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AKTIVNI TEAM BUILDING 
 

Želite narediti nekaj dobrega za svoje zaposlene in boljšo klimo v podjetju? Želite prispevati k bolj zdravemu 

načinu življenja svoje ekipe? Preženite stres in sprostite službeno napetost v naši družbi ob zanimivih športnih 

aktivnostih. 

 

 

ENODNEVNI PAKET 

 

Dobra ekipa složno vstaja zgodaj, zato boste z aktivnim team buildingom začeli že ob 9.uri, ko se boste zbrali na 

SC Cerkno, pri restavraciji Alpska perla. Ob 9.30 boste izžrebali skupine, ki se bodo v timskem duhu lotevale 

športnih izzivov. Vsaka skupina dobi svojo barvo majic, pridobljene točke pa se bodo seštevale ob vsaki športni 

disciplini.   

Ogrevanje bo pestro; ena skupina bo srčni utrip pospešila ob paintballu, druga bo ravnotežje lovila na SUPu. Še 

pred kosilom se boste vsi preizkusili v obeh disciplinah. Po prvi dozi adrenalina si boste vzeli pavzo za kosilo v 

Alpski Perli, po kratkem počitku pa preskusili natančnost ob lokostrelstvu in ravnotežje na slacklinu. Po 

dejavnostma, ki zahtevata koncentracijo in mirnost, boste v sebi ponovno poiskali malo pustolovskega duha. Na 

podlagi orientacijskih sposobnosti in iznajdljivosti v naravi boste poskusili najti čim več pripomočkov, s katerimi 

boste prižgali ogenj na bakli ter še gorečo prinesli na cilj. Zmaga ekipa, ki z gorečo baklo prva prečka ciljno črto. 

Med čakanjem na rezultate športnih aktivnosti se boste lahko pozabavali ob igranju odbojke na mivki. Po 

razglasitvi zmagovalne ekipe Aktivnega team buildinga se boste nasitili dobrot izpod rok našega chefa ter se po 

želji poveselili še ob glasbi. 

 

Program po urah 

9.00 – prihod na SC Cerkno, zbor pred Alpsko perlo  

9.30 – žreb skupin, podelitev majic 

10.00 – paintball in SUP  

12.30 – kosilo 

14.30 – lokostrelstvo in slackline 

15.30 – orientacijski tek s prižigom bakle 

17.30 – odbojka na mivki 

18.30 – razglasitev rezultatov 

19.00 – večerja 

 

Cena paketa: 70 €/osebo (minimalno 20 oseb) 

 

Cena vključuje: sodelovanje in opremo za športe po programu, kosilo, večerja, majice 

 

Možno doplačilo:  

Živa glasba: 100 € 

 

DVODNEVNI PAKET 

 

1. dan 

Dobre stvari se začnejo zgodaj, zato se boste s sodelavci ob 9. uri zbrali na SC Cerkno, pri restavraciji Alpska 

perla. Najprej boste izžrebali skupine, ki se bodo vsaka v svoji barvi majice s skupnimi močmi lotevale športnih 

izzivov. Začeli boste adrenalinsko. Ena skupina bo utrip pospešila s paintballom, druga ob iskanju ravnotežja na 

SUPu. Še pred kosilom boste zamenjali vloge in med nove izkušnje zapisali obe dogodivščini. Po kosilu in 

počitku v Alpski perli se boste ponovno ogreli ob odbojki na mivki ali nogometu, da se boste lažje podali na 

orientacijski tek. S pomočjo iznajdljivosti in orientacijskih sposobnosti bo vaša ekipa poskušala najti čim več 

pripomočkov za izdelavo bakle in prižig ognja. V izzivu zmaga ekipa, ki z gorečo baklo prva prečka ciljno črto. Po 

večerji se boste podružili ob ognju, za boljše vzdušje pa bo poskrbel lokalni harmonikaš. Nočitev v apartmajih 

Alpska perla. 
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2. dan 

Po zajtrku boste ljubitelji gorskega kolesarjenja srčni utrip pospešili s spustom po progi v Bike Parku (omejeno 

število koles). Skupina udeležencev, ki se raje kot adrenalinu predaja gorskemu zraku in razgledom, pa se bo 

odpravila na približno 3 ure dolg pohod na Bleguš. Po kosilu v Alpski perli se boste zabavali ob odbojki na 

mivki, nogometu ali ponovno preizkusili na novo pridobljene spretnosti na SUPu. Zadnja možnost za pridobitev 

skupinskih točk bo test za mirne roke – lokostrelstvo. Kako dobro se je odrezala vaša ekipa, boste izvedeli ob 

razglasitvi rezultatov, potem pa se prepustili zmagoslavju v neokrnjeni naravi. 

 

Program po urah 

 

Prvi dan 

  9.00 – prihod, zbor pred Alpsko Perlo  

  9.30 – žreb skupin, podelitev majic 

10.00 – paintball in SUP  

12.30 – kosilo 

14.30 – odbojka/mini nogomet 

16.30 – orientacijski tek 

19.00 – večerja 

20.30 – druženje ob ognju, za vzdušje poskrbi harmonikaš 

 

 

Drugi dan 

  9.00 – zajtrk 

10.00 – pohod na Blegoš ali spuščanje v Bike Parku (omejeno št. koles) 

13.00 – kosilo v Alpski perli 

14.00 – odbojka, mini nogomet, SUP 

14.30 – lokostrelstvo in razglasitev rezultatov 

 

 

Cena paketa: 119 €/osebo (minimalno 20 oseb) 

 

Cena vključuje:  

sodelovanje in opremo za športe po programu, 2x kosilo, večerja, zajtrk, majice 

 

Doplačila:   

turistična taksa: 1,15 €/noč 

zavarovanje: 0,22 €/noč 

 


