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Naziv podjetja 

Naslov in hišna številka 

SI-X000 Kraj 

 

 

ZADEVA: ponudba za izvedbo online dogodkov: Advanced Online Workshops (AOW) 

 

 

Spoštovani, 

 

v prilogi vam pošiljam predstavitev in ponudbo za izvedbo online in-company dogodkov: 

• strokovni timbildingi 

• treningi 

• delavnice, 

in sicer za management, vodje, ekipe.  

 

Za predloge, ideje in vprašanja sem vam z veseljem na voljo! 

 

 

Lepo vas pozdravljam, 

 

Blaž Branc, 

direktor 
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Aktualne teme 
 

V luči sprememb povezanih z vzponom trenda dela na daljavo, smo pripravili teme, ki so a-must 

za vsako podjetje oz. ekipo. 

 

POSVETI 
Seznam posvetov z delovnimi naslovi: 

 

 

STROKOVNI TIMBILDINGI 
Seznam strokovnih timbildingov z delovnimi naslovi: 

 

• Vizija, strategija, planiranje 

• Pivotiranje poslovnega modela 

 

 

TRENINGI 
Seznam treningov z delovnimi naslovi: 

 

• Vodenje na daljavo 

• Prodaja v času kriznih razmer 

• AOW – Usposabljanje vodij in internih trenerjev za vodenje Advanced Online Workshops 

• Timsko delo na daljavo 

 

 

INSPIRATIONAL REFRESHER 
Seznam inspirativnih dogodkov z delovnimi naslovi: 

 

• Interaktivni refrešer za time 

• Kreativnost 5.0 

 

 

 

Prosimo: kontaktirajte nas za podrobnosti in usklajevanje posamezne teme. 

 

 

 



 

3 

 

 

 

Online vs Fizična izkušnja (UX) 
 

Kakšno izkušnjo online in-company dogodka lahko omogočijo naši trenerji? 

 

 

V spodnji tabeli smo pripravili tabelo trenerskih »mehanik,« ki jih poznamo iz »fizičnih« delavnic, 

treningov, interaktivnih seminarjev, strokovnih timbildingov in drugih dogodkov.  

 

 

MEHANIKE 

 

Fizični dogodki Advanced Online Workshops                     Vizualizacija mehanike 

Delo s celotno skupino 

naenkrat 

Plenary-view v aplikaciji Zoom 

 

Trener predvaja 

prezentacijo prek 

projektorja 

Predvajanje prezentacije prek 

Share-screen v aplikaciji Zoom 
 

Razdelitev v manjše skupine Breakout-rooms v aplikaciji Zoom 

 
Individualni coaching in 

pomoč po skupinah 

Individualni coaching in pomoč po 

Breakout-rooms skupinah   
Udeleženci v skupinah 

pripravljajo dokumente v 

fizični obliki 

Udeleženci v skupinah pripravljajo 

dokumente v Google Documents 

 

Udeleženci v skupinah 

delajo z metodo design 

thinking fizično (flip-chart, 

white board) 

Udeleženci v skupinah delajo z 

metodo design thinking virtualno 

(flip-chart, white board) 

 
Udeleženci v skupinah 

delajo z metodo design 

thinking fizično (sticky 

notes oz. post-it lističi) 

Udeleženci v skupinah delajo z 

metodo design thinking virtualno 

(sticky notes oz. post-it lističi) 
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Fizični dogodki Advanced Online Workshops                     Vizualizacija mehanike 

Udeleženci v skupinah 

delajo z metodo design 

thinking fizično (templates, 

canvasi) 

Udeleženci v skupinah delajo z 

metodo design thinking virtualno  

(templates, canvasi) 

 
Reakcije udeležencev Reakcije udeležencev v aplikaciji 

Zoom 

 
Udeleženci komunicirajo 

svoje potrebe verbalno 

(včasih moteče) 

Udeleženci komunicirajo svoje 

potrebe neverbalno v aplikaciji 

Zoom 

 

Udeleženci klepetajo med 

seboj (zelo moteče) 

Udeleženci klepetajo med seboj 

(diskretno) v Zoom 
 

Po en senior trener za 12-

15 udeležencev 

Dva senior trenerja+ za 12-15 

udeležencev (trije za skupino 20+) 
   

Video snemanje dogodka 

(tehnično zahtevno) 

Video snemanje dogodka v Zoom 

(enostavno) 
 

Live broadcasting dogodka 

(tehnično zahtevno) 

Live broadcasting dogodka v 

platformi Facebook Live in 

YouTube Live Streaming 

 

 
 

 

Pomembno 

 

Pri vodenju online delavnic ne gre samo za to, katere mehanike omogoča AOW, ampak katere 

mehanike trenerji navadijo udeležence uporabljati. 

 

 



 

5 

 

 

 

Tehnologija 
 

AOW je online, 100% digitalna izkušnja. 

 

 
 

 

AOW ni programska oprema. 

 

AOW od naročnika in udeležencev NE zahteva: 

• prednaložene programske opreme in  

• registracij in prijavljanj v nove aplikacije. 

 

AOW je:  

• Trenerski know-how za online-collaboration in facilitacijo skupin 

• Vznemirljiva, izobraževalna, strokovna online izkušnja 

• Kombinacija brezplačne, nelicenčne programske opreme (jedro je Zoom). 
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Trenerska ekipa izvajalca  
 

 

Blaž Branc 

Blaž je ustanovitelj in CEO podjetja Baltazar consulting. 

Sodeloval je s številnimi domačimi in tujimi organizacijami, 

kot so Austrian Airlines, Hewlett-Packard, Samsung, Toshiba, 

Astellas Pharma, Atlantic Grupa, Court of Moravia, 

Mimovrste=), Simobil, Studio Moderna, Talum, Lesnina, 

Gorenje, Združenje Manager, Intesa Sanpaolo, Merkur, 

Generali, HSE idr. 

