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Zadeva: ponudba za organizacijo piknika/grajenje ekipnega duha 
 
 
Ekipno druženje, grajenje ekipnega duha in/ali sprostitev s sodelavci in prijatelji. 
#pikniktaaaajm :)  Kje? V Grajskem parku v Logatcu. V senci stoletnih dreves, v objemu narave 
in brezčasnosti. 
 
Dobra novica št. 1. Sezona piknikov je tukaj. Dobra novica št. 2. V skladu z našo zgodbo in skrbjo 
za vas, vam pripravimo celostni paket od A do Ž za popolno brezskrbno doživetje. 
 
Vse podrobnosti naše ponudbe najdete v nadaljevanju. 
 
 
Piknik prostor 
Idilično naravno okolje Grajskega parka nudi popoln ambient za vaš piknik. V senci stoletnih 
grajskih dreves se lahko v krogu družine in prijateljev sprostite ter uživate ob dobri hrani in 
pijači. Skrb za pripravo dogodka, iskanje primerne lokacije, obremenjevanje s počutjem vaših 
gostov in misli na večurno pospravljanje po dogodku bodo odveč, saj bomo za vse to poskrbeli 
mi. Poskrbimo za okusno hrano, raznoliko pijačo, prijetno glasbo in dobro počutje. Dogajanje na 
pikniku lahko izpopolnite tudi z animacijskimi programi, ki so v nadaljevanju podrobneje 
opisani. 
 

Hrana 
Ponudba hrane je raznolika in široka, kar omogoča, da so prav vse brbončice povabljencev 
zadovoljne, želodčki pa polni. Uro pričetka postrežbe hrane določite sami. 
 
Pijača 
V ceniku pijač izberete tiste, ki bi si jih želeli imeti na svojem pikniku. Izbirate lahko med 
klasičnimi piknik pijačami in bolj posebnimi, ko si zaželite na svojemu dogodku nazdraviti z 
domačim pivom ali dobrim, kakovostnim slovenskim vinom, mogoče celo slavnostno penino. 
 
Izbrana pijača bo pripravljena na mizah, kot samopostrežni bar, v neposredni bližini pa bo vodja 
piknika, ki bo skrbel, da česa ne zmanjka, da bo pijača dobro ohlajena, da bo vse potekalo tako, 
kot mora in za kakšno dodatno željo glede pijače, ki jo imamo na voljo, a je sprva nismo 
načrtovali v programu piknika. 
 
Tema piknika, animacije, dodatna ponudba, glasba 
Poleg hrane in pijače lahko izbirate tudi med dodatno ponudbo, ki je v nadaljevanju podrobneje 
opisana, da bo vaš piknik točno tak, kot ste si ga zamislili. Izbirate lahko med široko ponudbo 
animacijskih programov in ostalimi dodatnimi možnostmi, ki bodo vaš piknik popestrile ter ga 
dvignile na želeni nivo. Tak piknik bo zagotovo ostal vsem povabljenim še dolgo, dolgo v 
prijetnem spominu. 
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Sestavite svoj paket na podlagi želja in potreb. Pripravimo oz. na 
voljo vam je, kar vam srce poželi. Od preproste prvinske klasike 

do »premium« piknika. 
 

Kako do piknika in cene? 
 

Korak 1: 
izbor »HRANA« (št. menijev; meni 1 ali meni 2) (stran 3) 

+ 
Korak 2: 

izbor »PIJAČA« (dejanska poraba pijače) (stran 3) 
+ 

Korak 3: 
izbor »ORGANIZACIJA« (število oseb) (stran 6) 

+ 
Korak 4: 

izbor »DODATNO« (opcijsko, če želite) (stran 7) 
+ 

Korak 5: 
izbor »ANIMCIJSKI PROGRAM« (opcijsko, če želite) (stran 12) 

= 
PIKNIK paket 
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Korak 1: izbor HRANA (meni 1 ali 2) 
 
Meni 1: 

- Čevapčiči, piščančji medaljoni 
- Pečen krompirček, sojini polpeti, čebulni obročki 
- Mešana pečena zelenjava, svež paradižnik, čebula 
- Meščanska (česnova) omaka, kraljeva (bbq) omaka, kečap 

 
Cena/na osebo: 17€ 
 

Meni 2: 
- Čevapčiči, piščančji medaljoni, dunajski zrezki, pica 
- Pečen krompirček, sojini polpeti, čebulni obročki 
- Mešana pečena zelenjava, svež paradižnik, čebula 
- Meščanska (česnova) omaka, kraljeva (bbq) omaka, kečap 
- Sadni kotiček: mešano sadje 

 
Cena/na osebo: 22€ 
 
Otrokom do 14. leta starosti pripravimo/obračunamo polovične menije. 

