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Skupina Hit uspešna v Radencih 
 

Nova Gorica, 13. oktober 2016 – Na 63. Gostinsko-turističnem zboru Slovenije (GTZ), 

ki je potekal v Radencih, so se Hitovi gostinci izkazali z izjemno bero medalj in priznanj. 

Predstavniki družbe Hit Alpinea so prevzeli prapor in organizacijo 64. GTZ, ki bo 

prihodnje leto v Kranjski Gori. 

 
Skupino Hit je na letošnjem GTZ zastopalo 11 tekmovalcev iz matične družbe Hit in 9 tekmovalcev 
iz hčerinske družbe Hit Alpinea iz Kranjske Gore. Pomerili so se v 8 tekmovalnih kategorijah in 
skupaj po točkovnem sistemu zbrali 9 odlikovanj: natančneje 3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste 

medalje. Hitovi gostinci so k prejetim medaljam dodali še 11 zlatih, 5 srebrnih in 4 bronasta 
priznanja.    
       
Posebej izstopajo trije prejemniki zlatih medalj. Marino Furlan, vodja kuhinje Parkove 
restavracije Tiffany je zlato prejel na razstavi kulinaričnih izdelkov kot član Slovenske olimpijske 

reprezentance kuharjev, Boštjan Bogataj (Ramada resort, Hit Alpinea) se je najbolje izkazal na 
tekmovanju receptorjev, Tomi Pance (igralniško-zabaviščni center Perla) pa pri pripravi in 

postrežbi kave.  
 
Številna priznanja in medalje, ki so jih na letošnjem GTZ prislužili zaposleni v družbah skupine Hit, 
predstavljajo potrditev visoke kakovosti gostinskih in hotelskih storitev.  
 
V zaključku prireditve so predstavniki družbe Hit Alpinea prevzeli prapor za izvedbo 64. GTZ 

Slovenije, ki bo naslednje leto potekal v Kranjski Gori.   
 
 

____________________  
Več informacij:   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lavra.persolja@hit.si


 

 

 

2 

 
wd_Picture 

PREJEMNIKI PRIZNANJ in MEDALJ GTZ 2016,  

PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH (Skupina Hit) 
 

Razstava kulinaričnih izdelkov  

 Marino Furlan, Slovenska članska kuharska reprezentanca (igralniško-zabaviščni 

center Park), zlato priznanje + zlata medalja 

 Jernej Rac (kuhar) in Ana Markič (pomočnica), igralniško zabaviščni center 

Korona, Hit, srebrno priznanje  

 Tadej Jug (igralniško-zabaviščni center Perla, Hit), zlato priznanje  

 

Tekmovanje v kulinarični artistiki 

 Boštjan Kovačič (Hit Alpinea), bronasta medalja + zlato priznanje 

 Zdravko Krnjajić (Hit Alpinea), zlato priznanje 

 Aldin Skenderović (igralniško-zabaviščni center Korona, Hit), srebrno priznanje  

 

Tekmovanje v pripravi jedi pred gostom 

 Simon Perše (igralniško-zabaviščni center Perla, Hit), zlato priznanje + srebrna 

medalja  

 

Tekmovanje sobaric 

 Brigita Berdnik (Hit Alpinea), zlato priznanje + srebrna medalja 

 Liubov Vozniak (Hit Alpinea), zlato priznanje + bronasta kolajna 

 

Tekmovanje receptorjev 

 Boštjan Bogataj (Hit Alpinea), zlato priznanje + zlata medalja 

 Domen Šušteršič (Hit Alpinea), zlato priznanje + bronasta medalja 

 

Tekmovanje v pripravi in postrežbi kave ( perla) 

 Tomi Pance (igralniško-zabaviščni center Perla, Hit), zlata medalja + zlato 

priznanje 

 Elvis Arapović (igralniško-zabaviščni center Perla, Hit), bronasto priznanje 

 Ana Mrak (igralniško-zabaviščni center Perla, Hit), zlato priznanje 

  

Tekmovanje v pripravi jedi v kotličku 

 Sandi Dedić (Hit Alpinea), srebrno priznanje 

 

Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu – magic box – člani 

 Ivica Aleksov (Hit Alpinea), bronasto priznanje 

 Tadej Lombar(Hit Alpinea), bronasto priznanje 

 Tadej Jug (igralniško-zabaviščni center Perla, Hit), bronasto priznanje 

 Denis Ferizovič (igralniško-zabaviščni center Park, Hit), srebrno priznanje  
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Podelitve priznanj TGZ Slovenije - Sklop zaposleni v gostinstvu in 

turizmu 
 

Priznanja za dolgoletno uspešno delo in prispevek h kakovosti storitev 

Mara Ipavec, kuharica (Casinò Drive-in) 

Katarina Šuc, vodja hall-a (Park, Casinò & Hotel) 

Senad Talić, natakar (Park, Casinò & Hotel) 

Nevenka Rajaković, vodja hotelskega gospodinjstva (Perla, Casinò & Hotel) 

Klavdija Funa Marinković, glavna sobarica (Hotel Lipa) 

 

Priznanja podjetjem in ustanovam ob pomembnih obletnicah  

Casinò Drive-in, 10-letno uspešno poslovanje 
 


