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Naše podjetje Asfalting d.o.o. že 5 let uspešno upravlja in izgrajuje dobro ime turistične dejavnosti
na Koči Dobnik. Počitniška hiša sredi gozda je obnovljena, več kot 200 let stara brunarica. Nahaja
se na Rdečem bregu 33, v občini Lovrenc na Pohorju. Njena kapaciteta je 8 postelj plus 4 dodatne
in je registrirana pod številko 101071 registra nastanitvenih obratov. Ponaša se s tremi zvezdicami
in gostom nudi vso potrebno komoditeto. Poleg najema hiše, kateri pripada še finska savna, odprto
kurišče, veliki prostor za žar in otroška igrala je na koči možna tudi dostava hrane ter dobava
najrazličnejših dobrot od lokalnih proizvajalcev.
Z lokalno skupnostjo sodelujemo že od vsega začetka, ne samo s ponudbo produktov lokalnih
kmetij in podjetij temveč tudi z organizacijo raznih dogodkov vsaj enkrat letno. Na leto imamo v
povprečju več kot 700 nočitev in okoli 100 zasedenih dni. Naši najpogostejši gostje so družine. Z
lokalnimi ponudniki sodelujemo tudi na področju organizacije različni aktivnosti. Eden od takšnih
ponudnikov je tudi naš partner v projektu, kmetija Kapus. Kmetijo vodi Klemen Paulič, nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Našim gostom zagotavlja predvsem aktivnosti s področja jahanja
konjev in apiterapije.
S projektom E-kolesa za širitev turistične ponudbe želimo skupaj s partnerjem v lokalnem okolju
ponuditi nekaj več. Ta dejavnost, izposoja električnih koles, namreč še v naši občini ni razvita in ima
ogromen potencijal. Izposoja različnih velikosti e-koles bo gostom počitniške hiše in vsem ostalim
dnevnim obiskovalcem ter prav tako prebivalcem širšega območja občine Lovrenc ponudila nove
možnosti mobilnosti v kraju in širši okolici.
Ker želimo v našem kraju spodbujati zelene, trajnostne in butično naravnane dejavnosti, še posebej
v turizmu, je ponudba najema električnih koles korak v pravo smer širitve razvoja tako na področju
turizma kot promocije okolju prijazne mobilnosti. Prav tako v okolici Koče Dobnik in kmetije Kapus
(Klemen Paulič) potekajo številne označene lokalne kolesarske poti, Mreža kolesarskih poti Pohorja
in seveda Dravska kolesarska pot.
Z nakupom e-koles želimo dobaviti 5 koles za nastanitveni obrat Koča Dobnik in 2 kolesi za kmetijo
Kapus (Rdeči breg 12 a). Tako bo ponudba tudi razpršena in še vedno dopolnjujoča v primeru
večjega povpraševanja.
Skupaj se bo nabavilo 7 večjih e-koles z različnimi velikostmi okvirja (S, M, L in XL), tako da bo
vožnja udobna ljudem različne višine. Nabavili se bodo tudi trije hitri polnilci, ki bodo omogočali
hitrejšo izmenjavo koles in seveda tudi možnost daljših prevoženih razdalj. Seveda bo tukaj
možnost polnjenja baterij tudi za ostale uporabnike, ki bodo v bližini nastanitvenega obrata Koča
Dobnik ali kmetije Kapus.
Z možnostjo najema električnih koles na območju občine Lovrenc na Pohorju in seveda tudi onkraj
meja občine, se odpirajo nove možnosti trajnostne mobilnosti in okolju prijazne rekreacije, tako za
obiskovalce, turiste, kot za lokalno prebivalstvo.
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