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Pospešeno naprej
NLB pospešuje svoje aktivnosti za ustrezno financiranje
gospodarstva. V banki se zavedamo, da tveganja vedno obstajajo.
Če nam razložite in pojasnite, kakšna so vaša tveganja ter

kako se jim nameravate izogniti, bomo z veseljem pretehtali
vse možnosti.
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Hotel Rakitna
splet: www.effekt.si/hotel-rakitna-slo/
direktorica: Meta

Šimenko

kontakt: effekt.simenko@siol.net,

041 761 756
nastanek podjetja: 1990
lokacija: Rakitna

pri Ljubljani

dejavnost: ekoturizem,

hotel,
gostinstvo, team building, priprave
za športnike
število zaposlenih: 13
obseg poslovanja v 2013: 385.000

evrov

ko omenimo rakitno pri ljubljani, zagotovo

le redkokdo
pomisli, da je tista lepa pokrajina na višini 800 metrov nad
morjem pravzaprav kraško polje. V blagodejnem ozračju
ter objemu smrekovih in borovih gozdov je pred štirimi
leti zrasel tudi butični Hotel Rakitna s štirimi zvezdicami,
in to 100-odstotno z zasebnim kapitalom.
Naložbo je leta 2004 začela energična Meta Šimenko, vanjo
pa so šli prihranki iz dolgoletnega podjetniškega poslova-nja.
»Naložba v Hotel Rakitna v vrednosti tri milijone evrov se je
financirala iz dobičkov dolgoletnega uspešnega poslo-vanja
podjetja Effekt d.o.o. Zmanjkal nam je še manjši del sredstev,
kakih 15 odstotkov. Le s pomočjo posojila NLB smo lahko
dokončali investicijski projekt, pozneje pa smo, zaradi krize,
posojilo tudi uspešno preoblikovali v dolgo-ročno posojilo.
Odprtje hotela je bil eden od najsrečnejših dni v mojem
življenju, poleg rojstva hčere in sina,« je pove-dala Meta
Šimenko, lastnica in direktorica družbe Effekt.

Pri načrtih za prihodnost so ambiciozni – načrtujejo
nadgradnjo ekoturizma z zdravstvenimi storitvami, ordinacije za storitve alternativne medicine ter druge programe, povezane z zdravim načinom življenja. Gostom
želijo ponuditi izlete po celi Sloveniji, od morja do Prekmurja. Hotel je ustvaril tudi nekaj novih delovnih mest,
lokalna skupnost pa je bila vesela izboljšave infrastrukture okoli jezera, kjer se v vročih poletnih mesecih ohladijo in plavajo številni turisti, pozimi pa na njem drsajo.
Sploh pa je Rakitna kraj z veliko snega in prekrasna za
navdušene tekaške smučarje.
Hotel ob mirnem jezeru je odlično prizorišče za poslo vne
dogodke in izobraževanja ali družinsko sproščanje, tako
poleti kot pozimi. Je izjemno ugodno izhodišče za športno
vadbo, ki jo dopolnjujejo s ponudbo wellnessa in fitnesa,
še posebno pa so priznani zaradi kulinarične ponudbe.

