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V retro slogu z tramvajem v TRST 

Usedite se na tramvaj in se odpravite na raziskovanje Trsta. Še pred desetletji je za prebivalce 
vzhodno od njega veljal predvsem, kot nakupovalna meka. Čeprav smo hodili tja po prašek, kavbojke, 
testenine in še kaj, imamo pogosto občutek, da tega mesta z dunajskim pridihom, sploh ne poznamo. 
Kakšna je zgodba Trsta, sredozemske in evropske prestolnice kave?  Skozi nekaj zanimivih in 
hudomušnih nalog, spoznajmo to zgodbo in se prebijmo do odličnega italijanskega kosila.  

Ópčine (Prvo italijansko ime Opcina, nato po prihodu Italije Opicina ali Villa Opicina. V času fašizma 
tudi Poggioreale del Carso) so naselje v občini Trst v Italiji. Ležijo na kraškem robu nad Trstom. Imajo 
okoli 8000 prebivalcev. Tretjina prebivalcev je slovenske narodnosti. Prebivalci Opčin se imenujejo 
Ópenci in Ópenke; ustrezni pridevnik je ópenski. 

Na Opčinah so v preteklosti delovali pomembni slovenski kulturni delavci: Jože Peterlin, Vinko Beličič, 
Franc Jeza, Alojz Rebula, Zora Tavčar, Ivan Artač, Robert Hlavaty. Tu sta se rodila inženir Anton Kuhelj 
in matematik Ivan Vidav. 

 

 

                                 

Ljudje se radi oziramo nazaj in z rožnatimi očali gledamo v preteklost. Popeljali se bomo s prijaznim 
počasnim, škripajočim starinski tramvajem, iz Opčin v Trst, in tako v mesto prispeli v pravem retro 
slogu. 
 
Tirnice se strmo vijejo med hišami in z drevesi poraščenim hribom. Spuščamo se mimo mogočnih, s 
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plezalkami obraslih vil, hitimo mimo zapuščenih zidov, pisanih od grafitov. Pod nami se odpira pogled 
na Tržaški zaliv, morje streh, žerjave, jadrnice, galebe.  

 

                                     

                                
Na svoji petkilometrski poti iz Opčin do središča Trsta se tramvaj spusti kar za 340 metrov, tako da na 
najstrmejših delih proge deluje kot žična vzpenjača; je eden redkih tramvajev vzpenjač na svetu. 
Poleg tega je zadnji še delujoči v tem obalnem mestu, saj so ga na drugih progah že zamenjali hitrejši, 
a žal manj romantični avtobusi.  
Po dvajsetih minutah se v elegantnem slogu pripeljemo v središče Trsta, na Oberdanov trg, od tam 
pa, vsaka ekipa dobi nalogo, s pomočjo katere mora priti do kosila, katerega ne vedo, kje ga bodo 
dobili.  

Vse to lahko izvedemo s katerokoli drugo TB dejavnostjo. Garantiramo vam dobro zabavo in na koncu 
tudi odlično hrano. Na koncu je najpomembnejše veliko smeha in srečni ter motivirani ljudje. 

 



 

 

  

RAZISKOVANJE ISTRSKIH VASI – degustacija olivnega olja, vina, 
domačih jedi 

Raziščite zgodovino čudovitih vasi slovenske Istre, ki vam lahko ponudijo vse in še več za nepozabno 
doživetje tradicije. Začnete lahko v Krkavčah, ki se ponašajo s strnjeno zidanimi kamniti hišami z 
nepravilnimi tlorisi na različnih nivojih tal, odrezanimi vogali, ozkimi in vijugastimi ulicami.  
 

           

Po ozkih ulicah nas pot pelje mimo hiš iz starega istrskega kamna do osrednjega dela vasi s cerkvijo sv. 
nadangela Mihaela. Cerkev je v svetovnem merilu svojevrstna, saj stoji na živi skali. Zgrajena je bila leta 
1633,  

Najstarejša znamenitost vasi je skrivnostni Krkavški kamen, ki je od nekdaj privlačil iskalce 
pozabljenih  zgodb. 