 
 
Korak 2: izbor PIJAČA (po želji) 
 
Pijača postrežena na način samopostrežnega bifeja, 
ustekleničena pijača na voljo malo drugače, v samokolnici 
napolnjeni z vodo in ledom. Na voljo bodo kozarčki, vodja 
piknika pa bo skrbel, da bo pijača vedno dovolj ohlajena. 
 
Ponudbo, ki jo želite imeti na svojem pikniku zožimo glede 
na vaše želje. Pijača se plača po dejanski porabi, cena 
posamezne pijače je navedena v spodnji tabeli. Koliko boste 
popili se lahko določi v naprej ali sproti, kot želite. 
 
 
 
 

CENIK PIJAČE 
 Količina Cena v redni 

ponudbi 
Cena za piknik 

BREZALKOHOLNA PIJAČA    
Navadna voda (plastenka) 0,5l 1,5€ 1€ 
Vipi slovenski sokovi (stek.) 0,25l 2,2€ 1€ 
Jabolčni sok, Juice 1l 10€ 5€ 
Hišna limonada (v steklenem vrču) 10l / 30€ 
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Radenska (plastenka) 1,5l 15€ 7,5€ 
Coca cola (plastenka) 1,5l 15€ 7,5€ 
    
PIVA    
Laško (steklenica) 0,5 2,5€ 2€ 
Union (steklenica) 0,5 2,5€ 2€ 
Kozel svetlo (pločevinka) 0,5 2,8€ 2€ 
Temni radler (steklenica) 0,5 2,9€ 2€ 
    
DOMAČA PIVA (premium ponudba)    
Žerouc (Crazy duck, Žiri) 0,5l 3,5€ 3,5€ 
Ugly duckling (Crazy duck, Žiri) 0,33l 2,9€ 2,9€ 
Crazy duck (Crazy duck, Žiri) 0,33l 2,9€ 2,9€ 
Combat Wombat (Human Fish, 
Vrhnika) 

0,5l 3,5€ 3,5€ 

The 3rd Pill (Pelicon, Ajdovščina) 0,5l 3,5€ 3,5€ 
Walter Wheat (Pelicon, Ajdovščina) 0,5l 3,5€ 3,5€ 
    
ODPRTA VINA    
Belo Malvazija 1l 15€ 10€ 
Rdeče Cabernet Sauvignon 1l 15€ 10€ 
    
BUTELJČNA VINA in PENINE 
(premium ponudba) 

   

Šipon, Pra-vinO, suho, podravje 0,75l 19€ 19€ 
Dišeči traminec, Steyer, polsladko, 
podravje 

0,75l 22€ 22€ 

Zelen, Colja, suho, Vipavska dolina 0,75l 19€ 19€ 
Rebula, Simčič Marjan, suho, Goriška 
Brda 

0,75l 22€ 22€ 

Modra Frankinja Prestige, KZ Krško, 
suho, posavje 

0,75l 26€ 26€ 

Cabernet Sauvignon, Lisjak Boris, 
suho, Kras 

0,75l 29€ 29€ 

Rose, Batič, polsuho, Vipavska dolina 0,75l 24€ 24€ 
Sivi pinot, oranžno vino, Erzetič, suho, 
Goriška Brda 

0,75l 34€ 34€ 

Srebrna radgonska penina, Radgonske 
gorice, polsuho, charmat metoda, 
podravje 

0,75l 19€ 19€ 

Peneči muškat, Klet Brda, polsladko, 
klasična metoda, Goriška Brda 

0,75l 29€ 29€ 

Medot Brut penina, Medot, suho, 
klasična metoda, Goriška brda 

0,75l 39€ 39€ 

Moet & Chandon Brut Imperial, suho, 
klasična metoda, Francija, Šampanija 

0,75l 89€ 89€ 
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ŽGANJE    
Jagermeister 1l 79€ 50€ 
Borovničke 1l 66€ 40€ 
Jack Daniels 1l 89€ 60€ 
Viljamovka 0,75l 82,5€ 50€ 
Gin 1l 82,5€ 50€ 
Smrekovi vršički 1l 66€ 50€ 
    
OSTALO    
Sladice, palačinke, kave, kupe, itd. - 
sprotno 

 Po ceniku Po ceniku 
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Korak 3: izbor ORGANIZACIJA (št. ljudi) 
 
1. Klasika 
Klasičen piknik na katerem vam pripravimo mize (gasilske komplete oz. lesene mize na 
otroškem igrišču), samopostrežni bar, pijačo v samokolnici, hrano v grelnih posodah, izbrani 
meni in izbrano pijačo. Vključuje celostno organizacijo (zasnova, priprava, izvedba), uporabo 
prostora in športnih površin (travnato igrišče, odbojka na mivki, trim otok). 
 
