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A. TEK NA SMUČEH 

 

Učenje teka na smučeh je lahko zabavno doživetje, ki da ekipi nov zalet in jo poveže.  
Zabavno aktivnost prilagodimo vaši skupini, demonstratorka teka na smučeh in bivša 
državna reprezentantka vas bo seznanila z tekaško opremo in vam predstavila tek na 
smučeh. 
 

 
 
Tek na smučeh je ena najbolj zdravih športno rekreativnih dejavnosti, kjer uporabljamo mišice 
celega telesa, kar ga uvršča med najpopolnejše oblike rekreacije. Ne skrbite, ne bo vam 
potrebno teči predaleč, cilj team buildinga je okusiti pravo tekmovanje v teku na smučeh, a 
prioriteta je zabava!  
  

  
 

 



 

  

S celotnim programom bomo v timu razvijali: 

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

 
 

B. IZDELAJTE SVOJ AVTO 

 

 

Dejavnost 

Različnim skupinam, ki delajo na ločenih območjih-sobah, so dana navodila za izgradnjo vozila in 
razvijanje trženjskega koncepta za to. Na koncu so njihovi "izdelki" predstavljeni vsem v preskusni 
vožnji, prej pa gredo še skozi varnostni test.  Naredi svoj avto je vsestransko orodje, kjer se skozi zabavo 
učimo medsebojnega sodelovanja,kreativnosti, planiranja, vodenja, motiviranja in še marsikaj. 

Kako poteka aktivnost 

Vsaka ekipa je zadolžena za konstrukcijo vozila z zavoro in krmilnim sistemom. Vsako vozilo mora biti 
sposobno prevažati eno osebo in ga poganjata dve ČO-ji (človeške moči). Vozilo bo potrebovalo tudi 
logotip in slogan, s katerim se ekipa loti naloge. Bistvo naloge pa je: vozila morajo biti čim bolj podobna 
v izdelavi, vendar različno opremljena. Med razvojno fazo se vodje gradbenih ekip srečajo v  ločenem 
območju, kjer podrobneje govorijo o izdelavi avta. Ko so avti izdelani sledi parada vozil pred vsemi 
udeleženci team buildinga. 

S celotnim programom bomo v timu razvijali: 

• Pozitivno klimo, 
• medsebojno sodelovanje, 
• konstrukcijsko kreativnost, 
• načrtovanje, določanje in vrednotenje kriterija kakovosti, 
• dajanje in sprejemanje navodil, aktivno poslušanje, kultura sestankov 
• osebno zadovoljstvo, zabavo in humor, 



 

  

• motivacija tima in posameznika, 
• pripadnost  in zvestoba podjetju. 

         

 

C. 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 4 skupine (lahko tudi več). 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. 

   
 
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! 
 
Kreativni programi spodbujajo preizkušanje idej, presegajo meje domišljije, prinašajo novo znanje, 
hkrati pa tudi zabavo in sproščeno druženje.  

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. 

 

D. 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 dve orodji 
ustvarjalnega mišljenja in dva sistema za razvoj inovacij, s katerimi bodo nadgradili svoje delovanje v 

poslovnem procesu.   

                               

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, 
- hrano in pijačo, ki bo stimulirala kreativno razmišljanje, 
- druženje in zabavo v prijetnem okolju. 

Primerno za: 

- Oddelek marketinga 
- Oddelek razvoja 
- Projektne skupine 
- Upravo 

 

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
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNks3BjI7MAhUCPRQKHSaiC64QjRwIBw&url=http://stevenenglander.co.uk/brainstorming-step-four-five/&bvm=bv.119408272,d.d24&psig=AFQjCNGWoEY4DQwRDhoRQc3VEoYv52xHUw&ust=1460722021475820


 

  

E. IZDELAJTE ROČNI NOGOMET Z MOJSTROM PRIMOŽEM 

Delajte kot ekipa in presenečeni boste, kako hitro lahko zgradite namizni nogomet.. Barvanje, 
privijanje, brusenje in še marsikaj je zelo zanimivo. Zabava, natančnost in timski duh sta bistvo tega 
dogodka. S pomočjo trenerja- mizarja boste zgradili namizni nogomet.  

