
MILICA MILANOVIĆ

v Hitovi pralnici daje prati hotelsko posteljnino 

NOVA GORICA, 23/7/2007

Nova Gorica se v decembru po zaslugi družbe Hit 
že vrsto let odene v praznične barve in luči. Tudi 
silvestrovanje na prostem ne mine brez družbe Hit, 
brez njenega organizacijskega, programskega ali 
gostinskega sodelovanja. Ognjemet 2007/2008.
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Paviljon Poslovnega centra Hit, v katerem se vsako 
leto odvije vsaj pet odmevnih likovnih dogodkov, 
je v desetih letih delovanja postal eno izmed treh 
najvidnejših novogoriških razstavišč. Etko Tutta, avtor 
razstave. 
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Družba Hit že leta podpira številne športne klube, 
dogodke, posameznike. Odbojka na mivki, turnir 
Proseries v Kranjski Gori in Borderland na  
slovensko-italijanski meji v Novi Gorici.
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V družbi Hit trdimo, da je šport in druženje dobra 
formula za zdravo odraščanje. Zato že leta in leta 
podpiramo društvo Mladi nogometaš, ki v športnem 
duhu vzgaja okoli 400 otrok.

Hit_Letno porocilo 2007-004.indd   4 8/11/08   4:14:32 PM



 5
Skupina Hit

Letno poročilo 2006

Tekmovanje smučarskih legend z Juretom Koširjem 
in X-plozijo zabave je marca 2007 v Kranjski Gori 
spremljalo več kot 18000 obiskovalcev.  

Vesolje zabave širimo tudi na športne dogodke preko 
meja. Lussarissimo, najdaljši paralelni veleslalom v 
Italiji, Trbiž, marec 2007.
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Svojo vpetost v kraje, kjer delujemo, dokazujemo tudi 
s projekti, kot je aktivno sponzorsko sodelovanje s 
hokejsko ekipo Acroni Jesenice.
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Družba Hit - glavni pokrovitelj svetovnega pokala v 
skokih z višin v Kobaridu.
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Športno društvo Sonček vsako leto motivira, vzgaja 
in zabava na stotine otrok, na številnih tekmovanjih 
in prireditvah. Zato uživa sponzorsko naklonjenost 
družbe Hit.
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Vrsto let podpiramo kolesarsko dirko Po Sloveniji, eno 
najpomembnejših pri nas. 

Nad Kobaridom se je na svetovnem pokalu v jadralnih 
preletih s padali zbralo 135 najboljših jadralcev z vsega 
sveta.
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Ker vsako leto podpiramo mlade perspektivne 
športnike, smo vedno pisotni tudi na prireditvi 
Športnik leta. 

Hit_Letno porocilo 2007-004.indd   10 8/11/08   4:14:40 PM



Skupina Hit Letno poročilo 2007  11

Razvijamo igro, kot del zabave, in pomagamo igri, ki 
širi obzorja, na stiku narodov. Zato že dolgo podpiramo 
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica.
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Leto 2007 lahko glede pogojev poslovanja in rezultatov skupine Hit razdelimo na dva povsem različna dela. Prvi del do avgusta 
so zaznamovali predvsem optimizem, smeli poslovni načrti, odlična gospodarska rast v Sloveniji, razmeroma stabilne okoli-
ščine na ključnih trgih, uvedba evra, predvsem pa številni investicijsko-razvojni projekti, ki smo jih zaključevali ali začenjali v 
tem obdobju.

Po odprtju novega hotelskega dela igralniško-zabaviščnega centra Perla v Novi Gorici smo začeli popolno prenovo starega 
dela hotela, končevali smo prenovo igralniško-zabaviščnega centra Park, ki je že pred poletjem dobil povsem novo, svežo in 
atraktivno podobo. Matična družba skupine je februarja pridobila lastniški delež v družbi Casino Kristal, kar je bila podlaga za 
poznejše odprtje prvega Hitovega igralniško-zabaviščnega centra na Hrvaškem, Kristala v Umagu. Postavljeni so bili temelji 
širitve celotne skupine in produktnega spleta družbe Hit. Februarja je družba Hit dokapitalizirala družbo Hit International v 
Beogradu, kar je bila osnova za pridobivanje zemljišč za nov igralniško-zabaviščni center in začetek ustreznih administrativnih 
postopkov. V Sloveniji smo ustanovili družbo Hit Šentilj, ki je še pospešila dela pri gradnji igralniško-zabaviščnega centra Mond 
v Šentilju, Hit je intenzivno vstopil v razvoj nove turistične destinacije – Bovca, kjer smo kupili hotel Kanin in pomemben delež v 
družbi ATC Kanin. Začetek poletja je bil v znamenju pospešene promocije prenovljenega igralniško-zabaviščnega centra Park 
v Novi Gorici in odprtja druge izvedbe t. i. Poletne plaže v Novi Gorici, ki je postala glavno poletno shajališče prebivalcev Nove 
Gorice in okolice. 

Prehod v zadnji poletni mesec in začetek jeseni je zaznamoval šok, ki ga je skupina Hit doživela zaradi uveljavitve noveliranega 
Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov v avgustu. Kljub intenzivnemu opozarjanju pristojnih ministrstev na zelo 
verjetne kratkoročne negativne ekonomske posledice, zavzemanju družbe za sprejem prehodnih obdobij in ustreznih podza-
konskih aktov, ki bi urejali gradnjo kadilnic, je Državni zbor Republike Slovenije sprejel zelo restriktiven zakon, ki je čez noč tako 
rekoč prepovedal kajenje v vseh Hitovih turističnih kapacitetah. Rezultat je bil več kot 20-odstotni padec realizacije v igralniško-
zabaviščnih centrih, zaradi česar je uprava matične družbe takoj pristopila k racionalizacijskim ukrepom. Oktobra je nadzorni 
svet sprejel tudi rebalans poslovnega načrta za leto 2007, v katerem so upoštevane nove tržne in zakonske razmere. Poleg 
vpliva omenjenega zakona se je družba namreč na italijanskem trgu srečala še s pešanjem gospodarske rasti in povečanim 
pesimizmom, v Sloveniji se je dodatno razvijala konkurenca vedno bolj agresivnih igralnih salonov.

Navedenim izrednim spremembam poslovnega okolja navkljub je skupina ob racionalizaciji in agresivnejšem marketinškem 
pristopu na ključnih trgih uspešno sledila smernicam vsebinske širitve svojega produkta in obsega poslovanja. Skupina je konec 
leta 2007 zaposlovala skoraj 3.000 ljudi v Sloveniji in tujini, ustvarila 241,8 milijona evrov celotnih prihodkov, skupno premože-
nje pa je doseglo 415,3 milijona evrov, kar je 37-odstotno povečanje glede na leto poprej. 

Kljub izredno stresnemu poslovnemu letu je skupina Hit dokazala, da je stabilna in sposobna različnih prilagoditev, ki jih od nje 
zahteva trg. Konec leta je že dal tudi slutiti, da so najhujši dnevi za nami, navsezadnje smo oktobra odprli naš prvi igralniško-za-
baviščni center na Hrvaškem, praznični december pa je zaznamovalo odprtje Hitove največje »greenfield« naložbe, igralniško-
zabaviščnega centra Mond v Šentilju.

Ob vsem navedenem je predvsem medijsko podobo Hita v Sloveniji zaznamoval projekt turističnega mesta na Goriškem, ki je 
še vedno Hitov ključni strateški projekt, na podlagi katerega bo lahko začel novo razvojno obdobje. Hkrati s pripravami na ta 
projekt pa bo skupina na podlagi Strategije 2008–2012 takoj začela vsebinsko zaokroževanje ponudbe svojih ključnih destina-
cij, Nove Gorice, Kranjske Gore, Bovca in Šentilja ter aktivno izkoriščanje priložnosti v tujini. Takšen ofenzivni pristop bo zahteval 
številne investicije, predvsem v raznovrstne turistične kapacitete in ustvarjanja celovitega sistema odnosov z gosti (CRM), kar bo 
eden izmed ključnih projektov skupine v tem in naslednjem letu.

Mag. Niko Trošt
Predsednik uprave

   Od optimizma do zahtevnega prilagajanja 
spremenjenim tržnim razmeram
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273,7 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja,   y
povečanega za davek od iger na srečo
237,7 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja y
1,0 mio EUR čistega dobička skupine y
1,7 mio EUR čistega dobička večinskega lastnika y
231 mio EUR bruto realizacije od iger na srečo in  y
vstopnin v igralnice (to je kosmati donos iz poslovanja, 
povečan za davek od iger na srečo)
2,0 mio obiskovalcev igralnic y
 498,3 tisoč realiziranih nočitev y
2.969 zaposlenih na dan 31. 12. 2007 y
0,5-odstotna donosnost kapitala y

 A.01 Skupina Hit leta 2007
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Na dan 31. 12. 2007 je Hit, d. d., obvladoval naslednje 
družbe: 

Hit Alpinea, d. d., Kranjska Gora  y
Hit Montenegro, d. o. o., Pržno-Budva, Črna gora  y
Casino Kobarid, d. d., Most na Soči  y
Hit Interactive N. V., Curaçao, Nizozemski Antili  y
Hit International, d. o. o., Beograd, Srbija  y
ICIT, d. o. o., Šempeter pri Gorici  y
Hit Coloseum, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina  y
Hit Bovec, d. o. o., Bovec, Hit Šentilj, d. d., Šentilj in  y
Casino Kristal Umag, d. o. o., Umag, Hrvaška y

 A.02 Skupina Hit – organizacijska struktura

 A.03 Hitove znamke – grafični prikaz 

KOrpOrAtIVNA zNAMKA

StOrItVeNI zNAMKI

 Znamka Hit stars pomeni Hitovo  y
igralniško-zabaviščno ponudbo.

  Znamka Hit holidays pomeni  y
Hitovo ponudbo hotelskih in drugih 
turističnih storitev.
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	 JANUAR	 •		V	igralniško-zabaviščnem	centru	Perla	v	Novi	Gorici	padeta	dobitka	v	višini	59.685	in	63.592	EUR,	v	igralniško-zabavišč-
nem centru Korona v Kranjski Gori pa dobitek v višini 89.340 EUR.

  
	 FEBRUAR	 •		Družba	Hit,	d.	d.,	pridobi	lastniški	delež	v	družbi	Casino	Kristal	Umag,	d.	o.	o.
	 	 •	Hit,	d.	d.,	sprejme	sklep	o	dokapitalizaciji	družbe	Hit	Internacional	Beograd,	d.	o.	o.	
	 	 •	V	igralniško-zabaviščnem	centru	Perla	pade	dobitek	v	višini	170.361	EUR.	

	 MAREC	 •	V	igralniško-zabaviščnem	centru	Perla	padeta	dobitka	v	višini	102.300	in	143.720	EUR.
	 	 •		Športno-zabavne	prireditve	Ski	Legends	Hit	Challenge	(Tekmovanje	smučarskih	legend)	v	Kranjski	Gori	se	udeleži	blizu	

18.000 obiskovalcev.
	 	 •		Ustanovitev	družbe	Hit	Šentilj,	d.	d.
	 	 •		Družba	Hit,	d.	d.,	postane	lastnica	družbe	Hotel	Kanin,	d.	o.	o.
   
	 APRIL	 •		Družbi	Daimond,	d.	d.,	in	Hit,	d.	d.,	podpišeta	sporazum	o	nakupu	poslovnega	deleža	v	družbi	Hit	Coloseum,	d.	o.	o.	
	 	 •		Višje	sodišče	v	Kopru	razveljavi	sklep,	sprejet	na	skupščini	družbe	Hit,	glede	imenovanja	Nika	Jurce	za	člana	nadzornega	

sveta.
   
	 MAJ	 •		Začetek	promocijskih	aktivnosti	ob	odprtju	prenovljenega	igralniško-zabaviščnega	centra	Park.
   
	 JUNIJ	 •		Odprtje	Hitove	poletne	plaže	popestri	poletno	dogajanje	v	središču	Nove	Gorice.
 
	 JULIJ	 •		V	igralniško-zabaviščnem	centru	Perla	v	Novi	Gorici	pade	dobitek	v	višini	75.000	EUR.
   
	 AVGUST	 •		V	vseh	javnih	in	zaprtih	prostorih	začne	veljati	Zakon	o	prepovedi	kajenja.
   
