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PROGRAM ZABAVNIH in TEAM BUILDING AKTIVNOSTI                         
 

A. Adventure race     

B.  Kmečke igre 

C.  Izdelajte svoj avto 

D.  Top avantura 

E.  Glasbena delavnica 

F.   Skupinsko slikanje 

G.  Piknik 

I.    Golf 

J.    Lokostrelstvo 

K.   Aktivacija humorja v vaši ekipi 

L.    Visoko oktanska doživetja 

M.  Spoznavanje slovenske Istre 

N.  Let v vetrovniku z motivacijskim treningom 

O.  Po sledeh Smledniških gospoda 

P.  Ogled rudnika s kolesom 

R.  Ogled rudnika s kajakom 
  



 

  

A. ADVENTURE RACE 
 
Adventure race je program namenjen poslovnim skupinam, ki imajo željo po tekmovanju in 
nepozabni avanturi. Adventure race je hitrostno orientacijsko tekmovanje, ki ga izvajamo na 
atraktivnih lokacijah širom Slovenije. Naloga posamezne ekipe je, da bo v čim krajšem času premagala 
zastavljeno pot in sicer bo potrebno kolesariti, plezati, se s kanuji podati preko jezera, pokazati 
spretnost v orientaciji in še marsikaj.  
 

                               
 
 Adventure race spodbuja: 
- sodelovanje         
- povezanost      
- organizacija časa        
- določanje prioritet       
- učenje na napakah 

- kreativnost       
- timsko naravnanost   
 - dobra komunikacija  
 - pozitivno razmišljanje   
- motivacijo 

 
Možne aktivnosti pri Adventure race TB: 
- treking    
- tek     
- kolesarjenje     
- veslanje    

 -plezanje    
 -orientacija 
-  ... 

 

B. KMEČKE IGRE 

 

So zabavni Team building program, kjer ekipe tekmujejo v spretnosti, moči in znanju pri opravljanju 
starih kmečkih opravil. Tekmovalci v skupinah premagujejo določene naloge, pri katerih se bo izkazalo 
zaupanje, dobra komunikacija in usklajenost ekipe. 
 
Ugasnite računalnike, odložite telefone, pozabite na internet – vabimo vas na kmečke igre v svet pred 
50 leti. Obilo veselja, zabave, tekmovalnega duha in dobrega druženja. 
 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.managementchallenge.co.uk/&bvm=bv.118817766,d.bGs&psig=AFQjCNHLSI-nr2r0N1EuTm6XN8L3z48d0Q&ust=1460191440230969


 

  

 
 
S celotnim programom bomo v timu razvijali: 

- Timsko naravnanost 

- Povezanost 

- Dobro komunikacijo 

- Razdelitev nalog 

- Sodelovanje 

- Motivacija tima in posameznika 

- Merjenje uspešnosti 

- Osebno zadovoljstvo zabavo in humor 

                   

 
 
Pomerili se boste v naslednjih aktivnostih: 

- Spretnostna nošnja vode po podstavljenih kockah 

- Hitrostno zabijanje žebljev 

- Sestavljanje klopce 

- Iskanje jajca v senu 

- Slalom s samokolnico 

- Pobiranje krompirja z zavezanimi očmi 

- Slalom z lestvijo 

- Skakanje z vrečo 

- Hitrostno žaganje 

- Prenašanje vode na klopci 

- Hoja z smučmi za 4 po travi ...  

Cena vključuje:  

 atraktivne poligone in rekvizite 

 prevoz rekvizitov iz Ljubljane na izbrano lokacijo 

 trenerje na terenu 

 potrošni material 

 organizacijo in izvedbo dogodka na terenu in prevoz ekipe za organizacijo na izbrano lokacijo 



 

  

C. IZDELAJTE SVOJ AVTO 

 

               

Še en super zabaven program, ki poleg obilo zabave spodbuja še kreativnost. Potrebna bo iznajdljivost 
in konstrukcijska žilica, da lahko tim doseže željeni cilj. Poleg sodelovanja program ponuja tudi 
simpatično in prijazno tekmovanje. 