  

 

Obiranje in stiskanje oljk je bilo od nekdaj pomembno opravilo prebivalcev Krkavč. Obiskali bomo 

oljarno, ki se ponaša z dolgotrajno tradicijo pridelave oljčnega olja. Prijazna lastnica nam bo najprej 
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ponudila domače dobrote, spoznali boste potek pridobivanja ekstra deviškega oljčnega olja, zatem pa 

sledi še pokušina njihovega oljčnega olja. 

Že samo v Krkavčah je toliko zanimivosti, da lahko tam ostanemo cel dan. V okolici so še vasice Padna, 

kjer se vsako leto odvija praznik olja in blitve, pa Nova vas, dolina Dragonje in druge zanimivosti 

Obiščemo lahko pristno domačo kmetijo, kjer lahko poizkusimo različne istrske jedi in sladice iz 

sestavin, ki so večinoma pridelane doma. Ponudijo vam domače vino (refošk, malvazijo), žgane pijače, 

suhomesnate izdelke in seveda oljčno olje.   

Vse to vam lahko skombiniramo z kakršnokoli zabavno aktivnostjo ali pa iskanje zaklada po istrskih 

vaseh. 

    
 

 

RAZISKOVANJE GORIŠKIH BRD – degustacija vina in domačih jedi 

Oglejte si srednjeveško vasico Šmartno, Dobrovo, kjer imajo renesančni dvorec iz 17 stoletja, s v 
Gonjačah se bomo povzpeli na 23 m visok razgledni stolp od koder se razprostira razgled na Brda, 
Dolomite, Julijske in Karnijske Alpe, Kras, Furlanijo, Tržaški zaliv… Po poti skozi sadovnjake in 
vinograde nas vodi učna pot Alojza Gradnika do razgledne točke ki ponuja pogled na kar 24 zvonikov. 
Vmes pa si privoščite toplo malico z mineštro in narezkom z domačim pršutom, mortadelo, siri…., ter 
popijte kozarček vrhunskega vina.  
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Obiskali bomo eno od znanih vinskih kleti s tradicijo; degustacija vin ob bogatem domačem narezku 
Brda so polna odličnih in tudi prepoznanih slovenskih vinarjev. Gre za v svetovnem merilu manjše 
butične vinarje, ki ponujajo trgu letno do 80.000 steklenic vrhunskega vina. Zvesti ostajajo svežim, 
vendar polnim vinom, zato dolgo v pomlad odlašajo s prvim pretokom.. Ob najsodobnejši tehnologiji 
odkrivajo tudi skrivnosti hrastovih sodčkov, predvsem pa ne pozabljajo na avtohtone sorte. 
Obiskovalce s ponosom popeljejo na voden ogled njihove kleti na sprehod skozi prostore, kjer v 
hrastovih sodih zorijo najboljša vina. Sprehod skozi klet bomo kasneje zaključili z domačim narezkom 
in degustacijo odličnih vin iz njihove vinske kleti. 
 
Vse to lahko kombiniramo z našimi Učnimi metodami, ali katerokoli drugo TB dejavnostjo, ki jo 
izvedemo v naravi. Skozi komunikacijske vaje, se bodo ljudje sprostili, uživali in se medsebojno 
povezali. 

 

 