	 SEPTEMBER	 •		Nadzorni	svet	družbe	imenuje	novo	članico	uprave,	Nevenko	Črnko.
	 	 •		V	igralniško-zabaviščnem	centru	Perla	padeta	dobitka	v	višini	110.500	in	110.437	EUR.
	 	 •		Slovesno	odprtje	prenovljenega	igralniško-zabaviščnega	centra	Park.
   
	 OKTOBER	 •		Uspešen	nastop	Hitovih	gostincev	na	Gostinsko-turističnem	zboru	v	Podčetrtku.
	 	 •		V	igralniško-zabaviščnem	centru	Perla	pade	dobitek	v	višini	343.440	EUR,	v	igralniško-zabaviščnem	centru	Park	 

pa dobitek v višini 229.950 EUR.
	 	 •		Odprtje	igralniško-zabaviščnega	centra	Kristal	v	Umagu,	prvega	igralniško-zabaviščnega	centra	na	Hrvaškem.	
   
	 NOVEMBER	 •		V	igralniško-zabaviščnem	centru	Perla	pade	dobitek	v	višini	194.040	EUR,	v	igralniško-zabaviščnem	centru	Park	 

pa dobitek v višini 241.192 EUR.
   
	 DECEMBER	 •		V	središču	Nove	Gorice	že	drugo	leto	zapored	zaživi	Hitova	zimska	plaža	z	drsališčem.
	 	 •		Odprtje	povsem	novega	igralniško-zabaviščnega	centra	Mond	v	Šentilju.
   
 DOGODKI PO 31. 12. 2007

	 JANUAR	 •		V	igralniško-zabaviščnem	centru	Perla	padejo	dobitki	v	višini	130.000,	202.980	in	228.100	EUR.
   
	 FEBRUAR	 •		Mednarodna	športno-zabavna	prireditev	Ski	Legends	Hit	Challenge	(Tekmovanje	smučarskih	legend)	popestri	zimsko	

dogajanje v Kranjski Gori.
	 	 •		Odstop	članice	uprave	družbe,	Jane	Grbec.
	 	 •		V	igralniško-zabaviščnem	centru	Perla	pade	dobitek	v	višini	107.600	EUR.

	 MAREC	 •		Športno-zabavna	prireditev	X-plozija	zabave	popestri	dogajanje	ob	Pokalu	Vitranc	in		pritegne	v	Kranjsko	Goro	na	tisoče	
obiskovalcev.

 A.04 Glavni dogodki v letu 2007
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 Firma: HIT hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica
 Skrajšana firma: Hit, d. d., Nova Gorica
 Sedež: 5000 Nova Gorica, Delpinova 7a
 Matična številka: 5232058
 Osnovni kapital: 28.328.467,70 EUR
 Ustanovitelji: Republika Slovenija. Vstop: 2. 9. 1997.  

Vložek: 28.328.467,70 EUR

	 Zastopniki:	 •		Mag.	Niko	Trošt,	predsednik	uprave,	datum	pooblastila:	21.	3.	2006
	 	 •		Jana	Grbec,	članica	uprave,	datum	pooblastila:	21.	3.	2006
	 	 •		Marjan	Zahar,	član	uprave,	datum	pooblastila:	13.	6.	2006
		 	 •		Nevenka	Črnko,	članica	uprave,	datum	pooblastila:	1.	10.	2007
	 	 •		Srdan	Tovornik,	prokurist,	datum	pooblastila:	14.	10.	1993

	 Člani	nadzornega	sveta:	 •		Viktor	Baraga,	predsednik,	z	mandatom	od	21.	2.	2006
	 	 •		Alojz	Durn,	namestnik,	z	mandatom	od	26.	1.	2006
	 	 •		Rajko	Harej,	z	mandatom	od	21.	2.	2006
	 	 •		Niko	Jurca,	z	mandatom	od	21.	2.	2006	do	16.	3.	2007
	 	 •		Marijan	Stojko,	z	mandatom	od	22.	2.	2006
	 	 •		Marko	Slivnik,	z	mandatom	od	22.	6.	2006
	 	 •		Mirko	Brulc,	z	mandatom	od	16.	3.	2007

 A.05 Glavni podatki o matični družbi Hit

 Kapital in lastniški sestav

Osnovni kapital družbe (6.788.634 tisoč SIT) je bil ugoto-
vljen na podlagi otvoritvene bilance na dan 18. 6. 1994, 
kot je prej pojasnjeno. Dne 6. 3. 2007 je družba skladno 
s prehodom na EUR v sodni register vpisala spremembo 
osnovnega kapitala v EUR v znesku 28.328.467,70 EUR. 
Razdeljen je na 6.788.634 delnic, od tega:

4.073.180 navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih  y
delnic, ki skupaj pomenijo 60 % vrednosti celotnega 
osnovnega kapitala družbe;
2.715.454 neglasovalnih, participativnih, prednostnih,  y
prosto prenosljivih delnic, ki skupaj pomenijo 40 % 
vrednosti celotnega osnovnega kapitala družbe.

Vse delnice so v celoti plačane. 

Navadne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom:
pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, y
pravico do dela dobička (dividende), y
pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po  y
likvidaciji ali stečaju družbe.

Prenos navadnih delnic je mogoč s predhodnim soglasjem 
Ministra za finance RS v skladu s 56. členom ZIS-UPB1 (Ur. l. 
RS 134/03), veljavno izvršen pa je z vpisom v delniško knjigo 
družbe, ki jo vodi KDD, d. d., Ljubljana, v skladu s predpisi o 
nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Participativne prednostne delnice so brez pravice do 
upravljanja. Njihovim imetnikom zagotavljajo poleg 
pravice do dela dobička (dividende po sklepu skupščine) 

in pravice do ustreznega dela preostalega premoženja po 
likvidaciji ali stečaju družbe še fiksno dividendo v višini 1 
% knjigovodske vrednosti delnice. Prednostne delnice so 
prosto prenosljive.

Organi družbe

Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina. Organ 
upravljanja je uprava, ki jo sestavljajo predsednik in trije 
člani, eden izmed njih je delavski direktor. Predsednika 
in člane uprave, razen delavskega direktorja, imenuje in 
razrešuje nadzorni svet. 

Nadzorni svet šteje šest članov, med katerimi sta dva člana 
predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev, 
enega člana pa kot svojega predstavnika imenuje Vlada RS. 
Druge člane izvoli skupščina delničarjev.

Predsednik nadzornega sveta je Viktor Baraga.

GLAVNe DeJAVNOStI DrUŽBe

prirejanje posebnih iger na srečo, y
hoteli in podobni obrati, y
restavracije in gostilne, y
okrepčevalnice, samopostrežne restavracije, slaščičarne,  y
kavarne, menze, točenje pijač in drugi gostinski obrati,
potovalne agencije in organizatorji potovanj in s turiz- y
mom povezane dejavnosti, 
prirejanje razstav, sejmov in kongresov, y
športni objekti, y
druge razvedrilne dejavnosti in dejavnosti za sprostitev. y

  Na dan 31. 12. 2007  Na dan 31. 12. 2006
Naziv delničarja št. lotov delež št. lotov delež

Slovenska odškodninska družba, d. d. 1.357.727 20,00 % 1.357.727 20,00 %
Kapitalska družba, d. d. 1.357.727 20,00 % 1.357.727 20,00 %
Mestna občina Nova Gorica 1.022.614 15,06 % 1.022.614 15,06 %
Občina Šempeter-Vrtojba 183.726 2,71 % 183.726 2,71 %
Občina Kranjska Gora 131.699 1,94 % 131.699 1,94 %
Občina Rogaška Slatina 11.541 0,17 % 11.541 0,17 %
Občina Novo mesto 8.146 0,12 % 8.146 0,12 %

Skupaj navadne delnice 4.073.180 60,00 % 4.073.180 60,00 %
Razne pravne osebe 2.715.454 40,00-% 2.715.454 40,00 %

Skupaj prednostne delnice 2.715.454 40,00-% 2.715.454 40,00 %

Skupaj vse delnice 6.788.634 100,00-% 6.788.634 100,00 %

 Lastniški ustroj družbe Hit, d. d., na dan 31. 12. 2007 in 31. 12. 2006.

Preglednica lastniškega  
ustroja družbe:
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Konec leta 2007 so skupino sestavljale matična družba in 
deset odvisnih družb, štiri več kot konec leta 2006. Leto 
2007 je zaznamoval prehod uspešne družbe Hit Coloseum, 
d. o. o., iz pridruženih družb med odvisne, prevzem družbe 
Hit Bovec, d. o. o., pridobitev večinskega deleža v družbi 
Casino Kristal Umag, d. o. o., in ustanovitev družbe Hit 
Šentilj, d. d.. S sedežem v Sloveniji je poslovalo pet Hitovih 
odvisnih družb, na območju nekdanje Jugoslavije so 
poslovale štiri družbe, družba na Nizozemskih Antilih pa je 
večino leta mirovala.

Matična družba Hit, d. d., si je za leto 2007 postavila zelo 
ambiciozne poslovne cilje. Predvidevali so, da se pogoji po-
slovanja ne bodo bistveno spremenili in da se bo sredi leta 
s koncem obnove in širitve igralniško-zabaviščnega centra 
Park in obnove hotela Perla povečala ponudba storitev 
družbe. Žal so se s prepovedjo kajenja v vseh lokalih sredi 
leta bistveno poslabšali pogoji poslovanja družbe, ki je 
bila zato prisiljena omejiti poslovne cilje za leto 2007. Kljub 
težkim pogojem poslovanja zaradi že navedenega zakona 
in deloma tudi zaradi povečane konkurence je družba leta 
2007 poslovala uspešno. 

Za družbo Hit Alpinea, d. d., je bilo leto 2007 uspešno, 
saj je dosegla pozitivni poslovni rezultat, kar je zelo po-
membno za nadaljnji razvoj družbe in potenciala, ki ga ima 
destinacija Kranjska Gora. Družbi so rasli prihodki iz poslo-
vanja, kar je bilo predvsem posledica spremembe tržnih 
segmentov gostov, prevladovala sta namreč seminarski 
turizem in organizirana prodaja gostinskih storitev, zlasti v 
poletnih mesecih. K prihodkom sta veliko pripomogla tudi 
prodaja smučarskih kart, na podlagi sklenjene pogodbe 
o dolgoročnem sodelovanju z družbo RTC Žičnice, d. d., 
Kranjska Gora, in porast prihodkov iz naslova bioterapije, ki 
je vse bolj priljubljena.

Družba Hit Montenegro, d. o. o., je skozi vse leto 2007 
poslovala uspešno, skladno z zastavljenimi cilji, kar je 
odsev tržne stabilnosti celotnega produkta, strateškega in 
operativnega prilagajanja zahtevam trga, prilagojene mar-
ketinške komunikacije tako na tujem kot domačem trgu, 
maksimiziranja učinkov celotnega produkta igralniško-
zabaviščnega centra, zagotavljanja visokega nivoja storitev 
glede na rastočo konkurenco na trgu ter organizacijske in 
kadrovske zrelosti kolektiva. Negativno so na doseganje 
rezultatov v letu 2007 vplivale slabe varnostne razmere 
v igralnici, ki so se septembra tako poslabšale, da je bilo 
treba med 25. septembrom 2007 in 5. oktobrom 2007 
igralnico zapreti. V naslednjih mesecih se je stanje sicer 
normaliziralo, vendar so se kljub temu čutile posledice vse 
do konca leta. 
 
Družba Casino Kobarid, d. d., se je po dveh letih in pol 
uspešnega poslovanja in rasti v drugi polovici leta 2007 
srečala z bistveno spremenjenimi pogoji poslovanja. Sredi 
leta je namreč odprl vrata nov igralni salon v Brdih, ki je za 
družbo pomemben konkurent, avgusta pa je začel veljati 
zakon o prepovedi kajenja v zaprtih javnih in delovnih 
prostorih. Oboje je imelo velik negativen vpliv na rezultate 
poslovanja. Kljub razširitvi obsega ponudbe z namestitvijo 
dodatnih igralnih avtomatov, skrbjo za kakovostno izva-
janje storitev in dodatnimi promocijskimi akcijami družba 
leta 2007 ni dosegla zastavljenih ciljev. 

Družba Hit Interactive, d. d., je z odločitvijo matične 
družbe Hit, d. d., marca 2007 prenehala prirejati igre na 
srečo po internetu in prešla v mirovanje. Direktor družbe je 
bil razrešen v novembru.

Družba Hit International, d. d., je leta 2007 kupila zemljišče, 
na katerem bo skladno s pogoji iz koncesijske pogodbe v 
letu 2008 začela graditi igralniško-zabaviščni center. 