 

Od leta 2007 izvaja consulting, predavanja in treninge s 

področja (start-up) podjetništva, razvoja organizacij, prodajne 

komunikacije, produktnega (re)inženiringa, inoviranja, 

igrifikacije in designa poslovnih iger. 

 

Od leta 2014 se specializira za nordijsko tradicijo iger vlog po metodi edu-LARP (educational 

Live-Action Role-Playing) in je soustvaril več kot 20 scenarijev, ter izvajal in mentoriral številne 

mednarodne treninge na temo izobraževalnih iger vlog. Leta 2017 je ustvaril poslovno igro na 

temo digitalne transformacije Digital Shift v sodelovanju s podjetjem Deloitte. 

 

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.  

 

Je licencirani trener po metodi Experiential learning & Critical Pedagogy (Freire/Kolb) pri 

International Experiential Learning Network (Estonija) in licencirani facilitator poslovnih iger 

pri Copenhagen Game Lab. Blaž je član Futures Europe Network, ter ustanovitelj slovenske 

Meetup® skupine Futurists. 
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Manja Potočnik 

Manja je specialistka za razvoj ključnih kadrov v korporacijah. 

V strateškem kadrovskem svetovanju se je 5 let kalila znotraj 

mednarodnih HR organizacij, danes pa uspešno vodi svoje 

podjetje KIC karierni in izobraževalni center. Od leta 2010 

korporacijam pomaga najti in razvijati ključne vodilne, 

strokovne in top managerske kadre. 

Oblikuje strateške kadrovske projekte celostnega razvoja ključnih kadrov, postavlja sisteme 

kompetenc in partnerjem svetuje pri ključnih vprašanjih  s področja strateških kadrovskih 

tematik, LRP-jev, outplacement programov in headhuntinga.  

 

Sodelovala je z domačimi in tujimi podjetji kot so B/S/H, Ecolab, Sava Tires/ Goodyear, SC 

Johnson, Schindler, Sportina, Studio moderna, Unicredit Bank, BKS bank, Talum, Kolektor Group 

idr. 

 

Manja je diplomirala iz sociologije – kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za družbene vede 

v Ljubljani. 

 

 

 

 

Nejc Gornik 

Nejc pokriva presek področij novih tehnologij in ustvarjanja 

digitalnih vsebin.  

Zase pravi, da je people, tech in internet junkie. V času študija 

je sodeloval z Zavodom Za&Proti, kjer je organiziral debatne 

turnirje. Kasneje je v različnih organizacijah izvajal projekte 

na teme družboslovja, izobraževanja, kritičnega mišljenja in 

uporabe družbenih medijev, ter začel nabirati izkušnje kot 

animator in facilitator skupinskega dela. 

 

Projektno je sodeloval s podjetji HSE, Generali, Talum, Danfoss, Roche, Deichmann, 

Atlantic Grupa, in festivalom SOF. Nejc zaključuje študij komunikologije – medijskih in 

komunikacijskih študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani – in se specializira za 

uporabo družbenih medijev. 
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Reference 
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Digitalni timi 
 

Naše brezplačne vsebine in brezplačni digitalni produkti dostopno na www.baltazar.si/digitalni-

timi-html  

 

 

   
 

DIGITALNA ORODJA 

 

 

ONLINE SESTANKI 

 

NASVETI VODJEM 

Videokonferenčna orodja, digi-

talna orodja za oddaljeno 

sodelovanje (collaboration 

tools) in druga digitalna 

pomagala za učinkovito timsko 

delo na daljavo.  

Sestanki v živo so 100x boljši 

od skajpa? Mogoče. Predlog: 

sledite tem napotkom in 

trikom ter povišajte 

učinkovitost vaših online 

sestankov za 10-krat 5%.  

Coaching podpora vodjem in 

timliderjem. Kako obvladovati 

negotove razmere, prilagajati 

plan, držati skupaj ekipo 

in znati poiskati prave nove 

priložnosti?  

 

[PREBERI VEČ]        

 

[PREBERI VEČ]        

 

[PREBERI VEČ]        

 

 
 

 

  
 

POSLOVNI PODCAST 

 

 

LINKEDIN VODIČ 

 

DIREKTORJEVI PLONKCI 

Celotna prva sezona! 

Na voljo je celotna prva sezono 

poslovnega podcasta Okej, 

stručko, podcasta za direktorje 

in vodje v malih podjetjih. 

 

[POSLUŠAJ] 

20 nasvetov in trikov 

LinkedIn Vodič je korak-za-

korakom inštruktor, ki vam 

pomaga narediti prave profe-

sionalne korake na LinkedInu. 

 

[PRENESI] 

Orodja za strukturiranje 

razmišljanja, postavljanja 

prioritet, sprejemanja odlo-

čitev in spreminjanja starih 

navad! Za vsakega vodjo! 

 

[PRENESI] 

 

http://www.baltazar.si/digitalni-timi-html
http://www.baltazar.si/digitalni-timi-html
http://www.baltazar.si/digitalna-orodja.html
http://www.baltazar.si/video-sestankovanje.html
http://www.baltazar.si/nasveti-vodjem.html
http://www.baltazar.si/okej-strucko.html
http://www.baltazar.si/linkedin-vodic.html
http://www.baltazar.si/direktorjevi-plonkci.html
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Kontakt 
 

Za vsa vprašanja sem kontakt na strani izvajalca: 

 

Blaž Branc 

blaz@baltazar.si 

040 321 838 

@BlazBranc  
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