
2026
Prihodnost 
v sedanjost

S TIMSKIM DELOM
V BOLJŠI SVET

Vizija TBA 2026 prenaša prihodnost v sedanjost. Usmerja nas, da 

že danes delamo prave korake, ki nas bodo jutri pripeljali do 

organizacije, kakršno želimo. Je natančen oris, kakšna je in kako je 

sodelovati s TBA 3. 3. 2026.

TBA smo organizacija, posvečena razvoju timskega dela. Na tem 

področju imamo več kot 15 let izkušenj in odlične reference 

najzahtevnejših naročnikov. Gojimo idejo boljšega (poslovnega) 

sveta ob spodbujanju povezovanja, zaupanja in sodelovanja med 

ljudmi. Smo najbolj zanesljiv, strokoven ter zaupanja vreden 
partner za razvoj timskega dela in organizacijo timskih dogodkov v 

Sloveniji in okolici.



so razvijajoče organizacije, ki razumejo potrebe 

modernega sveta, so zazrte v prihodnost, 

s poudarkom na svojih zaposlenih in širšem 

vplivu, ki ga s svojim delovanjem imajo v svetu.  

Na eni strani so to velike korporacije s svojimi 

izobraževalnimi centri, na drugi pa manjša 
podjetja, katerih ključna ideja je hitra rast in 

razvoj, ob tem pa jim ni pomemben le lastni 

dobiček. Naši naročniki so naši dolgoročni 

partnerji. Z njimi imamo oseben odnos, si 
zaupamo in se spoštujemo.

NAŠI
NAROČNIKI

je majhna, a povezana ekipa sodelavcev, ki živi TBA vrednote 

in sledi njenemu namenu. TBA je za nas več kot le služba. 

Je način življenja, ki ga želimo prenesti na čim širši krog ljudi. 

Nenehno delamo na sebi, se razvijamo in se trudimo postati 

najboljša različica samega sebe. Verjamemo v štiri energetske 
stebre: fizičnega, racionalnega, čustvenega in duhovnega – 

vsak pri sebi nenehno dela na razvoju vsakega od njih. 

Ob tem nas TBA spodbuja v največji možni meri.

Naše delo podpira široka zunanja ekipa certificiranih TBA 

trenerjev, zaupanja vrednih podizvajalcev in drugih srčnih 

partnerjev, s katerimi dolgoročno sodelujemo in 

sooblikujemo podobo boljšega (poslovnega) sveta.

NAŠ
TIM

je razvoj timskega dela v delovnih organizacijah. 

Naše naročnike na vseh nivojih podpiramo pri 

učenju in uvajanju sprememb, da bi njihovi 

zaposleni še bolje sodelovali ter bili s tem 

uspešnejši in zadovoljnejši. To zajema predvsem 

podporo pri razvoju pozitivne organizacijske 

kulture, avtentičnega vodenja ter gradnje 

zaupanja med sodelavci in oddelki.

NAŠ
NAMEN



NAŠE VREDNOTE

NAŠ LOGOTIP

nas vodijo pri vsakem koraku našega dela in so vpete v vse pore delovanja TBA. Živimo 5 vrednot:

Smo najboljši v tem, kar počnemo
smo najboljša verzija sebe in 

zato kot ekipa najboljši v tem, 

kar delamo.

Presegamo meje
vsak dan stopamo čez svoje, 

geografske in poslovne meje.

Sinergija je naša energija
smo uigrana zaupanja polna 

ekipa. To nas motivira in polni.

Detajli naredijo sliko popolno 

pozorni smo na podrobnosti pri 

vseh aspektih svojega dela.

Zelena iskrivost vedno in povsod
smo strastni do dela in 

doseganja ciljev. Z njimi pa 

skrbimo za naš planet.

