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O NAS

Naša ideja je preprosta,  vsako

podjetje, vsaka ekipa si mora vzeti

čas zase, se včasih oddaljiti od

vsakodnevne rutine in se za en dan

posvetiti drug drugemu. Eden od

pomembnejših elementov uspeha je

dober tim in dober tim postane ekipa

šele, ko deluje usklajeno.
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TOP
AVANTURA

Opremljeni s fotoaparati in

razdeljeni v skupine 3-7

oseb se boste spopadli s

časom in desetimi

nenavadnimi nalogami, ki

bodo ta dan odločale o vaši

usodi. Vaše aktivnosti

bodo spremljali sodniki.

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.
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TOP
AVANTURA

S celotnim programom

bomo v timu razvijali:

- Pozitivno klimo in visoko

motivacijo zaposlenih,

- razvijanje osnov

timskega dela,

- osebno zadovoljstvo,

zabavo in humor.
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KMEČKE
IGRE

Zabavni program, kjer

ekipe tekmujejo v

spretnosti, moči in znanju

pri  opravljanju starih

kmečkih opravil. Skupine

tekmovalcev premagujejo 

naloge, v katerih

sta  glavna  zaupanje in

usklajenost ekipe.

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.
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KMEČKE
IGRE

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.

5



PO POTEH
POHORJA

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 poteh

Pohorja je program

namenjen poslovnim

skupinam, ki imajo željo po

skupnem sodelovanju in

nepozabni avanturi.

Po poteh Pohorja je

orientacijsko tekmovanje,

ki ga izvedemo na idilični

lokaciji Pohorja. Opremljeni

s fotoaparati in razdeljeni v

skupine 3-7 ljudi se boste

odpravili na orientacijski

sprehod po urejenih poteh

na gorskem zraku s

čudovitimi razgledi. 6



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.
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STOP
MOTION

Stop  motion  animacija

spodbuja kreativnost

udeležencev, saj  je  pravi

medij za izražanje zamisli in

zgodb, hkrati pa seznanja z

zmožnostmi uporabe

sodobne tehnologije.

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. 8



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.
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MOTION



PIKNIK S 
STILOM

Navdušite svoje zaposlene

ali poslovne partnerje na

pikniku s stilom. Naša

ekipa bp poskrbela za

vrhunsko pogostitev in

začinila vsak dogodek

individualno po okusu

naročnika.

Navdušite svoje zaposlene

ali poslovne partnerje na

pikniku s stilom. Naša

ekipa poskrbi za vrhunsko

pogostitev in začini vsak

dogodek  po okusu 

 naročnika.
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Na pikniku bodo

udeleženci:

- krepili medsebojno

sodelovanje,

- krepili svoje

komunikacijske

sposobnosti,

- in se pri tem dobro

zabavali!
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PIKNIK S 
STILOM



ANTISTRESNI 
DAN

Izklopite digitalne naprave

in preživite dan brez

pametnih telefonov.

Antistresni dan vam daje

priložnost, da stopite v

stik z naravo in sodelavci.

Vam bo uspelo zdržati?!

Po  pozdravu, pijači

dobrodošlice in zdravem,

naravnem zajtrku vam

bomo  razkrili, kaj vas čaka

skozi vaš antistresni dan.

Po predstavitvi postane

resno: pametni telefoni so

izklopljeni in zaklenjeni v 

 zakladnici, vi pa se lahko

osredotočite na

dejavnosti brez povezave.
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Praktično se bomo 

preizkusili v različnih

spretnostih, pri tem pa se

boste morali zanesti 

na svoj instinkt in pokazati

svoja intuitivna dejanja. Po

delavnici si 

bomo privoščili krajši

sprehod do krasne jase,

kjer nas bo čakala 

vaditeljica joge in nam

pokazala nekaj vaj, tako

osnovnih kot tudi 

naprednejših.Ob koncu

poldnevnega ali

celodnevnega programa

bo dovolj 

časa za razpravo o vaših

izkušnjah tekom dneva in o

tem, kako 

obvladujete stres v službi

in vsakodnevnem življenju
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DAN



ADVENTURE
RACE

Adventure race je

hitrostno orientacijsko

tekmovanje, ki ga izvajamo

na atraktivnih lokacijah

širom Slovenije. Naloga

ekip je, da v čim krajšem

času premagajo

zastavljeno pot.

Skozi naše druženje

otrebno kolesariti, plezati,

se s kanuji podati preko

jezera, pokazati spretnost

v orientaciji in še marsikaj.
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Adventure race spodbuja:

- sodelovanje,

- povezanost,

- organizacija časa,

- določanje prioritet,

- učenje na napakah,

- kreativnost,

- timsko naravnanost,

- dobro komunikacijo,

- pozitivno razmišljanje, 

- motivacijo.
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ADVENTURE
RACE



IZDELAJ SVOJ
AVTO

Potrebna bo iznajdljivost in

konstrukcijska žilica, da

lahko tim doseže željeni

cilj. Poleg sodelovanja

program ponuja tudi

simpatično in prijazno

tekmovanje. Naloga tima

je, da iz razpoložljivih

materialov sestavi pravo

vozilo.

Različnim skupinam, ki

delajo  v ločenih območjih

(sobah), so dana navodila za

izgradnjo vozila in razvijanje

trženjskega koncepta za to. 