Naloga vsakega tima bo iz različnih razpoložljivih materialov, kot so palete, karton, les... sestaviti kar 
se da funkcionalni, a zabavni avto. Način gradnje avta ni pomemben. Pomembna bo kreativnost in 
iznajdljivost, še bolj pa timsko delo, saj bo lahko znanje posameznika močno pripomoglo k uspehu 
tima. Kreativno timsko delo in izkustveno izobraževanje je vsekakor dobitna kombinacija.  

S celotnim programom bomo v timu razvijali: 

 Pozitivno klimo, 
 medsebojno sodelovanje, 
 konstrukcijsko kreativnost, 
 osebno zadovoljstvo, zabavo in humor, 
 motivacija tima in posameznika, 
 pripadnost  in zvestoba podjetju. 

D. TOP AVANTURA 

Dinamičen in atraktiven program, ki vas enostavno ne more pustiti na cedilu. Je garancija za popoln 
odklop in nepozabno izkušnjo, ki se jo boste še dolgo z veseljem spominjali. 

 



 

  

Opremljeni s fotoaparati in razdeljeni v skupine od 3 -7 oseb se boste spopadli s časom in desetimi 
nenavadnimi nalogami, ki bodo ta dan odločale o vaši usodi. Skupina sodnikov bo skrbno nadzorovala 
in preverjala, kako dobro se boste spopadali z zares simpatičnimi in tudi hudomušnimi izzivi. 
 
Program bomo zaključili z odlično večerjo in predstavitvijo uspešno rešenih nalog. Da pa se boste 
lahko vsi prepričali kako dobri in ˝smešni˝ ste bili, vam bomo pripravili še projekcijo podvigov 
posameznih skupin. Jamčimo najbolj noro in zabavno poslovno doživetje! 

S celotnim programom bomo v timu razvijali: 

 Pozitivno klimo in visoko motivacijo zaposlenih, 
 razvijanje osnov timskega dela ter 
 osebno zadovoljstvo, zabavo in humor. 

E. GLASBENA DELAVNICA 

Zelo zanimiv je tudi obisk naše glasbene delavnice. Imamo skoraj vsa možna tolkala, afriške bobne, 
konge, bongose, kahon, pavke, koncertne ksilofone, metalofone, zvončke, itd. Udeleženci na sproščen 
in zabaven način spoznavajo tolkala, na koncu pa sestavimo tolkalni orkester in pripravimo koncert. 
Glasbeno predznanje ni potrebno. 

 

Glasba je univerzalen jezik, ki se ne zmeni za razlike v statusu, starosti in spolu. Tolkalna delavnica v 
navdihujočem okolju spodbuja udeležence k doseganju skupnega cilja: ubranega ritma in povezane 
ekipe.  

Bobnarska delavnica prinaša ekipno zabavo, povezanost in ubranost kot le malokateri drugi team 
building program. Ustvarite nepozaben koncert in uživajte v ritmu vaše ekipe!  
 
S celotnim programom bomo v timu razvijali:  

 Pozitivno klimo,  

 medsebojno sodelovanje,  

 povezanost ekipe,  

 osebno zadovoljstvo, zabavo in humor.  
 



 

  

F. SKUPINSKO SLIKANJE 

 
Izrazite vaše vrednote skozi eksplozijo kreativnosti – pripravite čopiče in naslikajte skupinsko 
umetniško mojstrovino! 
 
Vašo ekipo čaka val kreativne energije in norih idej, ko boste postavljeni pred zapleteno umetniško 
preizkušnjo: vsi skupaj morate naslikati velikansko sliko, ki pa je sestavljena iz manjših delov. Vsaka 
skupina udeležencev je zadolžena za poslikavo manjšega slikarskega platna, vsa platna skupaj pa 
morajo na koncu tvoriti zaokroženo celoto, tako vsebinsko kot tudi vizualno. Ste sposobni vašo 
sinergijo, komunikacijo in ekipno delo preslikati tudi na platno? 