Kreativna igra za odrasle. S čisto pravim mizarskim orodjem naredite namizni nogomet z logotipom 
vašega podjetja. Najprej je potrebna dobra organizacija dela, načrtovanje vaše mize za nogomet, med 
delom pa se izkaže dobra komunikacija, usklajevanje in strategija med udeleženci našega team 
buildinga. Po končanem dogodku seveda vzamete namizni nogomet s seboj, da se boste z njim 
sproščali tudi med pavzami pri vas v podjetju. 

 

S celotnim programom bomo v timu razvijali: 

• medsebojno sodelovanje, 
• konstrukcijsko kreativnost, 
• načrtovanje, določanje in vrednotenje kriterija kakovosti, 
• osebno zadovoljstvo, zabavo in humor, 
• motivacija tima in posameznika, 
• pripadnost  in zvestoba podjetju. 



 

  

F. OFFLINE KAMP BREZ VAŠIH PAMETNIH TELEFONOV - ANTISTRES 

Izklopite digitalne naprave in preživite dan brez pametnih telefonov. Spletni kamp vam daje priložnost, 
da stopite v stik z naravo in sodelavci. 

       

Nenehno v stiku 

Ali veste, koliko časa porabite na spletu in kako lahko na vaše zdravje vpliva na občutek, da morate biti 
ves čas na voljo? Strah, da boste morda kaj zgrešili, vam dela odvisne pametnega telefona. Ta delavnica 
vam lahko pomaga najti bolj trajnostne načine obravnave digitalnega sveta. 

 
 

Ravnotežje med spletom in brez povezave 

Pametni telefon je izključen za čas trajanja kampa. Za pol dneva ali cel dan ali celo s prenočitvijo, če 
želite. Tako boste lahko razvili bolj zavesten odnos do digitalnega sveta. Preživite nekaj časa v naravi, 
pripravite testo in pecite kruh okoli ognjenega tabora in se poskusite zavedati svoje okolice. Ker ne 
morete črpati iz sredstev pametnega telefona, morate improvizirati. V kratki delavnici boste razmislili 
o načinih, kako lahko ponovno vzpostavite ravnovesje med življenjem na spletu in izklopom. 



 

  

    

Potek dneva 

Po pijači dobrodošlice in pozdravu odkrijte, kaj vas čaka na offline kampu. Potem postane resno:, 
pametni telefoni so izklopljeni in zaklenjeni v zakladnici, vi pa se lahko osredotočite na dejavnosti brez 
povezave in teme delavnice, kot so obravnavanje stresa, spletno vedenje v vaši ekipi ali v vsakdanjem 
življenju. Ob koncu poldnevnega ali celodnevnega dneva je dovolj časa za razpravo o vaših izkušnjah - 
in seveda, svoj pametni telefon boste dobili nazaj pred odhodom! 

G. IZDELAJTE SVOJE SANI 

 

 

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



 

  

Naloga vsakega teama bo iz različnih razpoložljivih materijalov, kot so avtomobilske gume, stare smuči, 
lesa... sestaviti kar se da funkcionalne, a zabavne sani. Način gradnje sani ni pomemben. Pomembna 
bo kreativnost in iznajdljivost, še bolj pa teamsko delo, saj bo lahko znanje posameznika močno 
pripomoglo k uspehu teama. Kreativno teamsko 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. 

H. TIMSKI IZZIVI 

 

Vi organizirate seminar, mi vam nudimo zabavo. Naše aktivne skupinske vaje lahko rešite v 
zaprtih prostorih ali na prostem. 
 
Napredek skozi skupne timske izzive.  
 
Pridružimo se vam v vaših seminarskih prostorih, da boste lahko kar najbolje izkoristili čas, ki 
ga imate na voljo za vašo delavnico. Če nam vreme dopušča, lahko naloge izvedemo tudi zunaj. 
 
Skupine se izmenjujejo z različnimi nalogami, pri čemer obravnavamo različne vidike 
vsakdanjega poslovnega življenja: sodelovanje, timska dinamika, odločanje, komunikacija, 
sinergijsko razmišljanje in delovanje, iskanje strategije, medsebojno zaupanje, poglobljeno 
medsebojno spoznavanje in igra vlog. 
 

                 
 
Ni vedno lahko koordinirati ekipo, sploh na                            Skrivnost žebljev vam bomo povzročilo kravžanje   
 ozki leseni deski.                                                                          možganov in dobro komunikacijo med udeleženci. 
 