Vozila morajo imeti zavoro in

krmilni sistem ter morajo biti

sposobna prevažati po eno

osebo – vozilo poganjata dve

ČO (človeške moči). Vozilo

 bo potrebovalo tudi logotip in

slogan, s katerim se ekipa loti

naloge.
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S celotnim programom

bomo v timu razvijali:

- razvoj ekip – razvoj

kreativnh rešitev skupaj,

sodelovanje med oddelki,

- komunikacijski trening –

natančna uporaba

jezika/dajanje in

sprejemanje navodil,

aktivno poslušanje, kultura

sestankov,

- vodstveni trening –

motiviranje zaposlenih,

ohranjanje dogovorov,

- upravljanje s kakovostjo –

načrtovanje, določanje in

vrednotenje kriterijev

kakovosti,

- osebno zadovoljstvo,

zabavo in humor,

- motivacijo tima in

posameznikov.
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NAREDI
NAMIZNI
NOGOMET

Delajte kot ekipa in

presenečeni boste, kako

hitro lahko zgradite čisto 

svoj namizni nogomet…

Barvanje, privijanje,

brušenje in še marsikaj je 

zelo zanimivo. Zabava,

natančnost in timski duh

sta bistvo tega dogodka.

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. 18



Kaj bomo spodbujali?

- medsebojno sodelovanje,

- konstrukcijsko

kreativnost,

- načrtovanje, določanje in

vrednotenje kriterija

kakovosti,

- osebno zadovoljstvo, 

- zabavo in humor,

- motivacija tima in

posameznika,

- pripadnost  in zvestoba

podjetju.
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SIMPLEX
METODA
Iščete nove ideje? Aktivne

delavnice za razvoj

kreativnega mišljenja, ki

 imajo za cilj udeležence

naučiti uporabo

psiholoških orodij za 

spodbujnje ustvarjalnega

razmišljanja v poslovnem

in zasebnem svetu.

Simplex je sistem aplikativne

ustvarjalnosti, ki medsebojno

povezuje kreativno reševanje

problemov z veščinami in

orodji ustvarjalnega procesa

in managementa inovacij.

Simplex Proces je še posebej

primeren za vodenje

celotnega inovacijskega

oziroma ustvarjalnega

procesa.
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Delavnica bo izkustvena in

udeleženci bodo v skupinah

po 10 spoznavali vse

korake ustvarjalnega

procesa skozi aktivno delo.

S pomočjo moderatorskih

orodij bodo udeleženci ves

čas aktivni.
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TIMSKI
 IZZIVI
Naše aktivne skupinske vaje

lahko rešite v zaprtih prostorih

ali na prostem. Pridružimo se

vam v vaših seminarskih

prostorih, da bostel ahko 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.

22



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.
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IZ MESTNEGA VRVEŽA V OBJEM GOZDOV

 

 Programi našega podjetja so orientirani v

krepitev ekipnega duha, potekajo v

sproščenem vzdušju z najnovejšimi metodami

in pristopi za dvig energije, motivacije in

kreativnosti, obenem pa programi vsebujejo

tudi izobraževalno noto.

 

MARIBOR IN POHORJE

Maribor je ugnezden ob reki Dravi v objemu

zelenih gozdov Pohorja in slikovitih vinorodnih

gričev. Spojen je s čudovitim zaledjem

najvzhodnejšega koščka Alp in razgibanih

Slovenskih goric ter z reko povezan z ravnico

Dravskega polja. Pohorje je izhodišče za

odkrivanje posebnosti vzhodnega dela

Slovenije. Zeleno hribovje najbolj vzhodnega

dela Alpske Slovenije, prepredeno s smučišči,

pohodniškimi in kolesarskimi potmi, se stika z

mestom. V samem središču mesta raste

najstarejša trta na svetu! Maribor – Pohorje

ponuja pravo zakladnico gastronomskih

doživetij in priložnosti za druženje.
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VZPENJAČA DO POHORJA

 

Pohorje (Črni vrh, 1543,5 m), pogorje, ki se

dviga nad mestom Maribor in se od tam razteza

proti zahodu, je zelena oaza prečudovite narave

in neštetih možnosti za sprostitev in

rekreacijo. Krasijo ga naravne znamenitosti, kot

so šotna barja z jezeri, slapovi in pragozd, do

katerih nas pripeljejo številne pohodniške in

kolesarske steze, ki prepredajo pohorske

gozdove. Gondolska žičnica Pohorska

vzpenjača s spodnjo postajo le cca. 5 km izven

starega mestnega jedra Maribora povezuje

mestni vrvež s spokojnim, a življenja polnim

Mariborskim Pohorjem.

 

HOTEL TISA

Hotel Tisa na Pohorju se nahaja v prelepem

okolju pohorskih gozdov, na 912 metrih

nadmorske višine, kjer lahko zadihate s polnimi

pljuči in začutite lepoto in bogastvo neokrnjene

narave v vseh letnih časih. 
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PIC JD d.o.o. ustvarja inovativne timske

izkušnje, ki povezujejo in motivirajo zaposlene.

Zato nam razvoj svojih kadrov zaupajo že

mnogi; npr. Diagnostični center Bled, NLB d. d.,

A Banka d. d., Domel d. d., A 1 Slovenija d.o.o.,

Banka Sparkasse  d. d., PRIGO d. o. o., Sberbank

banka d. d., SIGR d. o. o., Agencija Spirit,

Novartis inc., Telekom d. d., Chipolo d. o. o., A-

cosmos d. d. (BMW, Mazda), Adriatic Slovenica

d. d., Duol d. o. o. in mnogi drugi ...  Podjetje ima

večletne izkušnje pri svetovanju, vodenju in

upravljanju različnih komunikacijskih projektov

ter izvajanju usposabljanj s področja

učinkovitega komuniciranja in mreženja ter je

že skoraj desetletje prisotno na slovenskem

trgu izvajanja tembuilding programov.









Za več informacij smo vam

z veseljem na voljo.

POSLOVNO  IZOBRAŽEVALNI CENTER JD

direktor Dejan Jesih

T: 040 424 058

info@picjd.s

iwww.teamup-dogodki.si