BIZELJSKO – ogled starih obrti in repnic 

 
Pokrajina obdana z vinogradi, repnicami in soncem na dlani. Del Posavja, katerega ne smete zamuditi. 
Dežela, kjer se mir in spokojnost prepletata z dobro kulinariko in prijetnimi ljudmi. To je Bizeljsko. 
Vendar najprej si bomo ogledali eno najstarejših obrti, Lončarstvo. Po drugi svetovni vojni se je število 
lončarjev občutno zmanjševalo, vendar je ta rokodelska dejavnost še vedno razvejana in razmeroma 
obsežna. Med množico rokodelcev le izjemni posamezniki združujejo v sebi poleg rokodelske spretnosti 
tudi druge lastnosti, kot npr. kreativnost, občutek za estetiko itd. V zadnjih letih se z lončarstvom 
ukvarja tudi več mladih ljudi, ki poskušajo razvijati tudi sodobne oblike in tehnologije lončarstva in 
unikatne keramike.  
Lončarstvo ima dolgoletno tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod. Ogledali si boste kako je to delo 
potekalo včasih in kako sedaj. Tudi sami boste lahko poizkusili izdelati kakšen lončen izdelek, da 
pokažete vašo kreativnost in občutek za estetiko. 
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Pokrajina med rekami Sotlo in Savo je znana po termalnih izvirih, gradovih in slikovitih vinogradih. 
Vendar največja znamenitost Bizeljskega pa so REPNICE- v mivkasto zemljo vkopane jame, v katerih so 
nekoč hranili pridelke kot repa in krompir, danes pa v njih zorijo odlična bizeljska vina. Obiskali bomo 
repnico, ki jo mnogi uvrščajo med najlepše repnice. Iz nekoč majhne luknje, ki so jo začeli kopati že v 
19. stoletju, danes stoji ena izmed največjih jam. Prvi prostor te repnice osupne vsakega obiskovalca. 
V čudoviti naravni stropni freski se z nekaj domišljije vidi najrazličnejše motive. V drugem delu repnice 
je prostor za shranjevanje odprtih vin, kjer se odvijajo tudi degustacije domače žlahtne kapljice – 
rdečega in belega bizeljčana, rumenega muškata, modre frankinje, barrique-modra frankinja, sivega 
pinota ter laškega rizlinga. Gospodinja gostom na humorni način predstavi zgodovino repnice ter 
ponudi sirove plošče, domače narezke in domači kruh. Zadnji, tretji prostor repnice, je namenjen 
zorenju vina v buteljkah. 

 

Vse to lahko kombiniramo z našimi Učnimi metodami, ali katerokoli drugo TB dejavnostjo ki jo 

izvedemo v naravi. Skozi komunikacijske vaje, se bodo ljudje sprostili, uživali in se medsebojno 

povezali. 
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PREDJAMSKI GRAD IN VIPAVSKA VINSKA KLET ROUNA 

Obiščite Predjamski grad, odlično vinsko klet Rouna, vmes pa se pozabavajte v Ajdovščini z Top 
Avanturo. Za konec pa vas odpeljemo v odlično domačo vipavsko Oštarijo. 
Predjamski grad je s svojo 123 metrov visoko lego v skalni steni in skrivnostnimi podzemnimi rovi res 
nekaj posebnega. Navduši nas prepletenost naravne jame in zidovja, ki je delo človeških rok. Tako 
dobro sta oba dela povezana, da je včasih težko videti, kje se eden konča in drugi začne. 

Predjamski grad je bil v preteklosti prizorišče snemanja številnih dokumentarnih znanstvenih in tudi 
igranih filmov. Tako je pred nekaj leti v Predjamskem gradu ekipa Discovery Channel-a iskala 
morebitna nepojasnjena dogajanja in v svoje kamere ter mikrofone ujela marsikaj tistega, kar ni bilo 
mogoče povsem jasno določiti.  Leta 1986 pa je bil v Predjamskem gradu sneman film Božji oklep z 
Jackie Chanom v glavni vlogi. 
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S svojo slikovito podobo bi brez težav predstavljal tudi prizorišče za snemanje zgodovinskih in 
domišljijskih filmov kot sta recimo Harry Potter ali Igra prestolov.  Leta 2011 ga je obiskal tudi slavni 
pisatelj in scenarist George R. R. Martin in kdo ve, kdaj se vrne v Predjamo z novim scenarijem. 

