OOZ GROSUPLJE organizira strokovno delavnico
»OSNOVE ODLOČANJA«
v PETEK 25.11.2022, ob 10:00 uri, v Domu obrtnikov
Trajanje: 3 šolske ure
Lokacija: v Domu obrtnikov, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje
Izvajalka: dr. Karla Oblak, LL.M
Človeški um je najbolj zapletena naprava za katero še nimamo priročnika za uporabo in iman
številne pomanjkljivostmi, ki vplivajo na sprejemanje odločitev. Številni psihološki in drugi procesi
(zavedni in nezavedni) vplivajo na naše odločanje. Enostavno poznavanje/zavedanje tovrstnih
procesov bistveno zmanjša neželene vplive na vedenje in odločitve. Slabo sprejemanje odločitev
lahko vodi v zamujene priložnosti in slabe projekte.

Na delavnici se boste naučili, kako s proaktivnimi koraki izboljšati lastno odločanje in zmanjšati
tveganje za napake, ki so ekonomsko negativne. Predstavljena bodo hitro rastoča področja
vedenjske ekonomije s katerimi poslušalec pridobi vpogled v vedenje in odločanje, prepoznavanje
kognitivnih pristranskosti in izboljša sposobnost napovedovanja izida odločitev.

Vsebina delavnice:
⚫

Razumevanje »arhitekture« odločanja;

⚫

Kognitivne pristranskosti (vključno s tem, kako zmanjšati predsodke);

⚫

Osebnost – individualne razlike v osebnostnih lastnostih in kako te razlike vplivajo na naše
odločitve;

⚫

Notranji in zunanji vplivi na um in vedenje drugih ljudi ter kako to vpliva na njihovo odločanje;

⚫

Odločanje v pogojih negotovosti;

⚫

Zavedni in nezavedni dejavniki, ki vplivajo na odločitve;

⚫

Vpliv čustev na presojo.

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

Cilji delavnice:
⚫

Naučiti se psiholoških predsodkov in hevristik, ki vplivajo na odločanje; kako lahko hevristika in
predsodki vplivajo na vsakodnevne odločitve.

⚫

Naučiti se kako lahko naše vedenje vpliva na odločitve drugih ljudi;

⚫

Naučiti se kako zunanji vplivi (npr. tehnike prepričevanja) prodrejo v naš um;

⚫

Naučiti se kako zmanjšati negativni vpliv odločitev drugih ljudi;

⚫

Razumeti kako lahko vedenjsko ekonomijo uporabimo za merljivo izboljšanje tržne uspešnosti
in uporabniške izkušnje;

⚫

Naučiti se kako vplivati na odločevalce s preoblikovanjem konteksta odločanja.

Delavnica je teoretično-praktična. Teorija je predstavljena na realnih primerih in obravnavani bodi
konkretni primeri.

Izobraževanje je organizirano v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in
usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2022, ki ga
sofinancirata tudi občini Grosuplje in Dobrepolje. Posledično je udeležba na izobraževanju za
upravičence BREZPLAČNA. Upravičenci do brezplačne udeležbe:
− vsi člani OOZ Grosuplje;
− vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na območju
občine Grosuplje;
− vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje.
Vsi ostali udeleženci plačajo polno ceno, 75,00 EUR (DDV vključen) na udeleženca.

Vašo izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju, pošljite najkasneje do 21.11.2022 na OOZ
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si. Za dodatne
informacije pokličite 01 786 51 30 (Vera Brezovar) oz. pišite na ooz.grosuplje@ozs.si.

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

PRIJAVA na »OSNOVE ODLOČANJA« (izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)
Naziv podjetja/s.p.:

Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:

Naslov podjetja/s.p.:

Pošta:

Matična številka podjetja/s.p.:

Davčna št. podjetja/s.p.:

Davčni zavezanec (obkroži):

DA

NE

Občina podjetja/s.p.:
Oblika izobr. (obkroži): individualno skupinsko

IME in PRIIMEK udeleženca/ke

Član OOZ Grosuplje (obkroži): Da

Telefon udelež.

Ne

E- naslov:

Naziv oz. vsebina izobraževanja

Termin

Cena izobr.
(z DDV)

OSNOVE ODLOČANJA

25.11.2022

75,00

% oz. znesek povračila
(izpolni OOZ Grosuplje)

Plačil SKUPAJ

IZJAVA
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. z sedežem v občini ______________________________ izjavljam, da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno pomočjo in
vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom »de minimis«. V primeru ugotovitve
neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge vrniti.
Ravno tako sem seznanjen z vsebino Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.
Podatki prijave se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve in jih bo upravljavec (OOZ Grosuplje) posredoval v uporabo izvajalcu delavnice ter za namene sofinanciranja storitve tudi pristojni občini, v
kateri ima podjetje/s.p. poslovni sedež. Podatke prijave OOZ Grosuplje zbira in obdeluje za potrebe izdaje računa in se po Zakonu o davku na dodano vrednost hranijo 10 let.
SOGLAŠAM, da OOZ Grosuplje uporabi moje podatke iz prijave za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje, ali preko
ooz.grosuplje@ozs.si, zahtevam, da OOZ Grosuplje v 15 dneh preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene obveščanja o novicah.

Kraj in datum:______________________________________

Žig

Podpis zastopnika podjetja:_____________________________

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani
OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj enot malega gospodarstva na
področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

