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Komu bo Hit v prihodnje nosil zlata jajca?
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V boju za prvega moža Hita so ostala tri imena, ki jih nadzorniki ne razkrivajo, neuradno pa so že prišla v
javnost. Ker naj bi družbo v prihodnje privatizirali, pa tudi sicer seveda ni vseeno, kdo oziroma čigav bo
novi predsednik uprave. V listi Goriška.si predstavnike lastnikov družbe pozivajo k odgovoru, kaj bo s
Hitom oziroma kakšna bo njegova prihodnja vloga pri razvoju Goriške.
NOVA GORICA “S prihodom kitajskih gostov in okrevanjem italijanskega gospodarstva je v Hitu končno
posvetila prijaznejša prihodnost. Seveda so se s tem vrnili tudi apetiti po upravljanju družbe raznim vplivnim
skupinam iz ozadja,”piše v eni od anonimk v zvezi s Hitom, ki so zadnje dni spet vse bolj aktualne.
>

V začetku tedna so iz Hita sporočili, da so nadzorniki med prijavljenimi izbrali tri kandidate, med katerimi
bodo izbrali najprimernejšega. Imen niso razkrili, dan kasneje pa so pricurljale informacije o tem, kdo se je
prebil v ožji izbor. Neuradno naj bi bili to Janez Mlakar, nekdanji direktor Term Dobrna, Boštjan Stopar,
nekdanji slamnati direktor Gold Cluba iz Sežane in Miha Uršič, zdajšnji vodja Hitove pravne službe.
Če gre verjeti neuradnim informacijam, so iz igre izpadli vsi kandidati vplivnih lobistov iz ozadja. Poznavalci
razmer že dolgo pravijo, da naj bi se z izborom nove uprave družbe počakalo vse do zamenjave članov v
nadzornem svetu, saj nekaterim v kratkem preteče mandat. Marino Furlan, predsednik nadzornega sveta
družbe, včeraj ni bil dosegljiv za dodatna pojasnila.

Hit pomemben za razvoj Goriške
Dogajanje v zvezi s Hitom je na noge spravilo tudi člane svetniške skupine Goriška.si v novogoriškem
mestnem svetu. Vodja svetniške skupine Klemen Miklavič je včeraj vprašanja, povezana s prihodnostjo
družbe Hit, poslal županu Mestne občine Nova Gorica Mateju Arčonu, ministrici za finance Mateji Vraničar
Erman, gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku in predsednici uprave Slovenskega državnega
holdinga (SDH) Lidii Glavina oziroma predstavnikom največjih lastnikov družbe Hit.
“Družba Hit je za goriško regijo izjemnega pomena, saj zaposluje 2000 delavcev in posredno učinkuje na
mnogo manjših gospodarskih aktivnosti. Menimo, da bi se morala družba Hit skupaj z inovacijsko
usmerjenimi podjetji, občinami, univerzo in drugimi ustanovami aktivno vključiti v oblikovanje in
uresničevanje široke vizije gospodarskega in družbenega razvoja na Goriškem,” je v pozivu vsem v imenu
Goriške.si zapisal Miklavič.

Naj Hit ne postane nova žrtev
Župana v Goriška.si sprašujejo, kaj mestna občina kot solastnik kratkoročno in dolgoročno pričakuje od
podjetja Hit, ali meni, da bi morala občina ohraniti lastniški delež v Hitu, in kako je podjetje vključeno v
njegovo vizijo razvoja občine in regije.
“Neodgovornost in sprenevedanje politikov pri upravljanju z državno ali občinsko lastnino sta se že v preveč
primerih končala s propadom odličnih podjetij in tradicionalnih blagovnih znamk ali pa z argumentom, da je
bolje podjetja privatizirati, saj da je zasebni ali tuji lastnik boljši gospodar. V primeru družbe Hit naj ne bo
tako!” še piše v pozivu Goriške. si, naslovljenem na župana.

Finančno ministrico in gospodarskega ministra v Goriška.si sprašujejo, ali menita, da je treba Hit ohraniti v
državni lasti in kakšno strateško vlogo pripisujeta družbi v kontekstu regionalnega razvoja Goriške, prvi
dami SDH pa so ponovno zastavili vprašanje o merilih za odločanje o novem predsedniku uprave. To
vprašanje so nanjo naslovili že v začetku januarja, ko so jo tudi pozvali, naj od predstavnikov SDH v
nadzornem svetu družbe Hit zahteva odgovorno in pregledno izbiro predsednika uprave. Odgovora doslej
niso prejeli.

