
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KJE: 
Zberemo se ob 16.00 uri na parkirišču Tehnik (Spodnji trg, 
Škofja Loka). Udeleženci se nam bodo lahko pridružili tudi na 
vmesnih postajah na poti do lokacije dogodka, Breznice pri 
Žireh. Predvidena postajališča so v Poljanah, na Hotavljah, 
Gorenji vasi, Trebiji in Žireh. O uri odhoda iz vmesnih postajališč 
bomo udeležence obvestili nekaj dni pred dogodkom.  
 
O PIVOVARNI:  
Pivovarna Racon d.o.o. se nahaja na Breznici pri Žireh. 
Ustanovljena je bilo leta 2016. Gre za najvišje ležečo slovensko 
pivovarno, ki leži na 750 metrih nadmorske višine. Mesečno 
proizvedejo okrog 10.000 l piva, katerega glavna sestavina je 
čista pitna voda iz vaškega izvira.  
Glavni konkurenti podjetja so mikropivovarji, domači in tudi 
tuji. Svoje izdelke tržijo preko socialnih omrežij. Podjetje Ahac 
d.o.o. pa skrbi, da se njihovi izdelki pojavljajo v katalogih glavnih 
trgovcev v Sloveniji. Gre za piva kot so: Crazy Duck - 1 HOUR 
CRAZY IPA, Thirsty Duck - AMERICAN PALE ALE, Ugly Duckling - 
OATMEAL STOUT, Izica - SESSION IPA,… 
 
    

Za namene promocije izdelkov se udeležujejo različnih 
sejmov, tržnic in predstavitev. Izredno aktini so v lokalnem 
okolju. Lahko se pohvalijo, da redno sodelujejo s turističnim 
društvom v Žireh, ki v sklopu rednih vodenih ogledov kraja 
obiskovalce Žirov pripelje tudi na degustacije njihovih piv. 
Več o podjetju: https://www.crazyduck.si/ 
 
PROGRAM: 
16.00              Odhod iz Škofje Loke, Parkirišče Tehnik,            
                        Spodnji trg 
 
17.00 -17.15  Sprejem udeležencev in uvodni pozdrav  
                        predstavnika podjetja 
  
17.15 - 17.45  Predstavitev podjetja 
 
17.45 - 19.00  Ogled podjetja in čas za izmenjavo dobrih  
                         podjetniških praks 
 
19.00 - 20.00 Vrnitev udeležencev v Škofjo Loko 
 
 

                  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

    Torek, 31. maja 2022/od 16.00 do 20.00 ure 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje 
Gorenjska vabi na izmenjavo dobrih podjetniških praks: 
 

PIVOVARNA RACON D.O.O. 

PRIJAVE: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do srede, 25. maja 
2022 oz. do zasedbe prostih mest preko e-prijavnic:  
 
-za podjetnike:  
https://forms.gle/U8k2QTA7H8J9hV5N6  
 
-za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične 
osebe):  
https://forms.gle/zC1tBDbxK9YNqx1c8  
 
Prijave na dogodek so obvezne 
  
Število mest je omejeno.  
 

DOGODEK JE NAMENJENJEN: 
Podjetnikom in potencialnim podjetnikom. 
 
DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 04 50 
60 220 (Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-
sora.si. 
 
Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna. 

 
 

 