 

  

   
Marshmallov-Špageti stolp -skupaj najdemo boljše rešitve. 

 

 

 

  
Komunikacija in kreativnost so bistvene sestavine te zabavne vaje, kjer se dve ekipi pomerijo pri sestavljanju 
Lego kock. 

 

 

 

     
Timsko sodelovanje, ter doseganje sporazumov   Ključni dejavniki za uspeh so koordinacija, sodelovanje in  
 je bistvo Stack mana.                                                 prilagoditve dveh podskupini 

 



 

  

   
Z minskim poljem gradimo zaupanje med sodelavci.  Ne glede na to, ali je poleti ali pozimi, je delavnica TIMSKI  
                                                                                               IZZIV vedno zabavna in spodbuja sodelovanje 

 

Namen teh vaj je lahko prepoznati. Zato globlji razmislek ni nujno potreben. Če pa bi se raje 
odločili za poglobljen razmislek, vam lahko pomagamo z dodatnimi vprašanji in trenerjem. 
 
Veseli nas, da sestavimo program po meri, ki upošteva vaše individualne zahteve. Naši aktivni 
izzivi so primerni tudi za zelo velike skupine. 
 
 

I. ZDRAV IN AKTIVEN  ŠPORTNI TB - BAZA 

Dobro počutje zaposlenih je najboljša investicija. PICJD d.o.o. v sodelovanjem z Bazo športa, je za vas 
pripravil zdrav in aktiven športni TB. V Bazi so združeni bivši in aktivni športniki, ki so življenje posvetili 
razvoju življenjskih veščin skozi šport. Z gibanjem gradimo zdravje, predvsem pa ekipni odnos. 
Verjamemo, da je to ključno za doseganje zastavljenih ciljev v podjetju. Dobro počutje na delovnem 
mestu je ključna skrb vsakega uspešnega podjetja, zato smo za vas pripravili delavnice zdravega in 
aktivnega team buildinga.   

Se sprašujete, kaj je tisto, kar vaši sodelavci resnično potrebujejo za svoje delovanje? 

SPOZNAJTE NOVE TRENDE S PODROČJA DOBREGA POČUTJA IN IZPELJITE TEAMBUILDING, KI VAM 
PONUJA NOV, CELOSTEN ŽIVLJENJSKI SLOG IN OPUŠČANJE NEZDRAVIH NAVAD.  

  
 

Ni dovolj samo tehnično superiorna izvedba nekega izdelka ali storitve, ki je namenjena prodaji, ampak 
so pomembne vrednote, ki jih s svojim delom in načinom razmišljanja vgrajujejo vsi posamezniki 
znotraj podjetja. 



 

  

Vložek v ljudi je vložek v uspeh. Da se posameznik dobro počuti na delovnem mestu, je odvisno v veliki 
meri tudi od odnosov na samem delovnem mestu. Da bi ustvarili dobro klimo, moramo z ekipo občasno 
zamenjati prostor in se postaviti v različne življenjske situacije, ki nas izzivajo in silijo k drugačnim 
reakcijam kot smo jih vajeni. 

Del dneva bo z vami bo IGOR CESAR. Nekdaj vrhunski športnik košarkar,ki je diplomant Fakultete za 
šport-smer športno treniranje. Diplomiral je s področja proprioceptivne vadbe (vadbe stabilizacije in 
ravnotežja), ki zmanjšuje tveganja za pojav poškodb. Njegove bogate 20 letne izkušnje in konstantno 
nadgrajevanje znanj na področju kondicijske priprave vrhunskih športnikov, mu omogočajo 
prilagajanje različnim potrebam športnikov, tako rekreativnih kot profesionalnih. 

  

Ponujamo vam različne programe, od vzpostavljanje dobrega počutja za namen preprečevanja bolezni 
in poškodb pri delu, načrtovanje treninga in zdravega načina prehranjevanja na delovnem 
mestu,preprečevanja kronične utrujenosti,  pa do premagovanja stresa in pritiska.  

Vse skupaj izvedemo v dveh delih. Prvi del je praktičen, v telovadnici z Igorjem, drugi del pa 
kombiniramo z našimi odličnimi predavatelji ( Stres, komunikacija...) ali pa z kakšnim našim zabavnim 
team buildingom, ki ga izberete iz našega širokega nabora team building iger. 