Družba ICIt, d. o. o., je bila leta 2007 usmerjena predvsem 
v konec razvoja izdelkov, primernih za trženje, prevzem 
programa elektronske rulete Apollo od družbe ZUUM, ra-
zvoj proizvodne funkcije, da zagotovi kakovost proizvodov, 
in v razvoj tržne mreže.

Družba Hit Coloseum, d. o. o., je poslovala uspešno, presegla 
je načrtovano vrednost prihodkov in poslovnega izida. Družba 
je leta 2007 utrdila položaj najboljšega in celovitega ponudnika 
zabave širokega spektra na enem mestu, ki vzdržuje visok 
nivo kakovosti ponudbe, pa tudi varnosti, kar je v Sarajevu 
izjemnega pomena.

Družba Hit Bovec, d. o. o., je bila ustanovljena marca 2007, 
ko je družba Hit, d. d., z nakupom hotela od družbe Alpko-
merc postala 100-odstotna lastnica nove družbe. Družba 
je leta 2007 poslovala uspešno. Za njeno poslovanje je bila 
značilna visoka rast vseh fizičnih, pa tudi finančnih kazalcev 
poslovanja, tako v primerjavi z letom 2006 kakor tudi v 
primerjavi z zastavljenimi cilji. 

Družba Hit Šentilj, d. d., je bila ustanovljena marca 2007. 
Prihodke iz poslovanja je začela ustvarjati 13. decembra 
2007, na dan odprtja igralniško-zabaviščnega centra Mond. 
Glavne aktivnosti družbe leta 2007 so bile usmerjene v 
konec intenzivnih investicijskih vlaganj, vzpostavitev učin-
kovitega delovanja, določitev organizacije, zaposlovanje 
in usposabljanje novih kadrov, pridobivanje ustreznih 
zakonskih dovoljenj za opravljanje dejavnosti prirejanja 
iger na srečo ipd.

Leto 2007 je bilo za družbo Casino Kristal Umag, d. o. o., 
zaznamovano z investicijo in pripravami na zagon poslo-
vanja družbe ter s postavitvijo vseh poslovnih procesov in 
standardov, ki so definirani na ravni korporacije oziroma z 
blagovno znamko »hit stars«. Igralniško-zabaviščni center 
je bil uradno odprt 25. oktobra 2007 in tako v prvem po-
slovnem letu izvajal svojo osnovno dejavnost le 68 dni. 

Skupina Hit je leta 2007 ustvarila 241,8 mio EUR skupnih 
prihodkov, vsi stroški in odhodki so znašali 238,7 mio EUR, 
čisti dobiček skupine pa 1,0 mio EUR. Konec leta 2007 
je skupina razpolagala s 415,3 mio EUR sredstev, ki jih je 
pokrivala z lastnimi viri (kapitalom in dolgoročnimi rezer-
vacijami) v višini 232,3 mio EUR. 

Skupina je imela konec leta 2007 zaposlenih 2.969 delav-
cev.

Igralnice in igralni saloni skupine Hit so leta 2007 skupno 
imeli 1.955 tisoč obiskovalcev, to je za 12 % več kot leta 
2006. Razlog za tako povečanje je vključitev družbe Hit 
Coloseum med odvisne družbe, sicer pa se je obisk igralnic 
v drugih družbah povečal od 1 % do 4 %.

V hotelih je bilo realiziranih več kot 490 tisoč nočitev, kar 
je za skoraj 61 tisoč nočitev več kot leta 2006. Leta 2007 je 
bila v skupino Hit vključena tudi družba Hit Bovec, noči-
tvene kapacitete so bile večje tudi v družbi Hit Alpinea in v 
matični družbi.

Konec leta 2007 je bilo gostom igralnic in igralnih salonov 
na razpolago 3.931 igralnih avtomatov in 214 igralnih miz. 
Gostje hotelov so imeli konec leta na razpolago 2.689 ležišč 
oz. 1.392 sob.

Valute poslovanja družb

Družba Hit Coloseum operativno posluje v evrih, vse 
knjigovodske in računovodske izkaze pa sestavlja v kon-
vertibilnih bosanskih markah (BAM). Fiksni tečaj Centralne 
banke BiH znaša 1,955830 BAM za 1 eUr. Družba Kristal 
Umag posluje v hrvaških kunah (HrK), povprečen tečaj 
eUr je leta 2007 znašal 1 eUr je 7,3413 HrK, tečaj na 
31. december 2007 pa 1 eUr je 7,3308 HrK. Družba Hit 
International, Beograd, posluje v valuti srbski dinar 
(rSD), povprečen tečaj eUr je leta 2007 znašal 1 eUr 
je 79,7676 rSD, tečaj konec decembra pa 1 eUr je 
82,8740 rSD. Druge družbe tako kot matična družba 
Hit, d. d., poslujejo v evrih.

  Na dan 31. 12. 2007  Na dan 31. 12. 2006
Naziv delničarja št. lotov delež št. lotov delež

Slovenska odškodninska družba, d. d. 1.357.727 20,00 % 1.357.727 20,00 %
Kapitalska družba, d. d. 1.357.727 20,00 % 1.357.727 20,00 %
Mestna občina Nova Gorica 1.022.614 15,06 % 1.022.614 15,06 %
Občina Šempeter-Vrtojba 183.726 2,71 % 183.726 2,71 %
Občina Kranjska Gora 131.699 1,94 % 131.699 1,94 %
Občina Rogaška Slatina 11.541 0,17 % 11.541 0,17 %
Občina Novo mesto 8.146 0,12 % 8.146 0,12 %

Skupaj navadne delnice 4.073.180 60,00 % 4.073.180 60,00 %
Razne pravne osebe 2.715.454 40,00-% 2.715.454 40,00 %

Skupaj prednostne delnice 2.715.454 40,00-% 2.715.454 40,00 %

Skupaj vse delnice 6.788.634 100,00-% 6.788.634 100,00 %

 Lastniški ustroj družbe Hit, d. d., na dan 31. 12. 2007 in 31. 12. 2006.

 B.01 Poslovno poročilo skupine Hit
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Skupina Hit razume odnos do okolja, v katerem deluje, 
kot eno izmed ključnih poslovnih funkcij, ki je nujna za 
uspešen in dolgoročen trajnostni razvoj njene storitvene 
dejavnosti. Skupina Hit je namreč zaradi narave svoje 
dejavnosti pomemben sooblikovalec lokalnega okolja in 
možnosti za bivanje prebivalcev na območjih, kjer poslu-
jejo njene družbe.

Politika družbene odgovornosti skupine Hit obsega tri 
velika področja:

1. Družbeno odgovoren razvoj dejavnosti, ki vključuje 
razvoj igralniško-zabaviščne dejavnosti, z upošteva-
njem standardov, ki minimirajo morebitne negativne 
vplive poslovanja; vsaka gospodarska dejavnost namreč 
ob pozitivnih gospodarskih in razvojnih vplivih s seboj 
prinaša nekatere potencialne negativne učinke, ki se v in-
dustrijski proizvodnji lahko kažejo v fizičnem in ekološkem 
obremenjevanju okolja in pokrajine. V storitvenih dejav-
nostih pa ti fizični negativni vplivi niso tako poudarjeni, 
še posebno če se gospodarski subjekti, kot je skupina Hit, 
držijo načela trajnostnega in sonaravnega razvoja, ki pred-
videva ustrezno umestitev različnih objektov v prostor. 
Zaradi narave igralniško-zabaviščne dejavnosti pa se lahko 
pojavljajo nekateri družbeno-socialni vplivi, ki jih skupina 
Hit aktivno omejuje z neprestanim nadgrajevanjem 
sistema preprečevanja t. i. pretiranega igranja posame-
znikov. Skupina Hit že leta razvija sistem samoprepovedi 
in prepovedi, ki omogoča, da problematične igralce, 
ki zaradi različnih razlogov nimajo vedno nadzora nad 
svojim vedenjem, izloči iz svojih kapacitet in tako prepreči 
poglabljanje problemov teh igralcev. Matična družba je 
leta 2007 izdala tudi posebno brošuro z naslovom Napotki 
za varno in zabavno igranje, ki je na voljo vsem gostom v 
igralniško-zabaviščnih centrih družbe in skupine Hit. S to 
brošuro lahko gostje prepoznajo prve znake nekontroli-
ranega igranja, ki ni več samo sproščena zabava, poleg 
tega so jim na voljo stiki (telefonske številke, e-naslovi) s 
strokovnimi institucijami, v katerih lahko poiščejo pomoč. 
Zaradi vsakodnevnega razvoja opisanega preventivnega 
sistema poteka neprestano izobraževanje zaposlenih za 
pomoč gostom.

2. Aktivna sponzorska in donatorska politika na podro-
čjih, kjer obstajajo turistične kapacitete skupine Hit; na 
področju sponzorske in donatorske politike je skupina Hit 
eden najbolj aktivnih gospodarskih subjektov v Sloveniji, 
saj samo družba Hit za te projekte nameni približno 1 
odstotek bruto letne realizacije, pri čemer pri odločitvah 
za posamezne projekte prevladuje lokalno merilo, kar 
pomeni, da primarno spodbuja projekte v okolju in regijah, 
kjer so Hitove turistične kapacitete, razen v primerih, ko 
gre za projekte širšega nacionalnega pomena oziroma za 
projekte, ki nadpovprečno povečujejo prepoznavnost Hita 
in njegovih znamk. Pri sponzorski politiki je treba poudariti 
aktivni pristop k sponzorskim projektom, kjer si skupina 
Hit prizadeva projekte sooblikovati in soorganizirati in 
ne samo sodelovati s promocijsko navzočnostjo. Aktivni 
pristop posredno pomeni tudi maksimiranje promocijskih 
učinkov oziroma pojavnosti korporativne znamke ali sto-
ritvenih znamk skupine Hit. Največ sponzorskih sredstev 
skupina Hit nameni za razvoj športa in z njim povezanih 
društev, predvsem pa pri teh aktivnostih podpira mlado 
populacijo. Pri tem gotovo izstopajo podpora Društvu 
mladi nogometaš v Novi Gorici, ki je temelj za kakovosten 
razvoj nogometa v Novi Gorici, nogometni klub Hit Gorica, 
ženski odbojkarski klub Hit Gorica, kolesarski klub Hit Go-
rica, košarkarski klub, namiznoteniški klub, šahovski klub, 
hokejski klub Jesenice … Omeniti moramo še dolgoletno 
aktivno podpiranje razvoja sodobnega kajakaškega centra 
v Solkanu, legendarnih skokov z mostu v Kanalu ob Soči 
in Kobaridu, FIS-tekme za pokal Vitranc in Zlato lisico. Leta 
2007 pa je začela podpirati Smučarsko zvezo Slovenije 
kot zlati sponzor SKI POOL-a. Pojavlja se v vlogi glavnega 
osebnega sponzorja najboljšega slovenskega smučarja 
zadnjih let, Andreja Jermana, in podpornika številnih mla-
dih smučarjev, med drugimi Ilke Štuhec in Matica Skubeta, 
ki sta leta 2007 postala svetovna mladinska prvaka. Poleg 

športnega sponzorstva se precej vlaga v podporo kultur-
nim društvom in aktivnostim. Ob vsem navedenem se 
seveda skupina Hit vključuje v različne donatorske projekte 
s socialnega področja, pri različnih donacijah zdravstvenim 
institucijam, leta 2007 je pomagala pri zbiranju sredstev za 
prizadete v poplavah, ki so zajele področje Železnikov. 

podpora širšim družbenim projektom, ki presegajo 
sponzorstvo, in vključevanje v projekte, ki začasno ali 
dolgoročno sooblikujejo življenjske razmere nekega 
lokalnega okolja; skupina Hit se poleg klasičnega spon-
zorstva loteva tudi projektov, ki dolgoročno sooblikujejo 
razvoj posamezne lokalne skupnosti, aktivno podpira 
razvoj izobraževalnih ustanov, predvsem Visokošolsko in 
raziskovalno središče Primorske, Evropsko pravno fakulteto 
v Novi Gorici in Fakulteto za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici. S takšno podporo želi skupina Hit čim večje 
število mladih obdržati na Goriškem in preprečiti beg 
možganov v večja mesta in središča. Poleg navedenega 
skupina Hit aktivno sooblikuje dnevni utrip krajev, kjer 
je navzoča, pomaga pri oživljanju jeder mest ter ponuja 
prebivalcem številne možnosti za zabavo in sprostitev, 
s prireditvami pomembno pripomore k atraktivnosti in 
razvoju turističnih destinacij.