Naš logotip predstavlja členka v verigi, ki simbolizirata moč timskega dela. Predstavlja tudi starodavni 

Salomonov vozel – simbol modrosti in večnosti. Modrost za nas pomeni izobraževalno in razvojno področje, 

na katerem delamo; večnost pa to, da smo tukaj na dolgi rok in ne le zaradi kratkoročnih finančnih motivov. 

Dva člena verige predstavljata dva pola našega delovanja. Sivi člen predstavlja posel in ekonomijo (trdi del), 

zeleni pa sodelovanje in ekologijo (mehki del). Nobeden od njiju ni dober ali slab – sta le dva pola našega 

delovanja, ki lahko skupaj prispevata k napredku, boljšemu svetu in lepši prihodnosti, k čemur nenehno 

stremimo.



so izbrani skozi sito, kjer morajo biti 

prisotni trije faktorji: da je končni rezultat 

projekta pozitivni premik na nivoju 

timskega dela; da naša ekipa uživa pri 

pripravi in izvajanju projekta ter da je 

projekt poslovno smiseln. Pri vseh 

projektih sledimo našemu namenu in 

vrednotam, hkrati pa jih prepletamo z 

vrednotami in nameni naših naročnikov. 

S tem zagotavljamo najboljše pripravljene 

in izvedene projekte na štirih področjih:

Smo vodilni strokovnjaki in postavljamo trende za razvoj timskega dela, vodenja, 

organizacijske kulture ter organiziranje modernih timskih dogodkov. Naši 

standardi izvedb so visoki in skladni z našim etičnim kodeksom. Verjamemo v 

lahkotnost – zabavo in sproščenost v vsem, kar počnemo. To je lahko izvedba 

zabavnega programa ali pa uvajanje najtežje strategije naših naročnikov. Cilji 

bodo doseženi le, če naši udeleženci verjamejo, da je to mogoče in če je cilj 

jasen. Ob tem jih mi podpiramo.

Naše delo temelji na izkustvenem učenju. Udeleženci 

programov se z našo podporo učijo na lastnih izkušnjah in 

uvidih in ne (le) po napotkih predavatelja. S tem dosežemo 

največjo predanost idejam in ciljem, ki si jih udeleženci in 

ekipe zastavijo za svoj nadaljnji razvoj. Verjamemo, da so 

timi močni toliko, kot je močan njihov najšibkejši člen, zato 

smo pozorni na vsakega posameznika v timu. Ob tem se 

trudimo, da naročnikom pravilno svetujemo pri izboru 

programov, ki bi bili kar najbolj prilagojeni vsem. Ob samih 

izvedbah pa se trenerji osredotočamo na vse posamezne 

udeležence programov.

• Aktivni timski programi 

• Izobraževalne delavnice in timski 

  coachingi

• Veliki timski dogodki na ključ

• Svetovanja za razvoj timske

   organizacijske kulture

Vložek v naše projekte odtehta kvaliteta in 

vpliv, ki ga imajo na rast in razvoj poslovanja 

naših naročnikov.

NAŠI POSLOVNI 
PROJEKTI

NAŠE ZNANJE IN 
NAČIN DELA

Našim naročnikom glede na njihove želje nudimo polno podporo – od 

svetovanja, priprave, organizacije, izvedbe, vse do končne evalvacije 

zaključenega projekta. 

Naše delo je etično, saj z dvigom nivoja timskega dela organizacije 

dosegajo boljše rezultate, hkrati pa zaposleni v timskem duhu raje delajo 

drug z drugim, so bolj zavzeti za svoje delo in srečnejši na svojem 

delovnem mestu.

Pri izvajanju timskih programov in njihovi podpori uporabljamo 

najnovejše tehnologije in opremo ter smo vedno na tekočem s 

tehničnimi novostmi na področju našega dela.