 

 
 

Na dogodku oblikujemo 3 skupine. Skupine lahko formiramo vnaprej po dogovoru z naročnikom, ali 
pa goste razdelimo na podlagi naključnega žrebanja barvnih zapestnic. Skupine nato opremimo s 
slikarskim materialom (slikarska platna, barve, čopiči, krede, zaščitna oprema...) in seznanimo s ciljem 
programa – skupinska slika mora kot zaokrožena celota uprizarjati vnaprej izbrano sporočilo, ki ga 
izberemo z naročnikom in našim strokovnim sodelavcem – slikarjem. 
 
   Udeležence razdelimo v skupine, ki na koncu sestavijo sliko velikanko v velikosti  2,5 x 1, 4 m. 
 
Skupine nato ločimo in jim damo navodilo, da se dogovorijo, kaj konkretno bi naslikali v okviru 
predstavljenega motiva. Izbrati morajo torej vsebino slike, hkrati pa tudi svojega vodjo. Lahko se 
dogovorimo tudi za drugačen koncept, pri katerem slikar že vnaprej točno zariše, kaj bo na sliki in 
vsaka skupina dobi svoj del slike na A4 format listu in jo mora prenesti na platno. 
 
Po 15 minutnem usklajevanju se vodje zglasijo pri slikarju in se skupaj dogovorijo za končno podobo 
slike. Slikar na platna zariše osnovno obliko in vsak vodja odnese platno k skupini. Skupine slikajo 
vsaka svojo sliko (cca. 1h), pri tem jih vodijo naš slikar in animator. 
 
Ko so slike naslikane, goste povabimo na odmor s pogostitvijo. Med odmorom slikar in animatorji 
sestavijo skupno sliko in jo zakrijejo pred radovednimi pogledi. Sledi slavnostno razkritje slike, na 
katerem vsaka ekipa na izviren način predstavi svojo umetnino. 

 
Program spodbuja: odprto debato, kovanje norih idej, usklajevanje in pogajanje, zastavljanje in 
doseganje skupnega cilja; brezmejno kreativnost, ki se prenaša v delovno okolje; natančno 
komunikacijo znotraj in med ekipami. 
 
Kreativni programi spodbujajo preizkušanje idej, presegajo meje domišljije, prinašajo novo znanje, 
hkrati pa tudi zabavo in sproščeno druženje.  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.asiaphoenix.com.vn/chuong-trinh-indoor-team-building/buc-tranh-hoan-hao.html&psig=AFQjCNEfj9sMkKMMyEn9d249KyGF_r0sKw&ust=1475141896086575
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://boobsimge.com/2013/06/14/corporate%2Bpainting%2Bteam%2Bbuilding&psig=AFQjCNEfj9sMkKMMyEn9d249KyGF_r0sKw&ust=1475141896086575


 

  

  

 
 
Slika ostane trajen spomin na povezovalen dogodek ter skupno dosežen cilj in s pisarniških sten 
tudi ob sivih dneh opominja, da je dober kolektiv osnova za uspeh! 
 
Cena vključuje:  
 

 ves potrošni material (slikarska platna, profesionalne akrilne barve, čopiči, dodatki - konfeti, 
bleščice…) 

 1 x veliko stojalo za razstavo končnega izdelka (ostane v naročnikovi lasti) 

 zaščitno opremo za vsakega umetnika 

 organizacijo, pripravo in izvedbo s strokovnim sodelavcem in animatorji na terenu 

 potne stroške za transport ekipe in rekvizitov 

 

 

G. SIMPLEX – IGRIVO AKTIVIRANJE KREATIVNOSTI 

Ali potrebujete dvig kreativne energije v ekipi? Iščete nove boljše in več konkretnejših idej pri 
iskanju novih rešitev za vaše storitve, procese ali proizvode? 

Povabite nas na vaš kreativni sestanek, strateško srečanje ali katerikoli dogodek, kjer iščete nove 
ideje. Za vas bomo organizirali aktivne delavnice za razvoj kreativnega mišljenja, ki imajo za cilj 
udeležence naučiti uporabo psiholoških orodij, prilagojenih spodbujanju ustvarjalnega razmišljanja v 
poslovnem okolju. Na delavnici bodo udeleženci imeli priložnost, skozi lastno, aktivno izkušnjo, 
spoznati dva orodja ustvarjalnega mišljenja in dva sistema za razvoj inovacij s katerimi bodo nadgradili 
svoje delovanje v poslovnem procesu.  