 B.02 Politika družbene odgovornosti

Igre na sreèo
Napotki za varno in zabavno igranje
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■ Hitove igralnice 95,7 %
■ Igralnica v Aurori 4,2 %

■  Igralnica  v Maestralu 0,2 %

Bruto realizacija od iger na srečo in vstopnin v igralnice 
(kosmati donos iz poslovanja, povečan za davek od iger na 
srečo in izstopni DDV od vstopnine) je leta 2007 znašala 
231 mio EUR in bila tako za odstotek nad doseženo reali-
zacijo iz leta 2006. K porastu so, poleg igralnice Maestral s 
6 % višjo vrednostjo realizacije v primerjavi s predhodnim 
letom, pripomogle še družba Hit Coloseum, ki je leta 2007 
ponovno prešla iz pridruženih družb med odvisne, ter na 
novo odprti igralnici družbe Casino Kristal Umag in družbe 
Hit Šentilj. Največ, 204,1 mio EUR oz. 88,3 %, je k celotni 
vrednosti bruto realizacije prinesla matična družba Hit s 
svojimi petimi igralnicami in dvema igralnima salonoma. 
Družba Hit, d. d., je imela leta 2007 2-odstotni padec bruto 
realizacije od iger na srečo v primerjavi z letom 2006, 
glavni razlogi za to so uvedba t. i. protikadilskega zakona 

v Sloveniji avgusta, slabo gospodarsko stanje na glavnem 
trgu in delno tudi močnejša konkurenca. Isti razlogi so 
imeli negativne učinke tudi na realizacijo igralnice Aurora, 
ki je znašala 8,5 mio EUR, to je za 8 % manj kot leta 2006. 
Igralnica Maestral je realizirala 10,3 mio EUR oz. 4,5 % ce-
lotne bruto realizacije, igralnica Coloseum Club pa 6,3 mio 
EUR oz. 2,7 %. Igralnica Kristal je v dobrih dveh mesecih 
poslovanja ustvarila 1,1 mio EUR bruto realizacije, igralnica 
Mond v Šentilju pa od odprtja sredi decembra do konca 
leta 0,5 mio EUR. Družba Hit Interactive je do marca, ko je 
prenehala prirejati igre na srečo po internetu in prešla v 
mirovanje, s spletno igralnico realizirala 0,1 mio EUR. 

 B.03 Igre na srečo

Leto 2007 Delež Leto 2006  Indeks 07/06

Hitove igralnice 204,1 88,3 % 208,8 98

Igralnica v Aurori 8,5 3,7 % 9,2 92

Igralnica v Maestralu 10,3 4,5 % 9,8 106

Spletna igralnica 0,1 0,1 % 1,2 11

Igralnica v Coloseum Club 6,3 2,7 %

Igralnica v Kristalu 1,1 0,5 %

Igralnica v Mondu 0,5 0,2 %

Skupaj 231,0 100,0 % 229,1 101

 Bruto realizacija od iger na srečo leta 2007 in primerjava z letom 2006 v mio EUR.

realizacija od iger  
na srečo

Leta 2007 je bilo v vseh igralnicah skupine Hit obračuna-
nega 36 mio EUR davka od iger na srečo in izstopnega 
DDV od vstopnine ter 30,9 mio EUR koncesijskih daja-
tev, kar je skupaj 66,9 mio EUR oz. 28,9 % od dosežene 
igralniške realizacije. Vrednost dajatev je bila v primerjavi 
z letom 2006 nižja za slaba dva odstotka. Glavnina, to je 
98,9 % igralniških dajatev, je bila obračunana v igralnicah 
v Sloveniji. 

Družbe s sedežem v Sloveniji, to so Hit, Casino Kobarid 
in Hit Šentilj, ki poleg glavne dejavnosti – prirejanje 
iger na srečo, ki je po zakonu o DDV oproščena pla-

čevanja DDV – opravljajo tudi obdavčljivo dejavnost 
(med temi je najpomembnejša gostinstvo), smejo vsto-
pni DDV obračunati za delež prihodkov obdavčljivih 
dejavnosti v vseh prihodkih družbe, kar pomeni, da 
je vrednost vseh nabav družb enaka njihovi neto vre-
dnosti, povečani za neodbitni vstopni DDV. Neodbitni 
DDV pomeni dodatno davčno obremenitev igralniške 
dejavnosti oz. celotne družbe. Delež odbitnega DDV 
je leta 2007 v družbi Hit znašal 13 %, v družbi Casino 
Kobarid 7 %, v družbi Hit Šentilj pa 42 %. 

Dajatve od iger na srečo

Igralniške dajatve po igralnicah skupine Hit leta 2007 in primerjava z letom 2006.

Leto 2007
Igralniške dajatve v letih 

2006 in 20007

■ Hitove igralnice 94,9 %
■ Igralnica v Aurori 3,9 %

■  Ostali (Igralnica v Kristalu 0,2 %,  
Igralnica v Maestralu 0,2 %,  
Igralnica v Coloseum Clubu 0,6 %,  
Igralnica v Mondu 0,2 %)

Leto 2006
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Igralnice skupine Hit so imele leta 2007 1.955 tisoč obisko-
valcev, kar je 12 % več kot v predhodnem letu. K poveča-
nju obiska sta največ pripomogli družba Hit Coloseum, ki 
je bila leta 2007 spet ena izmed odvisnih družb, in matična 
družba Hit s 4 % večjim obiskom glede na leto 2006. 
Igralnice družbe Hit je leta obiskalo 1.645 tisoč gostov, kar 
znese 84,1 % celotnega obiska skupine Hit. V primerjavi 
s predhodnim letom se je navedeni delež zmanjšal za 6,6 
odstotne točke. Igralnica v Coloseum Clubu je s 120 tisoč 
gosti k celotnemu obisku prinesla 6,1 %, igralnica v Aurori 
5,8 %, igralnica v Maestralu pa 2,6 %. Novo igralnico v 
Kristalu v Umagu in novo igralnico v Mondu v Šentilju je 
skupaj obiskalo 26 tisoč obiskovalcev, to pomeni 1,3-od-
stotni delež v celotnem obisku skupine.

Leto 2007
Obisk igralnic skupine Hit  

v letih 2006 in 20007

■ Hitove igralnice 84,1 %
■ Igralnica v Aurori 5,8 %
■ Igralnica v Maestralu 2,6 %

■  Igralnica v Coloseum Clubu  6,1 %
■    Ostali (Igralnica v Kristalu 0,7 %, 

Igralnica v Mondu 0,6 %)

■ Hitove igralnice 90,7 %
■ Igralnica v Aurori 6,5 %
■  Igralnica v Maestralu 2,8 %

Leto 2006

Obisk

Leto 2007 Delež Leto 2006 Indeks
07/06

Hitove igralnice 1.645 84,1 % 1.580 104

Igralnica Aurora 114 5,8 % 114 101

Igralnica Maestral 50 2,6 % 49 102

Igralnica Coloseum 120 6,1 %

Igralnica Kristal 14 0,7 %

Igralnica Mond 12 0,6 %

Skupaj 1.955 100,0 % 1.743 112

 Število obiskovalcev igralnic skupine Hit v tisočih leta 2007 in primerjava s predhodnim letom.

Struktura obiska po igralnicah skupine Hit leta 2007 in primerjava z  letom 2006.
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Hotelirstvo in druge turistične dejavnosti, ki v skupini Hit 
pridobivajo vse pomembnejšo vlogo, so leta 2007 dosegle 
45,9 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja in tako za 
19 % presegle doseženo vrednost iz leta 2006.

Gostom hotelov skupine Hit je bilo leta 2007 na voljo skoraj 
1.400 sob. Realiziranih je bilo več kot 490 tisoč nočitev, 
kar pomeni 14-odstotno povečanje glede na leto 2006. K 
večjemu številu nočitev so največ pripomogli hotel Kanin v 
Bovcu, ki je postal del skupine marca 2007, ko ga je družba 
Hit kupila od družbe Alpkomerc, in povečane kapacitete 
hotela v Perli. Skupaj so hoteli družbe Hit zaznali 17-odstotno 
povečanje števila nočitev v primerjavi s predhodnim letom. 
Gostje hotelov družbe Hit Alpinea, d. d., so ustvarili več kot 
polovico vseh nočitev skupine, dobro četrtino gostje petih 
hotelov družbe Hit, d. d., 14 % gostje hotela v Maestralu v 
Črni gori in 7 % gostje hotela Kanin v Bovcu. Med hotelskimi 
gosti so prevladovali tujci, in sicer se je njihov delež, odvisno 
od posamezne družbe, gibal med 69 in 91 %.

Hoteli družbe Hit Alpinea in hotel v Maestralu so leta 2007 
imeli najvišjo, to je 58-odstotno zasedenost nočitvenih 
kapacitet. Nočitvene kapacitete družbe Hit so bile 
47-odstotno zasedene, v hotelu Kanin pa je bila dosežena 
39-odstotna zasedenost kapacitet.

 B.04 Hotelirstvo in druge turistične dejavnosti

Nočitve zasedenost ležišč

Število Delež Indeks 07/06 Leto
2007

Leto
2006

Hitovi hoteli 134.712 27,0 % 117 47 % 53 %

Hoteli Hit Alpinea, d. d. 256.428 51,5 % 101 58 % 64 %

Hotel v Maestralu 71.598 14,4 % 105 58 % 56 %

Hotel Kanin 35.552 7,1 % - 39 % -

 Kazalci poslovanja hotelov skupine Hit leta 2007 ter primerjava s predhodnim letom.

Nočitve po hotelih skupine Hit leta 2007 in primerjava z letom 2006.

 B.05 Druge dejavnosti
V okviru drugih dejavnosti skupine Hit je bil leta 2007 
realiziran kosmati donos iz poslovanja v višini 3,5 mio EUR, 
kar je v primerjavi z letom 2006 za 20 % nižja vrednost. 

Igralniške dajatve po igralnicah skupine Hit leta 2007 in primerjava z letom 2006.

Leto 2007
Realizirane nočitve  

v hotelih skupine Hit  
v letih 2006 in 2007

■ Hitovi hoteli 27, 0%
■ Hit Alpinea 51, 5%

■  Hotel v Maestralu 14,4 %
■  Hit Bovec 7,1 %

■ Hitovi hoteli 26,3 %
■ Hit Alpinea 58,1 %

■  Hotel v Maestralu15,6 %

Leto 2006

realizacija hotelirstva  
in drugih turističnih 

dejavnosti

Nočitvene kapacitete  
in njihova zasedenost
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Kosmati donos iz poslovanja skupine Hit je leta 2007 
znašal 237,7 mio EUR, to je za slabe 4 % nad doseženim 
leta 2006. Od tega je bilo realizacije v Sloveniji 214,2 mio 
EUR oz. 90,1 %. 

Največ, 79,2 %, so h kosmatemu donosu skupine pripomo-
gli prihodki od iger na srečo (realizacija že zmanjšana za 
davek od iger na srečo). Delež prihodkov iz hotelirstva in 
drugih turističnih dejavnosti je znašal 19,3 %, delež drugih 
prihodkov pa 1,5 % kosmatega donosa skupine. Struktura 
se je za 2,4 odstotne točke spremenila v prid prihodkov iz 
hotelirstva in drugih turističnih dejavnosti.

Skupina Hit je imela leta 2007 241,8 mio EUR celotnih 
prihodkov in tako za 4,0 % presegla doseženo vrednost iz 
leta 2006.

Finančni prihodki so dosegli 3,3 mio EUR oziroma 1,4 % 
celotnih prihodkov, drugi prihodki pa so znašali 0,8 mio 
EUR oz. 0,3 % celotnih prihodkov.

Skupina je leta 2007 poslovala s stroški in odhodki v 
skupni višini 238,7 mio EUR, kar pomeni za 14,2 % večjo 
vrednost od dosežene leta 2006.

Čisti konsolidirani dobiček skupine je znašal 1,0 mio EUR 
1oziroma 0,4 % celotnih prihodkov. 