J. 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. 

 

 
 
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 ...  

 

 

 

 



 

  

K. 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. 

 

L. 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. 

 

 

M. GOLF 

 
 

                     
 
Golf kot ena izmed aktivnosti dogodkov team buildinga je odlična, 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. 
 

 
 

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


 

  

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

N. 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. 

O. 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…  

   
 
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. 

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


 

  

 . 

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. 

 

 

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. 
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P. GLASBENI ORKESTER 

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.  

                              

Glasbena 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.  
 
 
 

                                           



 

  

R. STOP MOTION ANIMACIJE 
Stop motion je tehnika animacije, pri kateri se združuje posamezne fotografije, da se tako 
ustvari animirani film. To je ena temeljnih tehnik animacije, pri kateri lahko uporabljamo tako lutke, 
lego kocke ali katere druge igrače, kot tudi risbe s kredo na tablo ali tehniko kolaža. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri naših delavnicah se poslužujemo sodobne komunikacijske tehnologije, ki je danes dostopna večini 
ljudi. S pomočjo aplikacije na pametnem telefonu se slike, ki jih udeleženci posnamejo same sestavljajo 
v kratek animiran film. Aplikacija omogoča pregled nad vsemi posnetimi fotografijami, ki jih lahko 
udeleženci popravljajo, brišejo ali dodajajo, v kolikor je to potrebno za dober izdelek. Pred praktičnim 
delom se udeleženci seznanijo s principi izdelovanja animacije in tehniko izdelave stop motion 
animacije, kot tudi praktičnimi nasveti za uporabo aplikacije. Nato samostojno izdelajo krajšo 
animacijo, od oblikovanja scenarija in risanja scenosleda do snemanja in montaže izdelka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stop motion animacija je primerna za udeležence vseh starosti, spodbuja kreativnost udeležencev, saj 
mnogi prek nje najdejo pravi medij za izražanje svojih zamisli in zgodb, hkrati pa jih seznanja z 
zmožnostmi uporabe sodobne tehnologije, ki nas dandanes povsod obkroža. 
 
Udeleženci delajo v skupini, kar je za team building odlično, na koncu delavnice oz. dneva pa si lahko 
vsi skupaj ogledajo ustvarjene izdelke. 
 
Z delavnico Stop motion animacije bodo udeleženci: 

• spoznali osnove stop motion animacije, 

• pokazali svojo kreativnost, 

• uporabili domišljijo, 

• delali v skupini, se med seboj motivirali in povezali, 

• medsebojno sodelovali. 



 

  

S. KULINARIČNI TEAM BUILDING 
 

Zadnje čase je zelo popularno kuhanje in preizkušanje kuharskih sposobnosti na vse možne načine. 

Kuhanje skupaj je tudi idealna priložnost, da se ekipa nekaj novega nauči, medsebojno sodeluje, 

izmenja kuharske veščine ter se pri tem obvezno dobro zabava. 

Cilj naše »igre« bo priprava okusnega obroka, ki bo moral imeti tudi všečno prezentacijo na krožniku, 

naša strokovna komisija pa bo dala oceno tako okusu kot tudi predstavitvi. Ekipa bo morala poskrbeti 

za to, da bo očarala komisijo in za to bo imela na voljo tudi skrite začimbe. Dovoljene bodo tudi male 

skrivnosti velikih mojstrov! 

Odvisno od lokacije in sezone bodo na voljo recepti, sestavine, kuharski rekviziti ter okrepčilo za vse 

člane ekipe. Program lahko nadgradimo tudi s tem, da morajo udeleženci sami nabaviti sestavine ali 

jih nabrati na vrtu. 

Ugotovili bomo, kako ekipe med seboj komunicirajo, kako upoštevajo navodila, kako so člani ekipe 

hitri, kako delujejo pod pritiskom omejenega časa, videli pa bomo tudi, kdo poseduje vrline kot so 

kreativnost in domiselnost. 

Vsi skupaj se boste zabavali, se poleg tega še kaj naučili ter poizkusili hrano, ki jo bodo pripravili vaši 

sotekmovalc

 

 

Na delavnici bodo udeleženci: 

• krepili medsebojno sodelovanje, 

• krepili svoje komunikacijske sposobnosti, 

• testirali delovanje pod (časovnim) pritiskom, 

• izmenjali kuharske veščine in delili izkušnje, 

• preverili svojo kreativnost in domiselnost, 

• in se pri tem dobro zabavali! 



