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Slovenija, javna agencija 

Spoštovane podjetnice, podjetniki, 

 

SPOT svetovanje Zasavje vas vabi na dogodek izmenjave dobrih poslovnih praks. 

Tokrat nas pot vodi na Koroško, ki jo je, tako kot Zasavje, zaznamovala rudarska 

preteklost. Kako pa je na Koroškem danes? 

Seznanili se bomo z zanimivi in uspešnimi podjetniškimi zgodbami, vabimo vas, da 

se udeležite dogodka, ki lahko pripomore h kakšni novi ideji za vaše še uspešnejše 

poslovanje. 

 
Link do objave 

dogodka na spletu 

http://ooz-zagorje.si/spot-svetovanje-zasavje/dogodki/ 

http://ooz-trbovlje.si/spot-svetovanje-zasavje/dogodki/  
Naslov dogodka Izmenjava dobrih praks 

Predstavitev podjetij Podzemlje Pece, Pivovarna Time Brewery 

Datum dogodka 20.8.2021 

Kraj dogodka Mežica, Radlje ob Dravi 

Opis dogodka Na dogodku izmenjave dobrih praks si bomo ogledali podjetje 

Podzemlje Pece, ki ohranja bogato tehnično, naravno in kulturno 

dediščino rudarstva in jo nadgrajuje s turizmom, obrtjo in 

podjetništvom. Ogledali si bomo tudi pivovarno Time Brewery in 

spoznali njihovo podjetniško zgodbo. 
Rudnik svinca in cinka Mežica je bil eden zadnjih svinčevo – cinkovih 

rudnikov v Evropi, ki je konec dvajsetega stoletja še deloval. V svojem več 

kot tristoletnem delovanju je skozi stoletja dajal kruh številnim družinam, 
močno pa je vplival na življenje izven rudnika na območju Mežiške doline. 

Po zaprtju rudnika je ostala bogata tehniška, kulturna in naravna dediščina. 

Ob močni lokalni iniciativi in želji zaposlenih, da se ta dediščina ohrani, je 
družba RSC Mežica v zapiranju d.o.o. med projekte zapiranja uvrstila tudi 

rudarski projekt »Zavarovanje delov rudišč Mežica za namene ohranitve 

naravne, tehnične in kulturne dediščine«. V projektu je bilo opredeljeno 
območje v rudniku, ki ostane odprto še po dokončnem zaprtju rudnika in bo 

služilo v turistične, izobraževalne, raziskovalne in študijske namene. 

  
Program dogodka Petek, 20.8.2021, odhod avtobusa iz Zagorja ob 7.30 uri, vožnja do 

Mežice, ogled Podzemlja Pece. Po ogledu sledi kosilo in izmenjavo 

dobrih praks nadaljujemo z ogledom pivovarne Time Bewery. 

Spoznali bomo njihove začetke in razvoj njihovih dejavnosti, njihove 

poslovne modele in podjetniške izkušnje.  Vožnja proti Zagorju v 

poznih popoldanskih urah. 

Prijava in dodatne 

informacije 

E: sasa.pegan@ozs.si,  

T: 041 458 081  
Udeležba na dogodku je brezplačna! 

Pogoj za udeležence PCT 

Prijave sprejemamo do srede, 18.8.2021 ! 

  

 
 
Za SPOT svetovanje Zasavje pripravila: 
Saša Pegan, podjetniška svetovalka 
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