Cena: 
-150€ (za do 50 ljudi) 
-250€ (za do 100 ljudi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru dežja oz. slabega vremena vam nudimo možnost najema velike dvorane velikosti 
600m2 (opis v nadaljevanju). 
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Korak 4: izbor DODATNO (opcijsko) 
 
1. Dvorana (100% garancija na dogodek) 
Želite biti brez skrbi v primeru slabega vremena ali dežja? V Centru Odličnosti vam je za vaš 
dogodek na voljo tudi velika dvorana, velikosti kar 600m2. V primeru, da se tako odločite, 
celotno organizacijo izvedemo v dvorani. 
 

 
 
Dimenzija: 19m x 31m, lastna garderoba in stranišče. Možnost igranja nogometa, košarke in 
izvedbe funkcionalnega treninga. 
 
Cena: 
- 50€ / ura (cena v primeru naročila celostnega paketa s hrano in pijačo) 

- v primeru dežja izvedemo celoten piknik v dvorani (obračuna se ure uporabe od prihoda 
do odhoda) 
- v primeru izvedbe piknika na prostem se lahko dvorano koristi samo za športno 
aktivnost (obračuna se ure uporabe; minimalno 2 uri) 

- 200€ / ura (cena najema dvorane; lastna hrana, pijača) 
 
*akontacija v višini 100€ (paket s hrano) oz. 300€ (najem) se, ob rezervaciji dvorane, obračuna v 
vsakem primeru, ne glede na to ali dvorano koristite ali ne. Z akontacijo je dvorana na ta dan 
rezervirana samo za vas. 
 

 
 
2. Napihljivi tobogani in igrala 
Izbirate lahko med štirimi napihljivimi tobogani različnih dimenzij. Idealni so za družinske 
piknike in večurno otroško zabavo. Cena zajema najem za celotni čas piknika. 
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Mali napihljivi grad (a): 2,5m x 2,5m, primeren za najmlajše otroke do 3. leta starosti. 
Cena: 45€ 
 
Napihljivo nogometno igrišče (b): 4m x 7m, primerno za vse starosti od 3. leta naprej, 
primerno za zabavne igre (nogomet 1 na 1, 2 na 2). 
Cena: 45€ 
 
Velik napihljiv tobogan (c): 7m x 5m, primeren za vse starosti od 3. leta naprej. Zagotovljena 
zabava za vse otroke. 
Cena: 99€ 
 
Velik napihljiv gusarski otok (d): 7m x 7m, primeren za otroke od 2. do 10. leta starosti. 
Cena: 99€ 
 
Gokart na nožni pogon (uporaba samo na prostem) 
Cena: 45€/kos 
 
XXL Napihljiva dežela (vsa štiri igrala) 
Cena: 249€ 
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3. Poslikava obraza 
Atrakcija, ki navduši vse otroke. Poslikava kože ali obraza otrok s poljubnimi junaki z barvami na 
vodni osnovi, ki so namenjene uporabi na koži. Tiger, Batman, pajkova mreža čez cel obraz, 
metuljček, rožica ali Hello Kitty. 
 
Cena: 50€/ura 
 

 
 
 

 
4. Fotograf 
Ker so spomini po dobrem pikniku včasih malce megleni, vseeno pa jih je vredno shraniti za 
vedno, vam ponujamo možnost foto dokumentacije dogodka. Fotograf vam bo obdelane 
fotografije poslal na USB-ključku.  
 
Cena: 50€/ura 
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5. Glasba 
 Najem ozvočenja; dveh večjih zvočnikov na stojalih, mešalne mize, mikrofona in šov luči (4 
funkcije). Prinesete samo še svoj računalnik in se zabavate ob vaši glasbeni listi. 
 
Cena: 90€ 
 

 
 
 
 
 
 Najem DJa 
DJ vrti glasbo po vaših željah, dolgoletne izkušnje so ga pripeljale do odličnega občutka za vse 
generacije in vedno znova naredi nepozaben žur do jutranjih ur. 
 