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=https://chooselifeatsimpsonhouse.files.wordpress.com/2013/09/brainstorm.jpg&imgrefurl=http://chooselifeatsimpsonhouse.com/2013/09/26/brainstorming/&docid=FaBBJvP4NS6TUM&tbnid=pVCDwa2d9Sd_KM:&w=1200&h=732&ved=0ahUKEwi6h9vai47MAhWIzRQKHd5FBCgQMwhWKDQwNA&iact=mrc&uact=8


 

  

Metodologija 

TB trening poteka v obliki aktivnih delavnic z intenzivnimi in praktično naravnanimi timskimi vajami, 
kar je učinkovit način prenosa naučenega v prakso, saj udeleženci izkušnjo doživijo iz prve roke. 
Dinamičen pristop k delu je ključnega pomena za motivacijo vseh članov tima, kot posledico pa 
opažamo kreativno in edinstveno soustvarjanje ter izmenjavo mnenj. Aktivna udeležba predstavlja 
temelj za nadaljnji razvoj in vseživljenjsko učenje. 

 

Ideja 

Vabimo vas, da vam na atraktivni lokaciji, ki bo stimulirala kreativno razmišljanje za vas pripravimo 
celodnevni TB trening SIMPLEX metode kreativnega razmišljanja, ki bo vključeval: 

- Štiriurno ali več intenzivno iskanje kreativnih idej z metodo Simplex 
- Hrana in pijačo, ki bo stimulirala kreativno razmišljanje 
- Druženje in zabavo v prijetnem okolju 

Primerno za: 

- Oddelek marketinga 
- Oddelek razvoja 
- Projektne skupine 
- upravo 

H. PIKNIK S STILOM 

Navdušite svoje zaposlene ali poslovne partnerje na pikniku s stilom. Naša ekipa poskrbi za vrhunsko 
pogostitev in začini vsak dogodek po okusu naročnika.  

 



 

  

Organiziramo vse vrste piknikov od enodnevnega izleta v Goriška brda z ogledom vinskih kleti in 
degustacijo vrhunskih vin in vrhunsko domačo kuhinjo, do piknika ob idiličnem slovenskem potoku ali 
drugi lokaciji. Vse skupaj nadgradimo s športno animacijo ali team buildingom in zanesljivo ekipo, ki 
poskrbi za vse namesto vas. 

 

 

I. GOLF 

 

                     
 
Golf kot ena izmed aktivnosti dogodkov team buildinga je odlicna, visoko interaktivna aktivnost za 
negolfista, polna novih eksperimentalnih izkušenj. Zagotavljamo vam interaktivno doživetje, ki bo 
ostalo v spominu vsakega udeleženca. Naši pro - demonstratorji vam bodo prikazali, da je golf idealen 
šport za izpopolnjevanje poslovnih vešcin, predvsem pa vas bodo naucili usmerjanja koncentracije, ki 
jo v  poslu nedvomno potrebujemo. 
 

 
 
Nato se boste lahko s svojim sodelavci, poslovnimi partnerji ali partnerji pomerili v zabavnem 
golfskem tekmovanju. V prelepi neokrnjeni naravi Brda pri Kranju, Bleda ali na kateri drugi lokaciji 
boste lahko uživali v super in zabavnem team building programu. 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.enforex.com/images/schools/golf.jpg&imgrefurl=http://www.enforex.com/courses-golf.html&docid=qeXFI7kYs3pnpM&tbnid=EPh9pJOSfuuBJM:&w=635&h=200&bih=614&biw=1366&ved=0ahUKEwiXw9XP35zMAhVGXhQKHUAUCFgQMwiYASheMF4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.forest.lviv.ua/news/2013/pod_kievom_radi_elitnogo_golfkluba_unichtojili_zapovedniy_les_i_ozera.html&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNHXL2bsAD1Gm7civ0vIUmicNmi2CA&ust=1461226232441352


 

  

J. LOKOSTRELSTVO 

 
Lokostrelstvo je dinamičen in zanimiv šport za vse generacije, ki združuje fizično moč in psihično 
stabilnost. Poleg samokontrole in spoznavanja naravnih zakonitosti, bo dodaten izziv tudi optimalna 
nastavitev loka, puščic in dodatne opreme.  
 
