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Družba Hit z novo igralnico na prostem 
 
Nova Gorica, 27. 6. 2014 – V sklopu Hitovega igralnega salona Casinò Drive-in v 

Vrtojbi so gostom danes predstavili novo igralnico na prostem, ki se ponaša z 

najsodobnejšimi možnostmi za zabavo in igro. Izgradnja objekta, ki gostom omogoča 

igro in kajenje obenem, je trajala dober mesec, investicija pa je ocenjena na 230.000 

evrov.   

 
Igralni salon Casinò Drive-in ob nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba in v 
neposredni bližini nove avtocestne povezavi z Vilešem neprekinjeno vse dni v letu posluje že 8 
let. Igralni salon s tematiko šestdesetih let z elementi avto moto športa v stilu ameriškega »Drive-
In« se je med pretežno italijanskimi gosti uveljavil kot priljubljen postanek za srečo. Casinò Drive-
in je v času od odprtja doživel nekaj sprememb, širitev ponudbe in poslovnih prostorov. Skladno z 

veljavno igralniško zakonodajo ponuja 200 igralnih mest, med temi sta igralcem na voljo tudi 
dve elektronski ruleti s po 8 igralnimi mesti ter poseben kotiček s poker igralnimi avtomati. V 
letu 2014 so izbor iger posodobili s štirinajstimi novimi igralnimi napravami vodilnih svetovnih 
proizvajalcev, optimizirali postavitev igralnih aparatov, uredili manjši prireditveni prostor z 
odrom in dodatno kadilnico ter poskrbeli za osvežitev zunanje podobe in označb igralnega 
salona.  

 

Pomembno in kakovostno nadgradnjo ponudbe salona pa predstavlja nova igralnica na prostem. 
Casinò Open Air. Gre za enega pomembnejših investicijskih projektov družbe Hit v letošnjem 
letu, ki prinaša rešitev, ki ob upoštevanju omejitev protikadilske zakonodaje, gostom ob igri 
omogoča tudi kajenje. V igralnici na prostem, ki se razprostira na 80m2, je gostom na voljo 19 
igralnih naprav, ki so premišljeno postavljene pod nadstrešnico. Prostor je s pomočjo 
sodobnega prezračevalnega sistema mogoče hladiti ali ogrevati, gostje pa si lahko v vrtu 
privoščijo trenutek za počitek in pijačo. 

 
Možnost igre na prostem so v družbi Hit prvič predstavili pred tremi leti v okviru igralniško-
zabaviščnega centra Perla v Novi Gorici, podobni objekti pa so nato dopolnili ponudbo tudi ostalih 
Hitovih centrov (Aurora, Korona in Mond). 
   
Novo igralnico na prostem bodo gostom slovesno predstavili na nocojšnjem dogodku, kjer bodo ob 

nastopih brazilskih plesalk za dobro vzdušje poskrbeli tudi številni glasbeniki: osemčlanska 
instrumentalna zasedba Simbolični orkester z raznolikim šov programom, sledil bo glasbeni dvoboj 
med klavirsko in diatonično harmoniko (Tomaž Rožanec in Miha Debevec) ter glasbena animacija 

dua Mariana&Diego. Za goste pripravljajo pogostitev in še pred polnočjo tudi nagradno igro bingo. 
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