
 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska  
vabi na 2–dnevno delavnico z naslovom  

 
 

DIGITALNI BOJNI POSVET: KAJ DELATI MEDTEM, KO NE MOREMO 
(DOVOLJ) DELATI 

Pridruži se 2-dnevni delavnici na temo anti-korona spreminjanja svojega »biznisa« 
 
 

ki bo potekala v torek, 19.5.2020 in sredo, 20.5.2020, od 17.00 do 18.30 ure, 
preko videokonferenčne platforme Zoom. 

 
VSEBINA: 
Požrešni virus nam odžira posel. Projekti in naročila se »kenslajo« ali v najboljšem primeru prestavljajo. Vsi 
ždimo doma pred »kompi« in »teleworkamo«.  
 
Posvet bo odgovarjal na vprašanje: kaj naj delam, medtem ko ne morem (dovolj) delati? 
 
VSEBINA PRVEGA DELA: 
Udeleženci predstavijo svoje »biznise«:  

 Kaj še lahko delam 
 Česa ne morem delati 

 
Nove vsebine:  

 A: Kako obdržati posel, ki ga še imamo 
 B: Kako čim prej pridobiti posel, ki so ga nam odpovedali/prestavili 
 C: Kako čim prej pridobiti nove posle in nove naročnike 

 
VSEBINA DRUGEGA DELA: 

 Kratkoročno digitalno pivotiranje obstoječega »biznisa« 
 Dolgoročno digitalno pivotiranje–kaj bomo delali čez 1 leto+ 

 
KAKO:  
Posvet v obliki 2–dnevne delavnice bo potekal v obliki webinarja (preko videokonferenčne platforme Zoom). 
Udeleženci za udeležbo na posvetu obvezno potrebujejo delujočo kamero in mikrofon na računalniku. Vsi 
prijavljeni bodo prejeli navodila o tem kako se posvetu lahko pridružijo. 
 
O PREDAVATELJU: 

Blaž Branc je ustanovitelj in CEO podjetja Baltazar consulting Blaž Branc s.p. Sodeloval je s 
številnimi domačimi in tujimi organizacijami, kot so Austrian Airlines, Hewlett-Packard, 
Samsung, Toshiba, Astellas Pharma, Atlantic Grupa, Mimovrste=),  Simobil, Studio Moderna, 
Talum, Lesnina, Generali, Gorenje, Združenje Manager, Intesa Sanpaolo, HSE, Merkur idr. Od 
leta 2007 izvaja consulting, predavanja in treninge s področja (start-up) podjetništva, razvoja 
organizacij, prodajne komunikacije, produktnega (re)inženiringa, in inoviranja. Trenutno 
sodeluje s podjetji pri digitalizaciji poslovanja in izvaja izobraževanja na temo online 
komuniciranja. Blaž je diplomiral iz Sociologije in menedžmenta človeških virov. Je avtor knjige 
“Imagine This – The Transformative Power of Edu-Larp in Corporate Training & Assessment,” 
ki je marca 2018 izšla pri danski založbi Rollespilsakademiet. 

 
POSVET JE NAMENJEN: 
Mikro, malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter potencialnim podjetnikom. 
 
Na posvetu ste dobrodošli vsi. Je pa res, da bodo vsebine prilagojene tistim, ki v teh zoom/skype časih še imate 
možnost (vsaj nekaj) delati. 
 
Posvet bo funkcioniral po načelu »hive-mind«, torej vsi skupaj iščemo rešitve.  
 
KOTIZACIJA:  
Udeležba na posvetu je brezplačna. 
 



 

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne s pravilno in popolno izpolnjeno prijavnico iz priloge. Vašo prijavo pričakujemo do 
srede, 13. maja 2020 na e-mail naslov jana.sifrar@ra-sora.si. Pravilno izpolnjeno prijavnico lahko pošljete tudi 
po pisemski pošti na naslov Razvojne agencije Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. V primeru 
prevelikega števila prijav se za datum prijave šteje prispetje prijavnice na Razvojno agencijo Sora d.o.o. Na že 
omenjenih kontaktih smo vam na voljo tudi za dodatne informacije.  
 
Število mest je omejeno. Za vse prijavljene je udeležba obeh dni posveta obvezna. 
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 