Lokostrelstvo je šport za vse generacije od osmega do osemdesetega leta. 
 
Ko boste prvič položili puščico na lok, se boste srečali z več deset tisočletno tradicijo svojih prednikov. 
 

 
 
Strokovnjak, ki se specialno ukvarja z lokostrelstvom, vam bo dal prve napotke in preizkusili se boste 
v streljanju z lokom. 
 
Ko osvojite osnove streljanja z lokom, se lahko podate na lokostrelsko 3D progo (poligon), kjer se v 
gozdu srečate z različnimi tarčami živali iz umetne mase (simulacija lova). 
 
Začutite strast in občutke vaših davnih prednikov. 
 
 

K. AKTIVACIJA HUMORJA V VAŠI EKIPI 

Se vam zdi, da potrebujemo več humorja v organizacijah?  Prav imate!  

Številne raziskave so pokazale, da uporaba humorja izboljšuje odnose v ekipah, povečuje 
inovativnost, pospešuje uspešnost prodajalcev in zvišuje pogajalsko moč direktorjev. In še eno dobro 
novico imamo: v nasprotju s splošnim prepričanjem se duhovitosti v veliki meri lahko tudi naučimo 
tudi kot vseh drugih mehkih veščin.  

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBmfHAgZ3MAhVCyRQKHS3NDR0QjRwIBw&url=http://temp.smile-together.org/&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNGXbZaE9ASwBtAUd1PMvUVwUzdhAA&ust=1461234506208380


 

  

Program poteka v obliki nekaj urne strokovne delavnice, v kateri boste našli ali okrepili vaš lasten 
smisel za humor ter se pripravili za uporabo novih znanj v vsakodnevnem življenju! Delavnica je tako 
teoretična kot praktična in vključuje praktične izzive, ki so zabavni sami po sebi (npr. priprava 
kratkega stand-up nastopa, skeča ali kratke filmske komedije). Začne se z nastopom stand-up komika, 
ki vam potem tudi pomaga pri vaših praktičnih izzivih. Teme o katerih bi se radi šalili, lahko izberete 
sami. 

 

L. VISOKO OKTANSKA DOŽIVETJA 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naj bo go-kart, šola varne vožnje ali preizkušnja Ferrarijev v Italiji - iz vašega dogodka naredimo 
pravcati visokooktanski spektakel, na katerem ne bo manjkalo lepih hostes in zmagovalnega 
šampanjca. 
 

 
 

 

M. SPOZNAVANJE SLOVENSKE ISTRE 

 

Enkratno in aktivno doživetje Istre z vozilom in peš. Raziskovanje neodkritih kotičkov, odkrivanje 
krajev po ozkih in zavitih cestah s številnimi kreativnimi vložki ter presenečenji na poti.  

Spoznavanje Slovenske Istre je nepozaben motivacijski dogodek, kjer se udeleženci spoznajo s 
Slovensko Istro. Program je izkustven, poln dinamike, kreativnih in strateških nalog, spoznanja s 
tradicijo, spoznavanja zgodovine, odkrivanja skoraj pozabljenih krajev in pridobivanje novih izkušenj v 
interakciji z domačini. Ekipe spoznajo oljarja in njegove nasade oljk, se podajo do vinarja in v vinsko 
klet, se zadržijo v Solinah in spoznajo delo solinarjev…  

 

Pripnite si varnostni pas in stopite na plin! Za en dan se boste prelevili v profesionalne dirkače. 

 
 



 

  

 
 

Program je zasnovan aktivno, kjer se ekipe porazdelijo po kombijih (vsaka ekipa prevzame svoj kombi 
z voznikom) s katerimi po scenariju in navodilih raziskujejo Istro. Na poti opravijo raznovrstne naloge, 

se družijo z domačini, doživijo številna presenečenja, se srečajo s tradicijo in se razvajajo. 