Grad ponuja edinstven vpogled v gradbene tehnike in iznajdljivost srednjeveških ljudi, ki so iskali varno 
zatočišče tik ob vhodu v jamo. Med obleganjem v petnajstem stoletju je grad ponudil pribežališče 
njegovemu najslavnejšemu in tudi najzloglasnejšemu lastniku – Erazmu Predjamskemu. Privlačna in 
navdihujoča legenda o pogumnem roparskem vitezu Erazmu, ki je ostal nepremagan, dokler ga ni izdal 
eden njegovih služabnikov, še vedno živi v ljudskem izročilu. Hrabri vitez se je namreč v svojem varnem 
gradu brez večjih težav več kot leto dni upiral oblegovalcem. 

Kraški svet pod gradom s svojim jamskim sistemom je bil odlično zaledje. V njem je skrivni rov, ki vodi 
na svobodo, vir pitne vode, dodatno skrivališče in prostor za shranjevanje hrane – vse, kar se je med 
obleganjem izkazalo za nepogrešljivo, dragoceno in bistveno 

POSESTVO ROUNA 

Po tradicionalni metodi s kratkotrajno maceracijo pridelujejo in negujejo enoletna vina z izraženo 
svežino. Grozdje in vina pridelujejo na zdrav način in okolju prijazno. To dokazujejo z vsakoletnimi 
certifikati integrirane pridelave grozdja v katero so vključeni od samega začetka. Poleg vina vam 
ponudijo domači kraški pršut, domače salame in sire. 

 
Od leta 1765 je posestvo Rovna vpisano v katastru, ki ga je uvedla Marija Terezija. Njena podoba s 
srebrnika zato na etiketah označuje njihova vina.  

 

Bela vina                                                                              Rdeča vina 

- Zelen                                                                   -    Cabernet sauvignon 
- Pinela                                                                  -    Merlot 
- Sauvignon                                                          -    Barbera 
- Chardonnay                                                       -     Refošk 
- Malvazija                                                            -     Barbera – merlot (zvrst) 
- Rebula 
- Laški rizling 
- Rumeni muškat 

http://www.vina-rouna.si/vina.htm#zelen
http://www.vina-rouna.si/vina.htm#pinela
http://www.vina-rouna.si/vina.htm#sauvignon
http://www.vina-rouna.si/vina.htm#chardonnay
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- Rovnčan (zvrst) 

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. 

                                                     

 



 

 

  

BELA KRAJINA 

Kjer se odpre svet, je Bela krajina, ki jo objema Kolpa in so pridni ljudje: Svoja srca nosijo v svojih dlaneh. 
Živeti ti, je darilo, priti sem veselje in radost, vračanje pa obveza. Tu je tako svetlo, belo, sončno… (T. 
Gašperič) 
 
Košček dežele na jugo vzhodnem koncu Slovenije, ujet med prisojna pobočja Gorjancev, reko Kolpo in 
Kočevskim rogom, je preprosto potrebno obiskati. Elegantne bele breze,«steljniki« in prekrasna mejna 
reka Kolpa tvorijo pokrajino, v kateri je vinska trta posajena po vsaki pedi zemlje na gričevnatih 
obronkih. Čudovito naravo dopolnjujejo prijazni domačini, ki ohranjajo tradicionalno nošo, starodavne 
ljudske običaje in ljubezen do žlahtne kapljice.  

 
 

Najprej se bomo ustavili v Velikem Nerajcu. Nerajčanke vas namesto vstopnice prijazno pogostijo z 
ajdovo potico. Predstavijo vam vas in življenje v njej, čigar osrednji del predstavlja Info center parka – 
hiša stara preko 200 let s črno kuhinjo in izbo. Posebej velja v tej zvezi omeniti tudi dejstvo, da je vas 
Veliki Nerajec dobila posebno priznanje na tekmovanju za Evropsko nagrado – razvoj podeželja in 
obnovo vasi l. 2000. Vse to priča o tem, da so v vasi doma osveščeni ljudje, ki se zavedajo svojih korenin 
in jim ni vseeno, kaj se dogaja z njihovo kulturno dediščino. 
 
