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Modul  3. Finačne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M3-T5-A2 

Tema 5. Tveganja + zavarovanja 

Učni rezultati 
Razumevanje razlik med osebnim in poslovnim tveganjem ter izbira ustreznega 
zavarovanja 

Učni pristop 

☒ Možnost kombiniranega učenja                           ☒  F2F trening 

☐  Individualno e-učenje                                           ☐  Učenje na daljavo 

☐  Praktično učenje                                                   ☒  Delo v skupinah 

☐  drugo  

Tehnika 
izobraževanja 

Kombinirano učenje (študija primera) 

Trajanje 60 minut 

Prostor/ 
oprema 

/ 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Pisala in papir 

Priloženi 
delovni listi 

M3_T5_A2_SWOT_analiza.xlsx 
M3_T5_A2_SWOT_predloga.docx 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Ta dejavnost zahteva pripravo za posamezno državo/državo izvajanja 
usposbljanja. Predavatelj pripravi eno ali več študij primerov na podlagi 
informacij, kot je prikazano na spodnji povezavi: 
 
Udeleženci v parih ali v skupinah opravijo SWOT analizo na podlagi študije 
primera, kateri so bili podani. 
 
Ko pripravijo svojo SWOT analizo, so pari / skupine vabljeni, da jih predstavijo 
ostalim udeležencem. 
 
Za bolj poglobljeno analizo dobijo vsi pari / skupine enako študijo primera in 
vsaka skupina se osredotoči na drugo področje (npr. Prednosti). 
 
Vsaka skupina prejme tudi drugačno študijo primera in predstavi celotno SWOT 
analizo - odvisno od razpoložljivega časa in poznavanja skupine s SWOT 
analizami. 
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Uporabni viri  
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

https://businesscasestudies.co.uk/swot-analysis-in-action 
 

Nasveti / 

 

Delovni list 1 

 

M3_T5_A2_SWOT_analiza.xlsx 

M3_T5_A2_SWOT_predloga.docx 
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