. 

Za vas organiziramo edinstveno več dnevno izkušnjo sredi Istre v hiškah slovenske Istre, ki se nahajo 
sredi vinograda s pogledom na morje. Hiške imitirajo stare istrske hiše, ki se nahajajo v okoliških 
vaseh kot so Babiči, Vršič in Jurasi, in ki so bile značilne za hiše po 2. svetovni vojni. Večina pohištva je 
še iz začetka prejšnjega stoletja. Pred hiškami se vije pergola, pod katero se lahko obiskovalci 
naužijejo svežega primorskega zraka, posedijo na lesenih klopicah z mizami, ob večerih pa sproščeno 
pokramljajo ob ognjišču. 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL1KfRhJ3MAhVHvRQKHSKCC_AQjRwIBw&url=http://www.sonchek.com/ponudba/42/222250725866&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNHrqEA8TMvgjS-avHffVECqKALRMw&ust=1461235014116270
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.sonchek.com/slike/http:xslashxxslashxwww.ors.sixslashxelivecatxslashxfilesxslashximagesxslashxPALMxslashx90xslashx222250725866xslashx72200002_big.jpg.jpg&imgrefurl=http://www.sonchek.com/ponudba/42/222250725866&docid=TvjRk3Zo0bo5uM&tbnid=vZzm5Ev8LsI_RM:&w=800&h=533&bih=614&biw=1366&ved=0ahUKEwjwi9Pggp3MAhUJUhQKHV_TDIsQMwhtKEkwSQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCqMusg53MAhVH1hQKHVrrCXIQjRwIBw&url=http://www.interconti.si/skriti-koticki-slovenske-istre&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNHrqEA8TMvgjS-avHffVECqKALRMw&ust=1461235014116270


 

  

Slovenska Istra je polna lepih in odmaknjenih krajev. Tam so posebni ljudje in tradicija. Doživite 
Istro na poseben, koristen in nepozaben način. 

 

Pozitivni učinki programa: 

 Orientacija in sodelovanje ekipe. 

 Odlična motivacija za moštvo. 

 Presenečenje. 

 Velik raziskovalni potencial. 

 Nova izkušnja - aktivno spoznanje s 
Slovensko Istro. 

 Veselje, zabava in druženje. 

 
 

N. LET V VETROVNIKU Z MOTIVACIJSKIM TRENINGOM 

 
Poletite kot ptica v vetrovniku AERODIUM Logatec in se motivirajte 
Se še spomnite svojih otroških sanj, da bi leteli kot ptica? To je sedaj resnično mogoče 
doživeti v vetrovniku AERODIUM Logatec! 
 
Zračni tok v vetrovniku je tako močan, da lahko preprosto ležete nanj in na njem letite, čeprav nimate 
kril! S spreminjanjem položaja telesa boste, zaradi delovanja aerodinamičnih zakonitosti v zračnem 
toku, lahko izvedli različne letalne prvine in občutili neizmerno zadovoljstvo. Letenje v vetrovniku je 
varno, predhodne izkušnje niso potrebne. V vetrovniku bo z vami ves čas inštruktor, ki bo poskrbel, da 
boste sproščeno leteli na zračnem toku. Skupaj bosta lahko poletela do višine 3-4 metre nad tlemi! 
Za letenje v vetrovniku ni potrebno biti izkušen športnik, pomembno je le, da si to želite. Vse kar je 
potrebno je, da nas obiščete. Za vso opremo poskrbimo mi. Letenje v vetrovniku AERODIUM Logatec 
je edinstveno doživetje zabave, primerno za vsakogar, ki išče nekaj novega, izvirnega in drugačnega. 
Je nepozabna avantura primerna tako za otroke in družine, kot za organizirane skupine in podjetja, saj 
zaradi unikatnosti izkušnje povezuje in navdušuje.  
 