Cena: 65€/ura 
 
 Najem projektorja 
 
Cena: 30€ 

 
 
6. Glasbene skupine 
Z organizacijami prireditev imamo dolgoletne izkušnje, zato nam izvedba večje prireditve ne 
predstavlja nobenih težav. Nudimo vam organizacijo celotne prireditve, od začetka, do konca. 
Skrb glede uradnih papirjev in dogovarjanje z različnimi ponudniki storitev ter materiala 
prepustite nam, vam ostane le to, da brezskrbno uživate na svojem dogodku. 
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Najamete lahko tudi točno želenega izvajalca ali skupino. Od manj znanih pa vse tja do največjih 
zvezd. Razpoložljivost termina želenega izvajalca oz. skupine je odvisna od njihove zasedenosti, 
pri bolj znanih glasbenikih je zaželeno, da se za rezervacijo termina dogovori veliko prej. 
 
Bi si želeli, da vas zabavajo Pop Design, Mambo Kings, Kingstoni, mogoče Tanja Žagar, Nina 
Donelli, Ines Erbus ali Poskočni muzikanti, Klapa Rišpet, Zvita Feltna? Povejte na glas in mi bomo 
preverili kakšne so možnosti. 
 
Cena: po ponudbi 
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Korak 5: izbor VODENA ANIMACIJA (opcijsko) 
1. »Štafeta« 
Štafeta je skupek več različnih iger z misijo čim hitrejšega podajanja štafetne palice med 
sodelujočimi v ekipi. Ekipa, ki pride prva do cilja, je zmagovalna. Program je izveden pod 
vodstvom animatorja, traja do 2 uri in je generacijsko prilagojen. 
 
Cena: 
-400€ (za do 50 ljudi) 
-700€ (za do 100 ljudi) 
 

2. »Aktivna Tombola« 
Paket »Aktivna tombola« se odlično obnese tudi v večjih skupinah, saj vključi in požene vse 
udeležence v lahkotno aktivnost. Zasnovana je na osnovi navadne tombole, kar pomeni, da vsak 
udeleženec dobi listek s številkami, naš animator pa vodi program tako, da žreba številke. Vsaka 
izžrebana številka, ima točno določeno nalogo za udeleženca, ki ima na svojem listku izgovorjeno 
številko. Sodelujoče aktiviramo z raznimi lažjimi izzivi, dvignemo vzdušje in premagamo 
utrujenost po dobrem kosilu. Aktivna tombola je primerna tako za odrasle kot tudi za najmlajše. 
Program traja do 2 uri. 
 
Cena: 
-400€ (za do 50 ljudi) 
-700€ (za do 100 ljudi)  

 

3. »Turnir« 
Paket »Turnir« je idealen za večje skupine. Pri tem paketu so v uporabi ena ali kar vse športne 
površine (košarka, nogomet, odbojka, balinčki). Program poteka pod vodstvom animatorja in 
traja do 4 ure. Turnir se organizira na podlagi želja, lahko je samo nogomet, lahko je z več športi. 
Naš animator budno spremlja potek iger in skrbi za upoštevanje pravil ter dobro voljo 
udeležencev.  
 
Cena: 
-600€ (za do 50 ljudi) 
-900€ (za do 100 ljudi) 
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4. »Iskanje skritega zaklada« 
Ta animacija je najboljša za manjše skupine. S pomočjo prijateljev, družine, kolegov, 
iznajdljivosti, spretnosti in znanja bomo iskali namige in reševali uganke na lokaciji Grajskega 
parka. Program traja do 2 uri pod vodstvom našega animatorja. 
 
Cena: 
-400€ (za do 50 ljudi) 
-700€ (za do 100 ljudi) 
 

 
5. »Grajske igre« 
Grajske igre so aktivni športni program za grajenje ekipnega duha (»team building«), ki ga 
sestavljajo različne igre, uganke in naloge. Sproščeno tekmovanje v naravnem okolju okrepi 
medsebojne vezi, igre pa bodo ekipi vlile dozo energije, zabave, tekmovalnosti, krepile pa 
sodelovanje in timski duh. Udeleženci so razdeljeni v več skupin, ki se med seboj pomerijo v 
različnih igrah in nalogah. V ospredje bo prišla usklajenost, zaupanje in dobra organizacija 
znotraj ekipe. Program traja do 2 uri. 
 
Cena: 
-600€ (za do 50 ljudi) 
-900€ (za do 100 ljudi) 
 
 
 

 
 
 
Na tem mestu se vam zahvaljujemo za izkazan interes in zaupanje ter 
vas, v primeru dodatnih vprašanj, vabimo, da nam pišete na el. naslov. 