Naše delo temelji na izkustvenem učenju. Udeleženci 

programov se z našo podporo učijo na lastnih izkušnjah in 

uvidih in ne (le) po napotkih predavatelja. S tem dosežemo 

največjo predanost idejam in ciljem, ki si jih udeleženci in 

ekipe zastavijo za svoj nadaljnji razvoj. Verjamemo, da so 

timi močni toliko, kot je močan njihov najšibkejši člen, zato 

smo pozorni na vsakega posameznika v timu. Ob tem se 

trudimo, da naročnikom pravilno svetujemo pri izboru 

programov, ki bi bili kar najbolj prilagojeni vsem. Ob samih 

izvedbah pa se trenerji osredotočamo na vse posamezne 

udeležence programov.

Spodbujamo razvoj in prodajo družbeno odgovornih programov. V podpori 

socialnega okolja se z našimi družbeno odgovornimi programi osredotočamo 

predvsem na otroke iz socialno šibkejših družin. Spodbujamo programe, kjer 

mi in naši naročniki doniramo končne timske izdelke v obliki sodelovalnih 

igrač in povezovalnih športnih rekvizitov tistim, ki jih najbolj potrebujejo.

NAŠA DRUŽBENA 
ODGOVORNOST

Kolikor je v naši moči podpiramo razvoj otrok v smislu sodelovanja. Imamo 

mrežo vrtcev in šol, s katerimi sodelujemo pri prenovi njihovih igral in 

donaciji materialov, ki že v zgodnjih letih učijo otroke sodelovanja in 

doseganja skupnih ciljev. Povezani smo s študentskimi organizacijami, 
predvsem tistimi, ki se osredotočajo na razvoj bodočih kadrovskih delavcev. 

Nudimo jim podporo in brezplačna izobraževanja s področja timskega dela 

in vodenja. Skozi naše projekte in njihove rezultate nenehno ozaveščamo 
širšo javnost o pomenu timskega dela in sodelovanja.

Našim naročnikom glede na njihove želje nudimo polno podporo – od 

svetovanja, priprave, organizacije, izvedbe, vse do končne evalvacije 

zaključenega projekta. 

Naše delo je etično, saj z dvigom nivoja timskega dela organizacije 

dosegajo boljše rezultate, hkrati pa zaposleni v timskem duhu raje delajo 

drug z drugim, so bolj zavzeti za svoje delo in srečnejši na svojem 

delovnem mestu.

Pri izvajanju timskih programov in njihovi podpori uporabljamo 

najnovejše tehnologije in opremo ter smo vedno na tekočem s 

tehničnimi novostmi na področju našega dela.



NAŠA OKOLJSKA 
ODGOVORNOST

NAŠ PROSTOR V SVETU

TBA upravlja posest na degradiranem področju, na katerem vodimo projekt 

"TBA Gozd". Ta projekt je simbol zelene prihodnosti, namenjen 

pogozdovanju in zmanjševanju našega ogljičnega odtisa. Zato za vsak 

izvedeni program v imenu našega naročnika iz lastnih sredstev posadimo po 

eno avtohtono drevo. Ob zaključku vsakega programa naročnik sam izbere 

vrsto drevesa, ki ga posadimo in ki je označeno z imenom naročnikovega 

tima. V zadnjih treh letih smo v TBA Gozd iz tega naslova zasadili 1000 novih 

dreves. Pri svojem delu uporabljamo karseda ekološke materiale in se 

trudimo, da imajo naši programi čim manjši negativni odtis v naravi. Zato 

smo iz našega portfelja umaknili vse, ki so prekomerno obremenjevali okolje.

Imamo stalne ekipe za izvajanje projektov v Sloveniji ter usposobljene zunanje ekipe, ki pod našim vodstvom 

izvajajo programe po državah Centralne Evrope. Smo aktivni član največje mednarodne mreže teambuilding 

organizacij Catalyst Global, kjer z njihovimi licencami ekskluzivno pokrivamo Slovenijo. V mreži nenehno 

razvijamo lastne produkte in aktivno oblikujemo ter izvajamo njihove. 

TBA ima velik vpliv na oblikovanje in razvoj novih načinov za gradnjo timov v tem delu Evrope.