                                              
 
Pred letom pa naredimo še 3 urni motivacijski trening. Kaj lahko naredimo, da smo bolj motivirani? 
Odgovor je seveda preprost, to narediti pa je nekoliko težje. Bistveno je predvsem poznavanje samega 
sebe, torej kaj je naša vizija, kakšni so naši cilji ter kakšne so naše vrednote. Vse to pa ugotovimo na 
naših delavnicah. 
 
Program treninga:  

 Na čem temeljijo motivacijski mehanizmi, razlika med notranjo in zunanjo motivacijo;   
 Metaprogrami in motivacijske mentalne strategije: kako razmišljam in kateri stil samo-

motivacije uporabljam;  



 

  

 Priganjalci oziroma prepričanja, ki temeljijo na izkušnjah v otroštvu (hitrec, brazhibnež in 
oseba odnosov) ter njihov vpliv na delo in komunikacijo s kolegi; 

 Ozaveščanje osebnih vrednot in povezovanje le teh z delovnimi nalogami; 
 Razvoj potrebnih kompetenc in ozaveščanje učinkov možnih izboljšav.    

Trening prilagodimo skupini. Glede na to, da je več dejavnikov, ki določajo raven motivacije 
zaposlenih, program zastavimo tako, da damo poudarek na tiste teme in vaje, ki najbolje naslovijo 
vzroke za manjšo motivacijo.  
 
 

O. PO SLEDEH SMLEDNIŠKIH GOSPODA 

Dinamičen in atraktiven program, ki vas enostavno ne more pustiti na cedilu. Je garancija za popoln 
odklop in nepozabno izkušnjo, ki se jo boste še dolgo z veseljem spominjali. Po sledeh Smledniških 
gospoda je program namenjen poslovnim skupinam, ki imajo željo po skupnem sodelovanju in 
nepozabni avanturi. 

 

Po sledeh Smledniških gospoda je orientacijsko tekmovanje, ki ga izvedemo na idilični lokaciji ob 
Zbiljskem jezeru. Opremljeni s fotoaparati in razdeljeni v skupine 3-7 ljudi se boste odpravili na 
orientacijski sprehod po sledeh življenja bogatih srednjeveških smledniških rodbin. Po poti vas bo 
čakalo nekaj zabavnih in poučnih nalog, skozi katere boste spoznali del mozaika zanimive smledniške 
zgodovine Naloga posamezne ekipe je, da premaga zastavljeno pot in pokaže spretnost v orientaciji, 
vmes pa reši posamezne naloge, podobno kot v oddaji Vse je mogoče. Vsaka ekipa bo na kontrolni 
točki morala poiskati črko, ki bo na koncu predstavljala del pozitivnega slogana celotnega tima.  
                         
Skupina sodnikov bo skrbno nadzorovala in preverjala, kako dobro se boste spopadali z zares 
simpatičnimi in tudi hudomušnimi izzivi. 

 
Program bomo zaključili z odlično večerjo in predstavitvijo uspešno rešenih nalog. Da pa se boste 
lahko vsi prepričali kako dobri in ˝smešni˝ ste bili, vam bomo pripravili še projekcijo podvigov 
posameznih skupin. Jamčimo najbolj noro in zabavno poslovno doživetje! 
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S celotnim programom bomo v timu razvijali: 

 Pozitivno klimo in visoko motivacijo zaposlenih, 
 razvijanje osnov timskega dela, 
 osebno zadovoljstvo, zabavo in humor ter 
 kreativnost in dobro komunikacijo. 

P. OGLED RUDNIKA S KOLESOM S ISKANJEM BERKMADLČEVEGA ZAKLADA 

Gorska kolesa so narejena za uživanje po gorah, pri nas pa je možno kolesariti tudi skozi goro, saj smo 
našli prehod po opuščenih in skrivnostnih rudarskih rovih pod goro Peco. Z vodnikom in svetilkami 
lahko varno prekolesarite več kot pet kilometrov edinstvene podzemne poti iz ene doline v drugo in 
doživite nepozabno pustolovščino. Pot poteka po varnih rovih in se vzdigne le za okrog 15 m, a 
vdolbine in grbine nekdanjih železniških pragov ne dopuščajo lagodnega kolesarjenja. 