Struktura zaposlenih  
v skupini Hit na dan  

31. 12. 2007

■ Hit, d. d. 65,1 %
■ Hit Alpinea, d. d. 10,4 %
■  Hit Montenegro, d. o. o. 8,9 %
■  Hit Coloseum, d. o. o. 3,1 %
■  Casino Kobarid, d. d. 2,2 %

■ Hit Bovec, d. o. o. 1,2 %
■ Hit Šentilj, d. d. 5,5 %
■ Casino Kristal Umag, d. o. o. 2,0 %
■ ICIT, d. o. o. 1,6 %

 B.06 Prihodki in njihova delitev

 B.07 Zaposleni
Konec leta 2007 je bilo v skupini Hit zaposlenih 2.969 
delavcev, kar je za 16,5 % oziroma 421 zaposlenih več kot 
konec leta 2006. Povečanje števila zaposlenih gre pripisati 
predvsem večjemu številu zaposlenih v matični družbi in 
zaposlovanju v novih Hitovih odvisnih družbah. Med za-
poslenimi so glavnino pomenili zaposleni matične družbe, 
njihov delež je znašal 65,1 % in bil za 7 odstotnih točk 
manjši kot leta 2006.

Temelj politike zaposlovanja in razvoja kadrov v skupini 
Hit so enotni standardi kakovosti, ki se kažejo v tem, da 
družba Hit kot matična družba skrbi za prenos znanja, 
izkušenj in standardov kakovosti na povezane družbe z 
usposabljanjem kadrov ter tako zagotavlja učinkovitost in 
prepoznavnost lastnih tržnih znamk.
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Družbe skupine Hit si prizadevajo učinkovitejše zadostiti 
zahtevam okoljevarstvene zakonodaje ter delovati v okviru 
usmeritev družbeno odgovornega podjetja. Pri tem jim je 
za zgled matična družba Hit.

V družbi Hit sta tako skrb za varovanje okolja kot ustrezen 
odnos do izkoriščanja energetskih virov oz. racionalne 
rabe energije del organizacijske kulture. Družba ima, poleg 
vsega potrebnega za izpolnjevanje zakonsko postavljenih 
norm, organizirano ločeno zbiranje odpadkov, izdelan 
načrt odvoza in čiščenja komunalnih naprav ter kontrolo 
nad omenjenimi aktivnostmi, sistem za avtomatsko meri-
tev in regulacijo pH vrednosti odpadnih voda v pralnici ter 
kemični čistilnici. 

V zadnjih letih je družba povsod, kjer je bilo mogoče, 
uvedla kurjenje z zemeljskim plinom ter zamenjala vse 
zastarele, do okolja neprijazne in energetsko neučinkovite 
kurilne naprave na kurilno olje s sodobnimi napravami na 
zemeljski plin. Na področju Nove Gorice tako kurilnega olja 
ne uporabljamo več. 

Obenem družba z neprestanim posodabljanjem in 
avtomatizacijo energetskih sistemov skrbi za racionalno 
porabo energije in vode. Pri tem so ji v pomoč podatki o 
specifičnih rabah energentov (zemeljski plin, kurilno olje, 
butan propan, elektrika) in vode, ki jih družba spremlja z 
računalniško aplikacijo.

Izdelana je bila tudi študija fotovoltaične elektrarne na 
strehi poslovne zgradbe družbe Hit, s postavitvijo katere bi 
se z delnim zasenčenjem atrija bistveno zmanjšala poraba 
energije za hlajenje objekta v poletnem času, obenem 
pa bi družba sodelovala pri uvajanju obnovljivih virov 
energije.

Pri načrtovanju prenove objektov in novogradenj v 
družbi sledimo določilom standarda LCCA. Tako je bila pri 
prenovi igralniško-zabaviščnega centra Park kot vodilo 
projektantom in del projektne naloge prej izdelana študija 
izvedljivosti racionalne rabe energije, izvedbo katere je 
sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor. 

Leto 2007 je bilo v skupini Hit zelo intenzivno v vseh vrstah 
projektov.

V družbi Hit so se izvajale aktivnosti na 57 različnih pro-
jektih in enkratnih nalogah. Končanih je bilo nekaj velikih 
investicijskih projektov, in sicer razširitev ponudbe v igral-
niško-zabaviščnem centru Park, prenova starega hotela in 
povečanje igralniških kapacitet v igralniško-zabaviščnem 
centru Perla. Matična družba je sodelovala z vrsto aktivno-
sti tudi v okviru projektov, katerih glavni investitorji so bile 
odvisne družbe Hit Šentilj, d. d., Casino Kristal Umag, d. o. 
o., in Hit International, d. o. o., Beograd.
Družba Hit je vlagala sredstva tudi v obnovo, moderniza-
cijo in povečanje obsega opreme. Med nabavo posamičnih 
opredmetenih osnovnih sredstev je prevladovala nabava 
novih igralnih avtomatov in druge igralniške opreme. 
Število avtomatov je družba Hit leta 2007 povečala za 481, 
število igralnih miz pa za 21.

Gradnja igralniško-zabaviščnega centra Mond v Šentilju je 
bila največji »greenfield« projekt v Hitovi zgodovini. Projekt 
je bil razdeljen na dva zelo zahtevna podprojekta, in sicer 
izvedba investicije in organizacija delovanja igralniško-za-
baviščnega centra. Igralniški del ima kapaciteto 20 igralnih 
miz in 400 igralnih avtomatov, pomožne in javne prostore 
igralnice. Gostinski del pa obsega samopostrežno resta-
vracijo s 100 sedeži, restavracijo po naročilu (à la carte) s 
60 sedeži, 2 aperitivbara v igralnici, kavarno z 20 sedeži, 
ponudbo pa dodatno popestri še kabaret. V garaži je na 
voljo 200 parkirnih mest, zunaj pa še dodatnih 500.

Projekt Izgradnja igralniško-zabaviščnega centra Kristal 
je bil leta 2007 največji projekt družbe Hit v tujini. 
Dograjena je bila igralnica Casino Kristal, ki je bila tudi v 
celoti opremljena. Kompleks obsega 245 igralnih mest na 
igralnih avtomatih, 13 igralnih miz, variete, 2 točilna pulta, 
restavracijo, kavarno in vse potrebne prostore za podporne 
dejavnosti za izvajanje iger na srečo.

Poleg omenjenega je bil z vidika strateškega cilja internaci-
onalizacije družbe pomemben tudi projekt Izgradnja igral-
niško-zabaviščnega centra Beograd. Po izdelani predštudiji 
je bila leta 2007 izdelana projektna naloga, pridobljeno je 
bilo zemljišče in opravljene so bile dodatne tržne raziskave 
na tem trgu. 

Družba Hit je z nakupom deleža v družbi ATC Kanin, d. o. o., 
in z nakupom hotela Kanin vstopila v oblikovanje turistične 
destinacije Bovec. Gre za obsežen projekt, ki bo trajal več 
let. Leta 2007 je bila prenovljena restavracija Prestreljenik 
na Kaninu, izdelana je bila projektna dokumentacija in 
pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za oblikovanje 
ponudbe centra za dobro počutje v hotelu Kanin. Obliko-
van je bil tudi investicijski elaborat ter oddana vloga za 
pridobitev nepovratnih sredstev EU. 

Investicijska vlaganja družbe Hit Montenegro so bila leta 
2007 v glavnem usmerjena v zaključevanje predhodnih 
investicij hotela in igralnice. Igralnica je leta 2007 povečala 
število igralnih avtomatov s 107 na 124 in dodala 5 igralnih 
miz.

Najpomembnejše investicije družbe Casino Kobarid so 
bile nabava 60 igralnih avtomatov in nadgradnja igralnih 
avtomatov, nabava in nadgradnja igralnih miz.

Družba Hit Alpinea je leta 2007 glavnino sredstev namenila 
za obnovo in programsko ureditev restavracije in nekaterih 
gostinskih lokalov z namenom večje izvenpenzionske po-
trošnje gostov in pestrejše ponudbe seminarskim gostom.

Leta 2007 je družba Hit Coloseum sredstva investirala v 
nakup 14 novih igralnih avtomatov in v nakup stanovanj.

Družba ICIT je v sklopu investicijskih projektov namenila 
za vlaganja v neopredmetena osnovna sredstva in opred-
metena osnovna sredstva 612 tisoč EUR, od tega največ za 
vlaganje v razvojne projekte.

Poleg investicijskih projektov je v skupini Hit potekala še 
cela vrsta drugih projektov (razvojni, organizacijski, infor-
macijski itd.) in enkratnih nalog. Razvojni projekti in naloge 
so bili usmerjeni predvsem v izboljšanje dela, učinkovito 
obvladovanje procesov in razvoj že obstoječih in novih 
dejavnosti družb, informatike, trženja in organizacije dela. 

Za vlaganje v neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva je matična družba leta 2007 namenila 36,7 mio 
EUR, odvisne družbe pa 53,3 mio EUR.

 B.08 Investicijska vlaganja in razvojni projekti

 B.09 Varovanje okolja
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Konec leta 2007 je kapital skupine Hit dosegel vrednost 
225,8 mio EUR, kar za 21 % presega vrednost iz konca leta 
2006. Delež kapitala v vseh virih je bil za 7,1 odstotne točke 
manjši kot konec leta 2006 in je znašal 54,4 %. Vrednost 
dolgoročnih rezervacij, pasivnih časovnih razmejitev 
(pČr) in obveznosti je bila glede na leto 2006 večja za 96 
% ter s tem dosegla za 7,2 odstotne točke večji delež v vseh 
virih, ki je tako znašal 24,1 %. Kratkoročne obveznosti in 
pasivne časovne razmejitve (pČr) so pomenile 21,5 % 
vseh virov in bile glede na leto 2006 večje za 36 %.

31. 12. 2007 Delež 31. 12. 2006 Indeks 
07/06

Kapital 225.785 54,4 % 186.233 121

Rezervacije, dolgoročne PČR in dolgoročne obveznosti 100.081 24,1 % 51.088 196

Kratkoročne obveznosti in kratkoročne PČR 89.461 21,5 % 65.583 136

SKUpAJ 415.328 100,0 % 302.904 137

Struktura obveznosti do virov sredstev skupine Hit na dan  
31. 12. 2007 in 31. 12. 2006 v 000 EUR.

Skupina Hit je konec leta 2007 razpolagala s 415,3 mio 
EUR sredstev, to pomeni za 37 % preseganje vrednosti iz 
konca leta 2006. Dolgoročna sredstva so pomenila 83,2 %, 
kratkoročna sredstva pa 16,8 %. Struktura se je glede na 
konec leta 2006 za 4,9 odstotne točke spremenila v prid 
dolgoročnih sredstev. 

31.12.2007 Delež 31.12.2006 Indeks 
07/06

Opredmetena osnovna sredstva 252.993 60,9 % 189.503 134

Druga dolgoročna sredstva 92.428 22,3 % 47.711 194

Kratkoročna sredstva in AČR 69.907 16,8 % 65.689 106

SKUpAJ 415.328 100,0 % 302.904 137

Struktura sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2007  
in 31. 12. 2006 v 000 EUR.

 B.10 Analiza bilance stanja in kazalniki

Viri sredstev

Sredstva

Struktura sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2007 in 31. 12. 2006.

Leto 2007
Struktura sredstev skupine 

Hit na dan 31. 12. 2007  
in 31. 12. 2006.

■ Opredmetena osnovna sredstva 
■ Ostala dolgoročna sredstva
■  Kratkoročna sredstva in AČR

■ Opredmetena osnovna sredstva 
■ Ostala dolgoročna sredstva
■  Kratkoročna sredstva in AČR

Leto 2006

60,9 % 22,3 % 16,8 %

62,6 % 15,8 % 21,7 %

Hit_Letno porocilo 2007-004.indd   28 8/11/08   4:14:45 PM



Skupina Hit Letno poročilo 2007  29

Kazalniki donosnosti in 
ekonomičnosti Leto 2007 Leto 2006 Indeks

07/06
Donosnost kapitala 0,5 % 10,3 % 5

Obračanje sredstev 0,67 0,79 86

Celotna ekonomičnost 1,00 1,08 93

Kazalci donosnosti in ekonomičnosti za skupino Hit za leti 
2007 in 2006.

Donosnost kapitala, merjena z razmerjem med čistim 
dobičkom in povprečno vrednostjo kapitala (brez dobička 
tekočega leta), je leta 2007 znašala 0,5 %.

Kazalnik obračanja sredstev, merjen z razmerjem med 
celotnimi prihodki in povprečno vrednostjo vseh sredstev, 
je leta 2007 znašal 0,67, leta 2006 pa je bila njegova vrednost 
0,79. 

Celotna ekonomičnost, merjena z razmerjem med 
celotnimi prihodki in vsemi stroški in odhodki, je leta 2007 
dosegla 1,00, leta 2006 pa je znašala 1,08. 