Sprehodili se bomo do izvira  Krupe. Izvir Krupe je najbolj vodnat in morda tudi najlepši izvir v Beli 
krajini. Rečica izvira pod 30 metrov visoko skalo. Preko jezu in mimo žage teče proti Lahinji v katero se 
izliva blizu Gradca. Njeno podzemlje je življenjski prostor v Sloveniji edino tu živeče jamske školjke 
Kuščarejeve kongerije in človeške ribice. 

 
Raj za željne tradicionalne belokranjske kuhinje nudi kmetija, ki leži v neposredni bližini tega 
skrivnostnega izvira, po katerem se tudi imenuje – Ob izviru Krupe. Tam boste postreženi z 
Belokrajinskimi domačimi dobrotami. 
Tam lahko tudi izvedemo naše  IZKUSTVENE UČNE METODE, kjer je v ospredju doseganje in urejanje 
dogovorov, ki delujejo v smeri delovanje skupnega cilja. Motivacija, da dokončamo delo. Miselne vaje 
pokažejo prilagajanje, sprejemanje pogledov drugih ljudi in sprejemanje drugačnega razmišljanja in ne 
nazadnje tudi zabavo. 
 



 

 

  

 
 
 
Obiskali bomo tudi osnovno šolo BISTRA BUČA v Radovici pri Metliki je turistična zanimivost, katere 
idejni oče je Belokranjec Toni Gašperič. Nastala je z željo obiskovalcem prikazati Belo krajino na 
drugačen in zabaven način. OŠ Bistra buča v svoje klopi vabi vse tiste, ki bi si radi ogledali, kako je 
potekal pouk, pred več desetletji. Učna ura, ki traja 45 minut, nas ‘tovarišica učiteljica’ popelje v sredino 
20. stoletja ter predstavi kulturno in naravno dediščino Bele krajine. OŠ Bistra buča je namenjena: 
odraslim, ki na duhovit način obujajo spomine na svoja otroška leta.  
Razred je opremljen s staro opremo in starimi šolskimi rekviziti, v kotu učilnice pa je za neposlušne 
učence posuta koruza. Tovariš učitelj je strog, z obvezno palico v roki, s katero brezpogojno obvladuje 
red in disciplino. Ob koncu šolske ure vsi učenci prejmejo izpričevalo. 

 

 
 
Bela krajina je znana po odlični kulinariki, zato na turistični kmetiji kjer bomo končali naše 
popotovanje,vam ob vrhunskem vinu postrežejo s prav tako hrano. Gostom ponujajo le najboljše, kar 
pridelajo na kmetiji. Torej, pogostili vas bodo z domačimi mesninami, gobami iz bližnjega gozda, 
zelenjavo iz maminega vrta in odličnimi suhimi mesninami. 



 

 

  

 
Iz kuhinje bo prav tako zadišalo po domačem kruhu in belokranjski pogači. Gostom ponujajo za Belo 
krajino značilna na ražnju pečena jagenčka in odojčka ter  tudi jedi izpod peke. 

  
Zagotavljajo vam, da vas njihova gostoljubnost in domačnost ne bosta pustili ravnodušnih, zato vabljeni 
v objem bogate ponudbe in čudovitega okolja. 

RAZISKOVANJE ČEDADA 

Najprej spijemo pravo italijansko kavico, nato se odpravite na raziskovanje Čedada. Cividale del Friuli je 
majhno mestece z bogato zgodovino že iz časov železne dobe. Že sam sprehod po ozkih ulicah starega 
mestnega jedra je nepozabno doživetje. Mesto je od leta 2011 uvrščeno na seznam Unescove kulturne 
dediščine. Glavne znamenitosti, ki si jih velja tudi podrobneje ogledati, so Piazza del Duomo, katedrala 
Santa Maria Assunta, Museo Cristiano, mestna hiša s kipom Julija Cezarja in cerkvica Santa Maria. 
Prav poseben je ogromen kamnit Hudičev most s smaragdno reko Nadižo. Skozi nekaj zanimivih in 
hudomušnih nalog, spoznajmo zgodbo Čedada. 