Kolesarska avantura se prične ko vas sprejme vodnik v Infocentru Geoparka Karavanke in Podzemlje 
Pece, na Glančniku v Mežici, s katerim se boste skupaj odpravili do vhoda na Igrčevem v Črni, kjer se 

boste podali v rudnik. Po prekolesarjeni podzemni poti pridete iz rudnika na Bregu nad Mežico, od 
koder se spustite po asfaltirani cesti (cca 1,5km) do izhodiščne točke na Glančniku. 

Stalna temperatura okrog 10oC popolna tema in varnostni predpisi v podzemlju zahtevajo posebno 
opremo. Uporaba čelade in naglavne svetilke je obvezna oprema, ki si jo boste izposodili ob plačilu 
vstopnine. Priporočamo topla športna oblačila in kolesarske rokavice. 
 
Celotna pot traja cca 2,5 ure.  
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S celotnim programom bomo v timu razvijali: 

 Pozitivno klimo in visoko motivacijo zaposlenih, 
 razvijanje osnov timskega dela ter 
 osebno zadovoljstvo in zabavo 

R. OGLED RUDNIKA S KAJAKOM 

Leta 1994 so ustavili proizvodno rude v mežiških rudnikih. Ob tem so prenehali črpati vodo iz rudnika, 
zato je le- ta zalila spodnje dele, do vodnega rova, po katerem danes prosto izteka iz rudnika. Voda je 
zalila tudi velike odkope, ki so jih naredili rudarji in danes izgledajo kot čarobna podzemna jezera. 

 

 

 

 

 

 

Pot podzemne avanture se prične pred rudarskim muzejem na Glančniku v Mežici, kjer se vkrcate na 
pravi rudarski vlak. Z jamskim vlakom se peljeto po 3,5 km dolgem Glančnik rovu do Unionskega 
vpadnika. Od tod se peš se spustite, 95m po stopnicah do nivoja vode. Pred vstopom v vodo dobite 
potrebno zaščitno opremo ( škornje-hlače iz neoprena, nepotopljiv jopič, jamarsko čelado s svetilko) 
nato pa se spustite v rov zalit z vodo, v katerem že čakajo posebni kajaki za tri osebe. Z vodnikom se 
odpravite po manjši podzemni reki do jezerc skoraj 700m pod površjem zemlje, kjer se nadaljuje 
čarobna vožnja. Obiskovalci lahko sami veslate po mirni in čisti vodi, ter raziskujete podzemni labirint, 
zalite rove in odkope, na koncu pa se skozi ozek rov in čez manjšo brzico odpeljete nazaj do izhodišča. 

 Po končani vožnji s čolni se peš odpravite preko opuščenih jamskih delovišč, do postajališča 
jamskega vlaka. Med potjo pa vam vodnik s pripovedmi pričara dneve, ko v rudniku ni vladala tišina, 
ampak so v njem z orodjem in stroji delali številni rudarji. 

Celotna pot traja cca 4 ure. 

S celotnim programom bomo v timu razvijali: 

 Pozitivno klimo in visoko motivacijo zaposlenih, 
 razvijanje osnov timskega dela ter 
 osebno zadovoljstvo in zabavo 

 

 



 

  

Reference 
Ustvrajamo inovativne timske izkušnje, ki povezujejo in motivirajo zaposlene. Zato nam razvoj svojih 
kadrov zaupajo že mnogi. 
 

 Diagnostični center Bled 

 NLB (kadrovska) 

 Gorenje (razvojni tim) 

 Medias d.o.o. 

 Sigr d.o.o. 

 Valina d.o.o. 

 KD Skladi d.o.o. 

 Projekt d.d. 

 Givo d.o.o. 

 Bit Hotel 

 A-cosmos (BMW, Mazda) 

 Pannaplus d.o.o. 

 Duol d.o.o. 

 In mnogi drugi..... 

 

 

Več informacij na: 

 

Email: dejan.jesih@picjd.si 

Gsm: 040 424 058 

Dejan Jesih 

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI CENTER JD 
 


