea, bronasto priznanje + bronasta medalja  

Sadžida Hadžibašič, Hit Alpinea, bronasto priznanje + bronasta medalja 

  

Ekipno tekmovanje v postrežbi menija 

Janez Hrovat, Hit, d.d., zlato priznanje + zlata medalja 

Mladen Pavlović, Hit, d.d., zlato priznanje + zlata medalja 

Simon Sitar, Hit, d.d., zlato priznanje + zlata medalja  

Albert Matijevič, Hit Alpinea, zlato priznanje + bronasta medalja 

Edina Vilman, Hit Alpinea, zlato priznanje + bronasta medalja 

Boštjan Kovačič, Hit Alpinea, srebrno priznanje + bronasta medalja 

 

Tekmovanje sobaric 

Brigita Bernik, Hit Alpinea, zlato priznanje + bronasta medalja 

Darja Uršič, Hit, d. d.,  zlato priznanje 
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Arnesa Huseinbašić, Hit Alpinea, srebrno priznanje 

Bernarda Humar, Hit, d. d., srebrno priznanje 

Tekmovanje receptorjev 

Lucija Lazar in Cvetko Saksida, igralniško-zabaviščni center Perla, priznanje 

 

Tekmovanje v pripravi in postrežbi kave 

Tomi Pance, Hit, d.d., srebrno priznanje 

  

Tekmovanje v pripravi jedi v kotličku 

Ivica Aleksov, Hit Alpinea, zlato priznanje 

 

Tekmovanje Tuševa zvezdna kuhinja – mladinci 

Tadej Jug, igralniško-zabaviščni center Perla, bronasto priznanje + bronasta medalja 
 

 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Podelitve priznanj TGZ Slovenije - Sklop zaposleni v gostinstvu in 

turizmu: 
 

mag. Miran Čurin 

vodja hotela Park, Hit, d. d.   

za dolgoletno uspešno delo in prispevek k razvoju turizma  

 

Goran Srebrnič 

natakar, Hit, d. d.   

za dolgoletno uspešno delo in prispevek h kakovosti storitev 

 

Josić Cvijan 

glavni natakar,  Hit, d. d.   

za dolgoletno uspešno delo in prispevek h kakovosti storitev 

 

Janja Bučić 

vodja kuhinje Hotela Korona, Hit, d. d.   

za dolgoletno uspešno delo in prispevek h kakovosti storitev 

 

Nevenka Latin 

natakarica, Hit, d. d.   

za dolgoletno uspešno delo in prispevek h kakovosti storitev 

 

Milan Bohak   

vodja gostinstva, Hit Alpinea d.d.  

za dolgoletno uspešno delo in prispevek h kakovosti storitev 
 