                 

Čedad ali Cividale del Friuli se nahaja v deželi 
Furlaniji – Julijski krajini v severni Italiji. V 
mestu živi 11.355 prebivalcev, od tega je kar 
30% Slovencev in je kulturno središče 
Beneških Slovencev. Bogata zgodovina mesta 
sega v čas železne dobe (4. st.pr.n.š.). Prvotno 
keltsko naselje je zaradi strateške lege 
postalo rimski kastrum oz. vojaška utrdba, ki 
ga je Julij Cezar kmalu povišal v forum (trg). 
Že okoli leta 7 n.št. je postalo pravo rimsko 



 

 

  

mesto in v 5. st., po opustošenju Ogleja, postal celo prestolnica Furlanije in sedež Desete regije. 

            

Skozi zgodovino je Čedad pripadal različnim vodjem in cesarstvom. Po padcu rimskega imperija je 
pripadel bizantinskemu cesarstvu in nato postal središče furlanskega vojvodstva, ki je bilo prvo stalno 
naselišče Langobardov. Sledili so vdori Obrov in Slovanov. Čedadu so do leta 1077 nato vladali Franki. 
Nastala je nova država, ki je bila svobodni vazal Svetega Rimskega cesarstva in je trajala do leta 1419. 
Nato so z Benečani sklenili zavezništvo, s čimer so si zagotovili delovanje svojega parlamenta. Čedad 
je v naslednjih letih izgubil ekonomsko moč, zato so sledili spopadi in propadanje mesta. Z ukinitvijo 
Beneške republike leta 1797 je Čedad prešel pod Avstrijo in leta 1866 je bil integriran v Kraljevino 
Italijo. Med vojnama je bil Čedad vseskozi na udaru. Danes je Čedad pomembno gospodarsko, upravno 
in cerkveno središče Furlanije. Na razvoj Čedada sta vplivali predvsem trgovina med hribovitim in 
ravninskim svetom. 

                 

Program bomo zaključili v odlični restavraciji v bližini Čedada, kjer ima svoje domovanje Master chef 

Amerike in Italije. Ameriški kulinarični mojster Joe Bastianich (mama je rojena v Pulju, oče pa v 
Labinu) je ena najpomembnejših osebnosti v moderni kulinariki. Ob Gordonu Ramsayju in 
Grahamu Elliotu je sodnik v kuharskem resničnostnem spektaklu MasterChef, skupaj z mamo Lidio, 
prav tako kuharsko zvezdnico, in Mariom Batalijem pa imajo kopico restavracij in vinotek po 
celotnih ZDA.    

                                                                     

https://andrejasworld.com/2014/04/30/ostanki-rimskega-pristanisca/


 

 

  

      

 

VIRTUALNI MUZEJ RUDARSTVA IN VEČER Z OSKARJI - TRBOVLJE 

 
Ogled Virtualnega muzeja rudarstva 4. Dritl v pododrju Delavskega doma Trbovlje 

 

         
 



 

 

  

               
 
 

Delavski dom Trbovlje je uveljavljen kot eden od centrov novomedijske kulture, ne le na državnem 
temveč tudi svetovnem nivoju. Zasluga za to gre projektu »Trbovlje Novomedijsko mesto«, ki v okviru 
zavoda pokriva področje ustvarjanja v novih medijih. V pododrju Delavskega doma Trbovlje vam 
predstavljamo edinstven muzej v Evropi, kjer na nov, sodoben način predstavljamo več kot 200 let naše 
zgodovine.  
 
Predstavili vam bomo jamo, najbolj značilno delovno okolje rudarja. A to ni zgolj razstava rudarskega 
orodja in ostale opreme, temveč boste doživeli rudarjev delovnik preko vseh človeških čutil. Temu 
primerna je osvetlitev in zvočni efekti hrupa, ki se širi po rovih. S kombinacijo vsega omenjenega želimo 
obiskovalcu ponuditi kar se da pristno izkušnjo rudarjevega delovnika. Poleg tega boste preko 
interaktivnih vsebin, animacij in novomedijskih instalacij  doživeli edinstveno izkušnjo. Skozi video 
postavitev boste izkusili življenje v rudarski koloniji, si ogledali aktualno socialno sliko rudarstva v svetu, 
z virtualnimi očali pa se boste lahko sprehodili po pravih rovih trboveljskega rudnika.    
 

