Podjetje Hotel Jakec Jožica Juhart s.p. je iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje
razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva pridobilo finančno
podporo za izvedbo projekta »Po skrivnostnih poteh Treh kraljev na Pohorju«.

Gre za oblikovanje integralnega turističnega produkta, ki na izviren, inovativen in zabaven
način združuje kolesarstvo, pohodništvo, spoznavanje sredogorja in gozdov, bogate naravne
in kulturne dediščine Pohorja. Začetek in konec pohodniških in kolesarskih tematskih poti bo
na Treh Kraljih na Pohorju, v zimskem času priljubljenem smučišču, poleti pa kot izhodišče
za umik in uživanje v naravnem zavetju Pohorja. Za večji doprinos k znanju in informacijam
pri projektu bodo poskrbeli partnerji, ki bodo vključeni v projekt, in sicer podjetja in
organizacije, ki delajo na območju Slovenske Bistrice in Pohorja.

Namen projekta je, da Hotel Jakec postane osrednja točka gostinske in turistične ponudbe
za smučarje, pohodnike in kolesarje na bistriškem Pohorju, kjer bodo kolesarji in pohodniki v
vseh letnih časih začenjali in končali krožne pohodniške poti po Pohorju, s tem pa se bo
povečal tržni delež in prihodki od gostinske in turistične dejavnosti, poslovanje bo bolj
uravnoteženo preko celega leta (sezonski vpliv), kar bo omogočalo lažje načrtovanje
aktivnosti, zaposlitev družinskih članov in okoliških prebivalcev in uspešno poslovanje
družinskega podjetja na dolgi rok.
Cilji projekta so:
•

Povečati število in razgibati strukturo obiskovalcev Pohorja

•

Podaljšati čas bivanja obiskovalcev na Treh Kraljih na Pohorju

•

Oblikovati zaključen in celovit integralni turistični produkt, usmerjen v družinski
turizem, pohodništvo, gorsko kolesarstvo ter obogatitev nišne ponudbe za šole, vrtce
in rekreativce

•

Povečati možnost večdnevnih programov za te ciljne skupine (varstvo z animacijo,
počitniški tabori, tim bildingi…).

•

Vstopiti na tuje trge z »zeleno« ponudbo destinacije Pohorje z zanimivimi paketi, ki
vsebujejo gorsko kolesarjenje, pohodništvo, bivanje v Hotelu Jakec in wellness
ponudbo

Rezultati projekta:
•

Povečati število obiskovalcev v Hotelu Jakec za 15 % v tretjem letu od zaključka
izvajanja projekta

•

Povečati prihodke za 20% v tretjem letu od zaključka izvajanja projekta

•

Povečati število zaposlenih za 1 redno zaposlenega

•

Povečati število nočitev za 20% v tretjem letu od zaključka izvajanja projekta

Partnerji pri projektu:
•

Gostilna in prenočišče Smogavc, gostinstvo in namestitve d.o.o.

•

GOSTIŠČE "DOVNIK", VINKO DOVNIK S.P.

•

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA

•

Marjan Kovačič s.p. (Počitniški dom OSANKARICA)

•

MOPA d.o.o.

•

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA, TIC

•

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

•

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

•

Zavod za turizem Maribor – Pohorje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada za
regionalni razvoj
Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