 

  

T. GORSKO KOLESARJENJE 
 

Za vse, ki vam malo adrenalina prinaša veselje ali izziv, za vas organiziramo strokovno vodeno gorsko 

kolesarsko turo ali delavnico učenja tehnike kolesarjenja. Zahtevnost aktivnosti bo prilagojena 

predznanju vsake skupine posebej. 

V sproščenem vzdušju se bomo opremljeni s čeladami in po potrebi drugo zaščitno opremo odpravili 

na krajši gorsko kolesarski izlet, kjer bomo spoznali okolico izbrane lokacije ter se soočili z ovirami, ki 

nam jih bo prinesla razgibana pot. 

 
 

Gorsko kolesarstvo za ekipo: 

• soočanje z različnimi izzivi, 

• motiviranje in sodelovanje v skupini, 

• aktivno preživljanje časa, 

• doseganje cilja in ovire na poti do tja, 

• koncentracija, motorika in učenje novih veščin. 

 

U. ZABAVNA ADRENALINSKA PREIZKUŠNJA 

 
Dajte svojim zaposlenim takšno dozo adrenalina, da jih zagotovo ne bo pustila ravnodušnih. Močni 

skupni spomini, polni čustev, namreč povezujejo zaposlene in krepijo pripadnost. Naša adrenalinska 

zabavna preizkušnja je primerna tudi za tiste, ki niso športno aktivni. 

 



 

  

Vaš dogodek začnemo z zajtrkom na travi in prelepim razgledom na Gorenjsko. Po zajtrku gremo v 

adrenalinski park, v čudovitem naravnem okolju, kjer se bodo okrepili odnosi znotraj vaše ekipe. 

Nadaljevali bomo s plezanjem po plezalni steni in spuščanjem po vrvi, na koncu prvega dela pa se boste 

spremenili v ptico in se spustili po jeklenici (zipline). 

Po odličnem piknik kosilu, lahko nadlajujemo z Gorenjskimi kmečkimi igrami ali pa učnimi metodami, 

kjer bodo v ospredje prišli avtentični procesi znotraj ekipe. V varnem okolju, brez vsakodnevnih 

napetosti, bodo udleženci obvladali zahtevno nalogo predvsem z učinkovito komunikacijo med seboj. 

Naša učna orodja prevedejo učno vsebino in teorijo doživetja čutov. Učenje skozi delo pomeni videti, 

slišati in čutiti – učiti se za resnični svet. 

Adrenalinska preizkušnja za ekipo: 
 

• premagovanje strahov, 
• motiviranost in povezanost ekipe, 
• medsebojno sodelovanje, 
• sproščanje adrenalina in zabava. 

 

T. NOGOMETNI TEAM BUILDING 
 

Delajte kot delajo najboljše nogometne ekipe! 

Čeprav je briljantnost posameznika (Messija, Ronalda) vedno prikazana na vseh športnih programih, 

so bile ekipe tiste, ki so pokazale, da lahko skupaj kot tim naredijo velike stvari. Čilska zmaga na Copa 

Ameriki, pa tudi Wales in Islandija sta na Europskem prvenstvu dokazala, da lahko na papirju šibka, a 

sicer močna ekipa premaga superiorne posameznike. Ne smemo pozabiti, da je Leicester City zmagal v 

Premier ligi in Atletico Madrid, ki je prišel do finala v Ligi prvakov dokazal, da je dobra organizacija tudi 

v nogometu zelo pomembna. Na našem team buildingu vam nudimo nekaj vaj, ki jih uporabljajo 

najmočnejše nogometne ekipe in se osredotočajo na komunikacijo, gibanje, motivacijo ter timsko 

delo. To so vaje, ki jih uporabljajo tudi druge dobro organizirane ekipe. 

 

 

Prepustite se profesionalnim nogometnim trenerjem in motivatorjem in se za en dan prelevite v 

nogometno ekipo.  

Najprej boste opravili aktiven nogometni trening, potem pa odigrali še pravo nogometno tekmo … Da 

pa bo vse skupaj bolj zabavno vam bomo pripravili drese z vašimi imeni na hrbtu. 

 
 



 

  

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/