Poslanstvo Hita izhaja iz poslanstva, ki ga je turistični 
igralniško-zabaviščni dejavnosti opredelila širša družbena 
skupnost. Skupina si je kot odgovorna podjetniška asociacija 
zastavila izhodišče, da s svojo dejavnostjo kar največ naredi 
za razvoj družbenega in ekonomskega okolja, v katerem 
posamezna družba deluje, da ustvarja koristi za lastnike, da 
skrbi za razvoj zaposlenih in da čim bolj celovito uresniči 
potrebe svojih gostov. Ta širši družbeni okvir je skupina 
podrobneje definirala v svojem »poslovnem poslanstvu« 
ter ga izrazila s sloganom: »Ustvarjamo vesolje doživetij, 
iger in zabave«. To svoje poslanstvo razume kot ustvarjanje 
celovitega turističnega produkta dobrega počutja z večjim 
poudarkom na užitkih, ki jih prinaša izziv igre in zabave. 
Celovite turistične storitve izvaja z občutljivo pozornostjo 
do gostov in odgovorno do družbene skupnosti. 
 
Pri poslovanju vodijo skupino kot temeljna načela 
delovanja naslednje vrednote: gostoljubnost; odprtost, 
iskrenost in poštenost; sodelovanje in timsko delo; 
strpnost in spoštovanje; gospodarnost in odgovornost; 
ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost; osebna rast in 
stalno izobraževanje. 

Prežetost kolektiva s temi vrednotami je zagotovilo za 
dolgoročni in trajnostni razvoj skupine Hit. 

Osrednja strateška usmeritev matične družbe je bila in je še 
vedno izvozno usmerjena turistična igralniško-zabaviščna 
dejavnost. V tem segmentu je družba prepoznavna tako 
doma kot v širšem prostoru. Svoj specifičen turistični 
produkt stalno nadgrajuje v skladu s potrebami časa 
in željami gostov. Spodbuja pa tudi razvoj vzporedne 
turistične ponudbe v okolju in želi tako ustvariti možnosti 
dolgoročnega in uspešnega razvoja. Družba uspešno 
uveljavlja znanje s področja igralniškega turizma tudi z 
naložbami na drugih trgih. Tako pridobiva izkušnje in ugled 
mednarodne korporacije. 

V zadnjem obdobju so se razmere poslovanja precej 
spremenile. Resno se krepi domača in tuja konkurenca in 
tudi virtualno igralništvo nepovratno spreminja podobo 
igralniškega trga. Da bi bila družba manj ranljiva, širi 
produkt in razpršuje vlaganja doma in po Evropi. Izhajajoč 

iz tržnih pogojev je njen ključni strateški projekt pospešeno 
dograjevanje igralniško-zabaviščne destinacije Goriška, da 
bo razširila trg od enodnevnih obiskovalcev na večdnevne 
goste. Prav gradnja Gorice– Nove Gorice kot večdnevne 
turistično-igralniške destinacije je osrednja usmeritev 
Hita v naslednjih obdobjih. Dinamika vlaganj pa bo 
odvisna predvsem od sprememb zakonodaje oz. razvojno 
naravnanega obdavčenja. Če bodo spremembe zakonodaje 
podpirale razvoj izvozno usmerjenega turističnega 
igralništva, bodo vlaganja bistveno večja in hitrejša, kot 
če teh sprememb ne bo. Prav s prizadevanjem družbe 
je gradnja projekta Goriški turistični kompleks uvrščena 
med nacionalne razvojne prioritete, zato je še toliko 
pomembnejše, da bi spremenili igralniško zakonodajo in 
tako tudi postopno uresničili ta projekt. 

Za uspešno obvladovanje izzivov bo skupina tudi v 
prihodnje zelo načrtno vlagala v razvoj kadrov. Izdatno 
podpira razvoj različnih študijskih smeri na Goriškem, ki 
bodo prihodnjim generacijam dale ustrezno znanje za 
graditev gospodarsko kompetitivnega in socialno vrednega 
okolja. Zato spodbuja tudi razvoj raziskovalnih inštitutov, ki 
bodo svoje raziskave usmerili še posebno na vsa področja, 
povezana z igralništvom. Podpora razvoju univerze je za 
to okolje ključnega pomena, saj tudi igralniška dejavnost 
za svoj dolgoročno uravnotežen in družbeno sprejemljiv 
razvoj potrebuje znanstveno podporo. Ob sodelovanju z 
zunanjimi institucijami Hit postavlja celovit sistem družbeno 
odgovornega igralništva. 

Družba Hit je leta 2008 sprejela Strategijo razvoja za 
obdobje 2008–2012, ki definira ključne razvojne projekte 
in kaže na smernice razvoja v tem srednjeročnem obdobju. 
Hkrati je družba Hit oblikovala tudi Deklaracijo o razvoju 
igralništva v Sloveniji, v kateri je družba predstavila 
svoje videnje problematike razvoja igralništva v Sloveniji 
in ključne spremembe zakonodaje, ki jih bo treba sprejeti 
čim prej, sicer se bosta družba Hit in celotna panoga znašli 
v izredno težkem položaju, saj tržne spremembe zahtevajo 
takojšnjo posodobitev obstoječe zakonodaje.

 B.11 Kazalniki poslovanja skupine Hit*

 B.12 Poslanstvo in strateški cilji

*  Kazalniki donosnosti so izračunani z upoštevanjem celotnega čistega dobička skupine (vsota čistega  
dobička večinskega lastnika in čistega dobička manjšinskih lastnikov).
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Družbeni konsenz kot nujni pogoj razvoja

Igralniška dejavnost se je v Sloveniji v zadnjih petnajstih letih razvila v pomemben del turističnega gospodarstva, ki zaposluje 
veliko število ljudi in ustvari občuten delež prihodkov lokalnih skupnosti in državnega proračuna. Pri tem je zakonsko 
regulatorni sistem urejanja te dejavnosti zaostal za sodobnimi potrebami urejanja in usmerjanja dejavnosti, zato Republika 
Slovenija nujno potrebuje poglobljeno strokovno razpravo, posodobljeno strategijo razvoja dejavnosti in zakonodajo, ki 
bo dejavnost vsebinsko in institucionalno umestila v turistične strategije Republike Slovenije ter upoštevala smeri razvoja 
dejavnosti v Evropski uniji. Obstoječi pravni in davčni okvir Republike Slovenije namreč temeljita na predpostavkah iz sredine 
devetdesetih let prejšnjega stoletja, kar povzroča razvojne deviacije in nepotrebna trenja med podjetji, politiko in civilno 
družbo.

V Sloveniji posluje šest igralniških podjetij, ki prirejajo žive igre na srečo in igre na srečo na avtomatih, Republika Slovenija pa je 
v zadnjih desetih letih omogočila razvoj kar štiridesetih igralnih salonov, ki prirejajo samo igre na srečo na igralnih avtomatih. 
Poleg tega, da igralni saloni ne prirejajo živih iger na srečo, je glavna razlika med saloni in igralnicami lastniška struktura, saj 
so igralni saloni izključno v zasebni lasti, igralnice pa v večinski lasti državnih skladov (SOD, KAD) in lokalnih skupnosti. Prav 
tako je negativna značilnost igralniških podjetij v večinski lasti državnih skladov in lokalnih skupnosti, da razen največjega, 
družbe Hit, ki se je sama nekoliko že preoblikovala v turistično usmerjeno korporacijo, konstantno dosegajo slabe rezultate, 
kar kaže na sistemsko, lastniško in davčno neustreznost zakonodajnega okvira. Drobljenje igralniške dejavnosti, podeljevanje 
novih koncesij na območjih, kjer že obstaja igralniška ponudba, upoštevanje ozkih proračunskih učinkov pri širitvi dejavnosti, 
neusklajenost s turistično strategijo Republike Slovenije, različno dojemanje družbeno odgovornega in trajnostnega razvoja 
dejavnosti, odsotnost učinkovitega usmerjanja davčnih prihodkov dejavnosti v dvigovanje razvojne ravni lokalnih skupnosti 
in preživeta zakonodaja so pripeljali do panožne strukture, ki ne zagotavlja učinkovitega usmerjanja prihodkov dejavnosti 
v dvigovanje družbene blaginje ob minimiziranju negativnih učinkov. Poleg navedenega zakonodaja Republike Slovenije 
ne upošteva zakonskih sprememb in razvojnih usmeritev v sosednjih državah, kar je temelj za dodatno neravnovesje in 
nezmožnost preglednega poslovnega načrtovanja.

Igralniška dejavnost mora dejansko postati del celovite turistične ponudbe Republike Slovenije, pri čemer morajo podjetja 
poslovati na podlagi nacionalne strategije razvoja igralništva in sodobne zakonodaje, ki morata vsebinsko opredeliti merila 
za podeljevanje koncesij v Republiki Sloveniji ter hkrati zagotoviti učinkovite instrumente za uveljavitev meril razvoja, ki 
doslej niso bili vzpostavljeni. Država mora, poleg izpolnjevanja formalnih pravno-tehničnih zakonskih pogojev za opravljanje 
dejavnosti igralništva pri podeljevanju koncesij analizirati tudi vsebinska merila, kot so obstoječa igralniška ponudba na 
zaokroženem turističnem območju, absorbcijska sposobnost območja, kamor želi vstopiti nov koncesionar, umeščenost v 
strukturo obstoječe turistične ponudbe, ciljna tržna populacija in izpolnjevanje meril družbeno odgovornega poslovanja, 
ki vključujejo usposobljenost zaposlenih za odkrivanje problematičnih gostov, vzpostavljen sistem obveščanja gostov o 
nevarnostih čezmernega igranja in učinkovit sistem preprečevanja vstopa problematičnim igralcem. Takšen koncept razvoja 
dejavnosti zagotavlja, da se igralništvo dejansko razvija na območjih, kjer kakovostno nadgrajuje drugo turistično ponudbo in 
ne povzroča negativnih posledic, ki so predvsem posledica geografske razdrobljenosti ponudbe in načrtne tržne usmerjenosti 
na lokalno prebivalstvo. S spoštovanjem navedenih izhodišč je treba podjetjem v panogi omogočiti enakopravne možnosti za 
poslovanje ter povečati njihovo prilagodljivost in investicijski potencial, kar vključuje možnost dokapitalizacije in postopnega 
umika državnih skladov iz večinskega lastništva igralnic. Glede na dosedanje izkušnje je videti, da korist države in lokalne 
skupnosti izhaja iz ustvarjanja kakovostnih delovnih mest, plačevanja koncesije in davkov, lastništvo državnih skladov pa 
povzroča predvsem togost upravljavske strukture in politizacijo poslovanja, to pa dolgoročno ogroža konkurenčnost, delovna 
mesta ter koristi lokalnih skupnosti in lastnikov na splošno. Urejenost poslovanja in spoštovanje zakonskih standardov ter 
vsebinskih strategij mora država zagotavljati z urejenim pravnim sistemom, ne pa z lastništvom teh podjetij. 

Vzpostavitev družbenega konsenza med stroko, politiko in civilno družbo, ki mora pripeljati do tega, da Vlada Republike 
Slovenije v enem letu pripravi celovito strategijo razvoja igralništva v Sloveniji, ki mora vsebovati osnovne usmeritve razvoja 
z upoštevanjem izhodišč iz te deklaracije. Vlada Republike Slovenije v Državni zbor vzporedno s strategijo pošlje spremembe 
zakona o igrah na srečo, ki na novo opredeli merila za podeljevanje koncesij za posebne igre na srečo, poleg Ministrstva za 
finance, ki skrbi za pravno-tehnični nadzor, kot glavnega usmerjevalca razvoja igralništva določi Ministrstvo za gospodarstvo, 
ki je skrbnik strategije razvoja turizma, omeji število igralnih salonov, opredeli območja, na katerih se na podlagi integriranega 
turističnega produkta v skladu z mednarodnimi izkušnjami koncentrira razvoj dejavnosti, določa standarde družbeno 
odgovornega poslovanja, vzpostavi nacionalni sistem preprečevanja negativnih posledic, jasno opredeli namenskost porabe 
koncesijskih sredstev, ki se zlivajo v proračune lokalnih skupnosti, predvsem pa določi nov davčni okvir, ki bo vsa igralniška 
podjetja z degresivnim obdavčenjem usmerjal v razvoj hotelskih, sprostitvenih in drugih neigralniških kapacitet.