 
 

Po ogledu muzeja, lahko organiziramo večer z oskarji. Skupinam, ki štejejo od 3 do 10 članov, je 
postavljen izziv, da pripravijo tri minutni oglas. Lahko se naredi oglas za katerikoli produkt, ki pelje do 
poslovnega sporočila, s področja vašega podjetja. Da se zadeve malo nadgradijo, morajo skupine 
dodati »ključne besede« ali povedi, ki so dodeljene stilu, v katerem je potrebno narediti oglas. Zelo 
zabaven Team building, ki na plan privede različne osebnosti in talente, kot so igranje, režija, direkcija, 
pisanje scenarijev, make-up strokonjakov ipd. Vse skupaj to naredite v pravem okolju Delavskega doma 
Trbovlje, kjer bo podelitev oskarjev na odru pod žarometi luči. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnxsmChZ7QAhWTDRoKHctGDSYQjRwIBw&url=http://www.trueviewevents.co.uk/film_making&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNGIuWYxt4FaHvZSQu-0p3_Z-UaUSA&ust=1478862162962994
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK8IOWhZ7QAhWHrRoKHaBgCmUQjRwIBw&url=http://www.eventurous.co.uk/team-building/movie-making/&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNGIuWYxt4FaHvZSQu-0p3_Z-UaUSA&ust=1478862162962994


 

 

  

 

                               
 

Z videoposnetki, ki jih imate, lahko priredimo večereno zabavo, ki jo poimenujemo »Večer z Oskarji« 
S celotnim programom bomo v timu razvijali:  
- Kreativnost 
- Team managment 
- Komunikacijo 
- Sprejemanje odločitev 
- Povezovanje med sodelavci 
- Osebno zadovoljstvo, zabavo in humor 

 

RIBNICA IN KOČEVSKO – DIVJE, A PRIJAZNO 

 
Ribnica je mesto v Sloveniji in središče istoimenske občine, ki leži na Ribniškem polju na 
jugovzhodu Slovenije, na ravnem svetu med vzpetinama Mala in Velika gora in tam se bomo 
najprej ustavili na poti iz Ljubljane proti Kočevju. Spoznajte prostranstva zelenih Kočevskih 
gozdov. Pokrajina z najbolj naravno ohranjenimi predeli v Sloveniji vas bo sprejela take kot ste. 
V najglobljih kotičkih so skriti ostanki pragozdov, kjer boste lahko začutili življenje v prvinski 
obliki. 
 
Rokodelski center Ribnica 
 
V Rokodelskem centru Ribnica, v delavnici Rokodelskega centra si bomo ogledali zanimiv 
prikaz izdelovanja suhe robe in lončarstva, pri katerem vas domači rokodelci popeljejo skozi 
čaroben proces nastajanja lesenih in glinenih izdelkov. Poleg ostalih vrst domače obrti ali 
rokodelstva se je na t. i. suhorobarskem območju najbolj razvilo in tudi ohranilo izdelovanje 
suhe robe. To so različni izdelki iz lesa, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, pri kmečkih opravilih 
in kot spominki. Poleg posebnega načina življenja je prebivalcem na podeželju predstavljala 
tudi poseben vir dohodka. Suha roba je še danes doma v Ribnici in širši okolici, med 
suhorobarji pa najdemo prave mojstre oblikovanja lesa. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijuO2MhJ7QAhUJfRoKHRqCCWsQjRwIBw&url=http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=92322&t=news&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNGl3SM4MUiiKb21fTeWOJgsllRdSQ&ust=1478861849700022


 

 

  

 

 
 

 
 
 

Gostilna Tušek 
 
Gostilna Tušek v Gornjih Ložinah vas v sproščenem, 
domačnem, podeželskem okolju na Kočevskem pričakuje z 
dobrotami na žlico, z žara in sladicami. Nahajajo se tik ob glavni 
cesti Ljubljana – Kočevje v okolju travnikov in gozdov. V varni 
ogradi vas pričakujeta tudi kočevska rjava medveda, ki sta z 
njimi že dvajset let.  
 