  Deklaracija o razvoju igralništva v Sloveniji

Povod

Oris trenutnega stanja

Izhodišča za spremembe

Cilj
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Na strateški ravni so temeljni pogoji poslovanja igralniško-
zabaviščne dejavnosti v Sloveniji opredeljeni v Strategiji 
razvoja igralništva v Sloveniji iz leta 1997 ter v Razvojnem 
načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007–2011. 
Ključna zakona, ki urejata posebnosti igralniško-zabaviščne 
dejavnosti, sta Zakon o igrah na srečo in Zakon o davku 
od iger na srečo. Obstoječi zakonski okvir spodbuja razvoj 
turistično nestrukturirane ponudbe, ki je usmerjena 
predvsem na bližnje, enodnevne goste. Iz raziskav, ki so 
bile narejene tudi v Sloveniji, izhaja, da izvozno turistično 
igralništvo ustvarja bistveno večje pozitivne učinke kot 
igralništvo, usmerjeno na domači trg, zato skupina Hit upa, 
da bo razvojna politika sledila tem spoznanjem. Na pogoje 
poslovanja in na poslovne rezultate občutno vpliva tudi 
zakon o omejevanju kajenja, sprejet avgusta 2007.

Slovenija ima možnost, da razvije privlačen in prepoznaven 
izvozno usmerjen igralniško-zabaviščni produkt. Že zdaj 
je zabaviščni turizem eden izmed temeljev turističnega in 
gospodarskega razvoja Slovenije. V današnji tržni situaciji 
pa je uspešen razvoj izvoznega igralniškega turizma mo-
goč le z gradnjo velikih turističnih igralniško-zabaviščnih 
kompleksov. Skupina računa, da bo bodoča zakonodaja 
sprejela ta razvojni izziv. Ne glede na to, ali bo politika ta 
spoznanja tudi v resnici omogočila, bo Hit dosledno sledil 
usmeritvam v razvoj izvozno usmerjenega in družbeno 
odgovornega turističnega igralništva. Vladi RS sta Hit 
in GZS dala pobudo za pripravo nove Strategije razvoja 
igralništva v Sloveniji, ker je Strategija RS iz leta 1997 že 
presežena in ne daje pravih usmeritev in podpore za razvoj 
turistično-zabaviščnih destinacij.

Gospodarska rast v Sloveniji je bila leta 2007 nad pričako-
vanji, znašala je 6,1 %, in tako bila najvišja po osamosvoji-
tvi, predvsem zaradi rasti investicij in izvoza. Nad pričako-
vanji je bila tudi povprečna letna inflacija, ki je znašala 3,6 
%. Na večjo rast cen življenjskih potrebščin, tako v Sloveniji 
kot v drugih državah evrskega območja, so največ vplivale 
višje cene hrane in višje cene nafte. Samo razliko med 
rastjo cen v Sloveniji in povprečjem evrskega območja pa 
so analitiki pripisovali približevanju Slovenije razvitejšim 
članicam, ki se je kazala v več kot dvakrat višji gospodarski 
rasti v Sloveniji glede na druge članice unije.

V Črni gori so bila makroekonomska gibanja leta 2007 
relativno ugodna, z izjemo inflacijskih pritiskov. Rast 
črnogorskega BDP se zadnja leta krepi, leta 2007 je znašala 
7 % (predvsem zaradi povečanja zasebne in naložbene 
potrošnje), stopnja inflacije pa je znašala 4,3 %. Leta 2007 
je Črna gora je imela 21 % več turistov v primerjavi z letom 
2006; nočitev je bilo za 23 % več kot leto prej. 

V Bosni in Hercegovini sta bila tako gospodarsko kot 
politično okolje izredno nestabilna in nepredvidljiva. Leta 
2007 je rast BDP znašala 5,5 %, povprečna stopnja inflacije 
pa je bila na letni ravni 2 %. Zakonodaja na področju iger 
na srečo je še vedno zelo omejena. Loterija BIH, ki je v 
državni lasti, ima monopol nad izvajanjem klasičnih iger 
na srečo (loto, bingo) in prirejanjem progresive na igralnih 
avtomatih. 

Hrvaška sodi v krog držav, ki se gospodarsko vse bolj 
odpirajo. Z vključevanjem v svetovne in evropske integra-
cijske tokove, prilaganjem evropski zakonodaji, uspešno 
izvedeno privatizacijo in reformami, stabilnim političnim in 
gospodarskim okoljem v regiji je postala privlačna za tuje 
naložbe. Vendar se Hrvaška kljub lastni želji po odprtosti 
(tako kot večina tranzicijskih trgov) še vedno otepa pre-
teklosti in svoje ranljivosti. Gospodarska rast je v zadnjih 
nekaj letih konsistentna in visoka; leta 2007 je znašala 
6,1 %, spodbujali pa sta jo predvsem visoka rast zasebne 
in investicijske porabe. Inflacija je bila na nizki ravni in je 
znašala 2,9 %. 

Sredi leta je v Sloveniji, še posebno za igralništvo in gostin-
stvo, nastala bistvena sprememba pri pogojih poslovanja. 
Petega avgusta je stopil v veljavo Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdel-

kov, ki je uvedel prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in 
delovnih prostorih. Zakon je bil sprejet v najstrožji obliki 
in brez prehodnega obdobja. Zakon dovoljuje kajenje le 
v za to posebej določenih prostorih in kadilnicah. Vendar 
prostori za kajenje na prostem in same kadilnice lahko 
le nekoliko omilijo negativne učinke prepovedi kajenja 
na promet igralnic. Pravilnik o pogojih in zahtevah, ki jih 
morajo izpolnjevati kadilnice, pa je bil sprejet šele septem-
bra. Takoj ko so bili znani pogoji za kadilnice, so Hitove 
družbe pristopile k njihovi postavitvi. Možnost kajenja 
močno vpliva na počutje gostov kadilcev in s tem na obseg 
prometa v obeh osnovnih dejavnostih družbe. Tako se tudi 
Hitovim družbam s sedežem v Sloveniji ni uspelo izogniti 
padcu prometa, ki so ga po prepovedi kajenja dolgoročno 
imele tudi igralnice drugje po svetu.

Poleg prepovedi kajenja je na obseg prometa v igralnicah 
ob zahodni meji Slovenije v drugi polovici leta vplivalo 
tudi politično in gospodarsko stanje v Italiji, ki je glavni 
trg Hita. Gospodarska moč Italije je v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami upadla, vrstile so se politične krize. 
Posebno v zadnjih mesecih leta se je iz dneva v dan večalo 
negodovanje prebivalstva zaradi višanja cen življenjskih 
potrebščin in padanja standarda. Gospodarsko stanje 
je prav na območju, od koder prihajajo gostje Hita, še 
posebno neugodno. Nizka gospodarska rast in vse višja 
inflacija še povečujeta negotovost prebivalstva, ki zato več 
sredstev namenja zadovoljevanju osnovnih življenjskih 
potreb, manj pa zabavi. 

Na domačem trgu je imela matična družba Hit skupaj z 
odvisno družbo Casino Kobarid še vedno vodilni položaj, 
čeprav se je spopadala z vse ostrejšo in tudi novo ponudbo 
igralnih salonov, ki so zaradi privatne lastnine in manjšega 
obsega bolj fleksibilni, hitro začnejo posnemati vodilnega 
in se prilagajati pogojem na trgu. Predvsem pa so v veliki 
prednosti, ker izkoriščajo trg, ki ga je vsa leta ustvarjal in ga 
še ustvarja družba Hit. 

Casino Venezia, ki je Hitov največji konkurent, je leta 
2007 dosegel bruto realizacijo v enaki višini kot leto prej. 
Igralnica v Benetkah je nadaljevala agresivni marketinški 
prijem in oglaševalne akcije ter širjenje ponudbe. Vse leto 
je povečevala število avtomatov za blizu 200 igralnih mest 
ter večino avtomatov opremila s sistemom EZ-PAY.

Odvisna družba Hit Alpinea je imela tudi leta 2007 v Kranj-
ski Gori vlogo največjega ponudnika hotelskih in dopolnil-
nih storitev, ki jo bo v prihodnjih letih skušala še povečati z 
nadaljnjimi vlaganji v razvoj družbe in potenciala, ki ga ima 
Kranjska Gora.

Hotel v resortu Maestral z igralnico kljub odpiranju novih 
hotelov v bližnji okolici ohranja položaj najboljšega v 
Črni gori. Po kakovosti ponudbe namreč še vedno močno 
odstopa od okolice. 

Po obsegu, kakovosti in konceptu igralniške ponudbe in 
drugih storitev je družba Hit Coloseum neprimerno boljša 
od obstoječe konkurence. Pojavljanje novih konkurentov 
na trgu za zdaj ne ogroža njenega poslovanja.

Na območju Umaga in ožje okolice je ponudba iger na 
srečo vedno večja, vendar ima družba Casino Kristal 
Umag to prednost, da je del skupine Hit z že uveljavljenim 
imidžem in blagovno znamko »hit universe of fun«, ki se je 
konkurenca boji, trg pa ceni. Poleg tega ponudba družbe 
po drugačnosti močno odstopa od drugih.

 B.13 Poslovno okolje in konkurenca
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 C.01 Revizorjevo poročilo - konsolidiran izkaz
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 C.02 Revizorjevo poročilo - računovodski izkaz

Hit_Letno porocilo 2007-004.indd   33 8/11/08   4:15:05 PM



Skupina Hit Letno poročilo 2007  34

 C.03  Skupinski izkaz poslovnega izida za leti,  
končani 31. 12. 2006 in 31. 12. 2007

 (vse vrednosti v eUr) 2007 2006
Čisti prihodki iz prodaje poslovnih učinkov 233,742,371 226,830,492 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 343,161 300,163 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1,600,951 1,509,873 
Prevrednotovalni in ostali poslovni prihodki 2,009,782 695,744 
Kosmati donos iz poslovanja 237,696,265 229,336,271 
poslovni odhodki (231,111,532) (204,860,495)
Stroški blaga, materiala in storitev (84,660,144) (66,915,344)

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški 
porabljenega materiala (22,636,234) (18,162,193)

Stroški storitev (62,023,910) (48,753,151)
Stroški dela (86,221,542) (82,612,719)

Stroški plač (61,133,579) (58,679,553)
Stroški socialnih zavarovanj (13,222,554) (14,641,567)
  - Stroški pokojninskih zavarovanj (8,335,494) (10,026,043)
  - Stroški drugih socialnih zavarovanj (4,887,060) (4,615,523)
Drugi stroški dela (11,865,409) (9,291,600)

Odpisi vrednosti (25,214,811) (19,876,298)
Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

(25,162,124) (19,732,457)

Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih (52,687) (143,841)
Drugi poslovni odhodki (35,015,035) (35,456,134)
Dobiček iz poslovanja 6,584,733 24,475,776 
Finančni prihodki 3,340,898 2,885,457 
Finančni prihodki iz deležev 2,434,612 2,145,055 

Prihodki na podlagi deležev v pridruženih družbah 310,440 1,040,077 
Drugi finančni prihodki iz deležev 2,124,172 1,104,978 

Finančni prihodki iz danih posojil in iz poslovnih 
terjatev 906,286 740,402 

Finančni prihodki iz obresti od danih posojil in 
poslovnih terjatev do pridruženih družb 7,488 6,059 

Finančni prihodki iz obresti od danih posojil in 
poslovnih terjatev 898,798 734,343 

Finančni odhodki (6,240,475) (3,327,575)
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb (345,979) (638,575)

Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih 
naložbah pridruženih podjetij (19,332) (638,575)

Drugi prevrednotovalni finančni odhodki (326,647)
Finančni odhodki iz poslovnih in finančnih obveznostii (5,894,496) (2,689,000)

Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih 
obveznosti (5,894,496) (2,689,000)

Čisti poslovni izid iz rednega delovanja 3,685,156 24,033,659 
Drugi prihodki 804,666 282,649
Drugi odhodki (1,338,564) (826,598)
poslovni izid pred davki 3,151,258 23,489,710 
Davek iz dobička (2,148,428) (5,688,065)
Odloženi davki 15,411 107,661 
Čisti poslovni izid manjšinjskih lastnikov 675,070 (258,855)
ČIStI pOSLOVNI IzID OBrAČUNSKeGA OBDOBJA 1,693,311  17,650,451 
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 C.04  Skupinski bilanci stanja za leto,  
končani na dan 31. 12. 2007 in 31. 12. 2006

(vse vrednosti v eUr) 12/31/07 12/31/06
SreDStVA 415,328,115 302,903,843
Dolgoročna  sredstva 345,421,383 237,214,367
    Neopredmetena sredstva in dolg.aktivne čas.razm. 14,150,139 8,201,807 
    Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 1,808,217 1,558,534 
    Dolgoročne premoženjske pravice 7,984,510 4,123,377 
    Uskupinjevalno dobro ime 4,341,050 
    Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 16,362 2,519,897 
Opredmetena osnovna sredstva 252,993,137 189,503,447 
    Zemljišča in zgradbe 189,092,335 145,438,479 
       - Zemljišča 20,873,468 14,634,698 
       - Zgradbe 168,218,867 130,803,781 
    Druge naprave in oprema 56,294,166 34,377,450 
    Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 7,606,636 9,687,519 
      -  Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 

sredstev 330,019 1,258,346 

      -  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in 
izdelavi 7,276,617 8,429,173 

Naložbene nepremičnine 14,133,969 14,782,123 
Dolgoročne finančne naložbe 60,892,687 21,467,910 
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 59,842,643 20,343,052 
    Delnice in deleži v pridruženih družbah 14,180,969 9,707,136 
    Drugi delnice in deleži 43,594,425 8,283,696 
    Druge dolgoročne finančne naložbe 2,067,249 2,352,220 
Dolgoročna posojila 1,050,044 1,124,858 
    Dolgoročna posojila drugim 1,050,044 1,124,858 
Dolgoročne poslovne terjatve 1,705,292 1,725,964 
    Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1,705,292 1,725,964 
Odložene terjatve za davek 1,546,159 1,533,116 

Kratkoročna sredstva 56,483,083 53,129,290 
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   
Zaloge 4,214,848 2,738,412 
    Material 3,005,646 2,365,719 
    Nedokončana proizvodnja 643,325 95,489 
    Proizvodi in trgovsko blago 553,830 248,281 
    Predujmi dani drugim 12,047 28,923 
Kratkoročne finančne naložbe 9,795,273 9,923,740 
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 8,260,234 8,620,927 
    Druge kratkoročne finančne naložbe 8,260,234 8,620,927 
Kratkoročna posojila 1,535,039 1,302,813 
    Kratkoročna posojila pridruženim družbam 600,000 147,659 
    Kratkoročna posojila drugim 935,039 1,155,154 
Kratkoročne poslovne terjatve 15,276,302 14,920,418 
    Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 4,213,514 1,916,178 
    Kratkoročne terjatve do pridruženih družb 13,945 6,617,852 
    Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 11,048,843 6,386,388 
Denarna sredstva 27,196,660 25,546,720 
Aktivne časovne razmejitve 13,423,649 12,560,186 

Nadaljevanje bilance stanja je na naslednji strani.
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   Skupinski bilanci stanja za leto,  
končani na dan 31. 12. 2007 in 31. 12. 2006 
nadaljevanje

(vse vrednosti v eUr) 12/31/07 12/31/06
OBVezNOStI DO VIrOV SreDSteV 415,328,115 302,903,843
Kapital lastnikov obvladujoče družbe 204,731,815 165,455,316 
Vpoklicani kapital 28,328,468 28,328,468 
    Osnovni kapital 28,328,468 28,328,468 
Kapitalske rezerve 29,618,361 29,618,361 
Rezerve iz dobička 92,440,497 86,440,498 
    Zakonske rezerve 5,303,159 5,303,159 
    Druge rezerve iz dobička 87,137,338 81,137,339 
Preneseni čisti poslovni izid 12,087,197 10,301,832 
Preostanek čistega dobička poslovnega leta 1,657,031 9,987,957 
Presežek iz prevrednotenja 40,641,340 685,366 
Prevedbeni popravek kapitala (41,079) 92,835 
Kapital manjšinskih lastnikov 21,053,574 20,777,295 
Druge sestavine kapitala manjšinskih lastnikov 21,053,574 20,777,295 
rezervacije 6,468,952 7,474,829 
rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 6,468,952 7,474,829 

    Rezervacije za odpravnine in podobne obveznosti 5,757,529 6,699,658 
    Druge rezervacije 60,000 206,710 
    Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 651,423 568,461 
    Uskupinjevalno slabo ime
Dolgoročne obveznosti 93,612,453 43,612,924 
Dolgoročne finančne obveznosti 93,477,221 43,534,055 
    Dolgoročne finančne obveznosti do bank 93,334,979 29,122,292 
    Dolgoročne finančne obveznosti do drugih 142,242 14,411,763 
Dolgoročne poslovne obveznosti 69,265  
    Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih 69,265 
Odložene obveznosti za davek 65,967 78,868 
Kratkoročne obveznosti 86,589,887 63,315,240 
Kratkoročne finančne obveznosti 50,255,593 30,500,230 
    Kratkoročne finančne obveznosti do bank 48,026,039 29,441,408 
    Druge kratkoročne finančne obveznosti 2,229,554 1,058,822 
Kratkoročne poslovne obveznosti 36,334,294 32,815,010 
     Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 

predujmov 983,056 2,571

    Kratkoročne poslovne obveznosti do prid.družb 29,194 6,873
    Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 18,747,917 13,832,945 
    Druge kratkoročne poslovne obveznosti 16,574,127 18,972,621 
pasivne časovne razmejitve 2,871,434 2,268,240 
Zabilančne obveznosti 18,232,630 17,647,801
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KrOVNA DrUŽBA

Hit, d. d.
Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Predsednik uprave: mag. Niko Trošt
t +386 (0)5 336 40 00; f +386 (0)5 302 64 30
info@hit.si; www.hit.si 

ODVISNe DrUŽBe

Hit Alpinea, d. d.
Borovška 99, 4280 Kranjska Gora, Slovenija
Direktor: Aleš Topolšek
t +386 (0)4 588 41 00; f +386 (0)4 588 44 79
info@hit-alpinea.si; www.hit-alpinea.si

Hit Coloseum, d. o. o. 
Terezije bb, KSC Skenderija, PP 497,
71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Direktor: Matija Blažič (do 30. 9. 2007), Predrag Petrović
t +387 33 250 860; f +387 33 250 861
coloseum@hit-bih.ba; www.coloseum-club.com

Hit Montenegro, d. o. o.
Pržno, 85315 Sveti Stefan, Republika Črna gora
Direktor: Vasja Mihelj
t +381 86 410 100; f +381 86 410 191
hotel@maestral.info; www.maestral.info

Casino Kobarid, d. d.
Postaja 4, 5216 Most na Soči, Slovenija
Predsednik uprave: Srdan Tovornik
t +386 (0)5 388 45 00; f +386 (0)5 388 45 10
info@aurora.si; www.hit.si

Hit Interactive N. V.
Emancipatie Boulevard 31, PO Box 6052, 
Curaçao, Nizozemski Antili
Direktor: Borut Rojs (do 30. 11. 2007), E-management N.V.
t +599 9 734 11 00; f +599 9 734 11 10
info@hitcasinosonline.com; www.hitstardust.com

Hit Netherlands Antilles N. V.
J. A. Abraham Blvd. 80, Kralendijk, Bonaire  
Nizozemski Antili
Družba trenutno miruje.

Hit International, d. o. o.
Ustanička 25, 11000 Beograd, Republika Srbija
Direktor: Matjaž Kompara

ICIt, d. d.
Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
Direktor: Silvan Križman (do 4. 6. 2008), Matej Paradiž 
t +386 (0)5 330 92 00; f +386 (0)5 330 92 58
www.icit.si

Hit Šentilj, d. d.
Pot na Novine 1,
2212 Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija
Predsednik uprave: Gregor Jeza
(družba ustanovljena 19. 3. 2007)

Casino Kristal Umag, d. o. o.
Obala J. B. Tita 9, 52470 Umag, Hrvaška
Predsednik uprave: Žarko Ratković

Hit Bovec, d. o. o.
Ledina 6, 5230 Bovec, Slovenija
Direktor: Vojko Šuligoj

 D.01 Osebne izkaznice odvisnih družb
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 D.02 Osebne izkaznice enot

HIt StArS

perla, Casinò & Hotel
Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica, Slovenija
t +386 (0)5 336 30 00; f +386 (0)5 302 88 85
www.hit.si

park, Casinò & Hotel
Delpinova 5, 5000 Nova Gorica, Slovenija
t +386 (0)5 336 20 00; f +386 (0)5 302 84 70
www.hit.si 

Korona, Casinò & Hotel
Vršiška 23, 4280 Kranjska Gora, Slovenija
t +386 (0)4 587 80 00; f +386 (0)4 588 11 84
www.hit.si 

Aurora, Casinò & Cabaret
Staro selo 60a, 5222 Kobarid, Slovenija
t +386 (0)5 388 45 00; f +386 (0)5 388 45 10
info.aurora@hit.si; www.hit.si 

Casinò Fontana
Zdraviliški trg 10, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
t +386 (0)3 581 62 88; f +386 (0)3 581 62 88
info@hit.si; www.hit.si

Coloseum Club, Casinò & entertainment
Terezije bb, KSC Skenderija, 71000 Sarajevo,
Bosna in Hercegovina
t +387 33 250 860; f +387 33 250 861
coloseum@hit-bih.com.ba;
www.coloseum-club.com

Casinò Drive-in
Mednarodni prehod 4,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
t +386 (0)5 338 45 60; f +386 (0)5 338 45 64
info.drive-in@hit.si, www.hit.si

Mond, Casinò & Cabaret
Sadjarska pot 15, 
2212 Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija
t +386 (2) 655 55 24; f +386 (2) 650 67 00
info@mond-hitstars.si; www.mond-hitstars.si

Casinò Kristal
Obala J. B. Tita 9, 
52470 Umg, Hrvaška
t +385 52 463 980; f +385 52 463 891
info.kristal@hit.si; www.kristal-hitstars.com

HIt HOLIDAyS

Maestral, resort & Casinò
Pržno, 85315 Sveti Stefan, Republika Črna gora
t +381 86 410 100, f +381 86 410 191
hotel@maestral.info, www.maestral.info

Hotel Kompas, Hotel & Conference
Borovška cesta 100,
4280 Kranjska Gora, Slovenija
t +386 (0)4 589 21 00; f +386 (0)4 588 44 79 
info@hitholidays-kg.si; www.hit.si

Grand hotel prisank
Borovška cesta 93, 4280 Kranjska Gora, Slovenija
t +386 (0)4 588 48 20, 588 41 00;
f +386 (0)4 588 44 79 
info@hitholidays-kg.si; www.hit.si

Hotel Larix, Hotel & Wellness
Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora, Slovenija
t +386 (0)4 588 41 00; f +386 (0)4 588 44 79 
info@hitholidays.si; www.hit.si

Hotel Alpina, Hotel
Vitranska ulica 12, 4280 Kranjska Gora, Slovenija
t +386 (0)5 588 17 61; f 04 588 44 79
info@hitholidays-kg.si, www.hit.si

Hotel Špik, Hotel 
(zaradi prenove trenutno zaprt)
Jezero 21, 4280 Gozd Martuljk, Slovenija
t +386 (0)4 587 71 00, 588 41 00;
f +386 (0)4 588 44 79 
info@hitholidays-kg.si; www.hit.si

Hotel Sabotin
Cesta	IX.	korpusa	35,	5250	Solkan,	Slovenija
t +386 (0)5 336 50 00; f +386 (0)5 336 51 50
hotel.sabotin@hit.si; www.hit.si

Hotel Lipa
Trg Ivana Roba 7
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
t +386 (0)5 336 60 00; f +386 (0)5 336 60 10
hotel.lipa@hit.si; www.hit.si

Apartmaji Vitranc
4280 Kranjska Gora, Slovenija
info@hitholidays-kg.si; www.hit.si

Športni center Hit
Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
t +386 (0)5 330 63 83; f +386 (0)5 330 63 80
info@hit.si; www.hit.si

Hit Holidays potovalna agencija d.o.o.
Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica, Slovenija
t +386 (0)5 335 10 70; f +386 (0)5 302 82 04
5000 Nova Gorica, Slovenija
hittours@hit.si; www.hit.si
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Hit, d. d.
Delpinova 7a,
5000 Nova Gorica, Slovenija
t + 386 (0) 5 336 40 00
f + 386 (0) 5 336 42 70
pr@hit.si, www.hit.si

Založila: Hit, d. d.

Fotografije: arhiv Hit, d. d., arhiv SNG Nova Gorica 
Tisk: Dokumentarna, d. o. o., Ljubljana

Nova Gorica, avgust 2008
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