 

 

  

 

 
Kočevsko jezero 

 
Ko bomo prispeli na Kočevsko, bomo takoj zadihali z naravo, saj Kočevsko polje premore tudi 
zanimivo istoimensko jezero, ki mu pravimo Kočevsko jezero in je nastalo v rudniški kotanji na 
samem dnu. Na območju se je nekoč nahajal rudnik, ki pa je leta 1978 zaprl svoja vrata, zaradi 
prečrpavanja vode pa je kmalu nastalo Kočevsko jezero, ki je veliko in zanimivo za ogled. Mimo 
jezera je speljana naravovarstvena učna pot, ki razkriva mnogo zanimivih podatkov in 
informacij. Kočevsko jezero predstavlja raj za ribolov, saj vsebuje ščuke, rdečeperke, klene, 
krape, some in še mnoge druge. Skupaj s predstavniki ribiškega društva bomo poskušali kakšno 
ribo tudi ujeti. Jezero ponuja tudi druge rekreacijske možnosti, kot so čolnarjenje, potapljanje 
ter pozimi drsanje (seveda, če zima ponudi dovolj mraza), okolica jezera pa mnogo 
sprehajalnih poti.  

 
 
 
 
Ohladitev pod zemljo - Skrivnostni bunker Škrilj 
 
Bunker je bil zgrajen v času hladne vojne 80 metrov pod površjem. 500 m hodnikov in šest 
podzemnih sob z lastnim vodnim zajetjem in dvema generatorjema za proizvodnjo električne 
energije bi omogočil bivanje v primeru atomskega udara, v njem pa bi brez zunanje pomoči 
lahko preživeli tudi do 100 dni. Za obstoj tajnega bunkerja javnost do pred kratkim ni vedela, 
po novem pa je ogled mogoč v organizirani skupini. Gozd nad vasjo Škrilj ostaja zaprto vojaško 
območje. Zanimiv ogled ne tako daljne zgodovine za marsikoga in dogodek, ki ga zagotovo ne 
boste pozabili. 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lovski dom Pr’Slavcu – Ranch Marina 
 
V Lovskem domu Pr’Slavcu Koče vam nudijo vrhunske jedi v objemu krasnega ambienta Ranch 
Marina, ki je gozdna pravljica za vse, ki bi radi doživeli oddih v pristnem "western" slogu. Na 
ranču nudijo možnost jahanja konj v pokriti konjski maneži, izkušeni vodniki pa vas popeljejo 
tudi na različno dolge izlete na konjskem hrbtu po neokrnjeni naravi v okolici. V Lovskem domu 
po besedah tistih, ki so ga že obiskali, nudijo odlične jedi, prijazno postrežbo in pristno 
kulinarično doživetje. 

 
                                                 

Reference 

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

 

• Diagnostični center Bled 

• NLB d. d. 

• Vezovišek in partnerji d. o .o. 

• A banka d. d. 



 

 

  

• Sigr d.o.o. 

• Domel d. d. 

• KD Skladi d.o.o. 

• Projekt d.d. 

• Adriatic d. o. o. 

• Pivovarna Union d. d. 

• A-cosmos (BMW, Mazda) 

• A 1 d. o. o. 

• Duol d. o. o. 

• Chipolo d.o.o. 

• In mnogi drugi..... 

 

 

Več informacij na 
 

Gsm: 040 424 058 

dejan.jesih@picjd.si 

 

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI CENTER JD 

www.teamup-dogodki.si 

 

 
                                                           

                                                     

http://www.teamup-dogodki.si/

