Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije

SKEI Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Poslovnega sistema Gorenje

PREDMETNIK e-izobraževanja SKEI

Opis predmetov:
1. Predmet: INSOLVENČNI POSTOPKI
KRATKA VSEBINA:
Potek insolvenčnih postopkov, tj. postopkov zaradi plačilne nesposobnosti in/ali trajnejše
nelikvidnosti pravnih ali fizičnih oseb, ureja insolvenčno pravo, ki je posebna panoga
gospodarskega prava.
Pri predmetu INSOLVENČNI POSTOPKI govorimo o:


razlogih za prenehanje gospodarskih družb



načinih prestrukturiranja



postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije



vlogi sindikata v teh postopkih

MODULI:






insolventnost
prenehanje gospodarskih družb
statusno preoblikovanje
prisilna poravnava
stečaj in likvidacija

POTEK PREDMETA:
Vsak modul traja 1 teden. Skupaj 5 tednov. Na portalu je udeležencu na voljo teoretičen
del, vprašanja za preverjanje. Vsakemu modulu se doda ena praktična naloga, ki se
navezuje na vsebino in udeležencu poglobi poznavanje materije.
Šesti teden test, ki je sestavljen iz naključno izbranih vprašanj, objavljenih pri
posameznem modulu.
PREDMET JE OPRAVLJEN, ko udeleženec opravi vse praktične naloge in si s tem
omogoči dostop do zaključnega testa.
Zaključni test opravljen s 75%.
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2. Predmet: RAČUNOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE
KRATKA VSEBINA:
Finančni in računovodski vidiki poslovanja so pogosto najpomembnejši kazalnik
uspeha v podjetju. V okviru e-izobraževanja se udeleženci seznanijo s ključnimi
finančnimi pojmi in znanji, pomembnimi za razumevanje poslovanja podjetij. Med
drugim bomo spoznajo:


Finančno funkcijo v podjetju.



Blagajniško poslovanje.



Finančne trge.



Financiranje podjetij.



Upravljanje z naložbami.



Naloge in organiziranost računovodstva.



Računovodske izkaze.

MODULI:







Poslovni sistem
Poslovne knjige
Računovodski izkazi
Revidiranje računovodskih izkazov
Izvleček iz ZGD-1
Stroškovno računovodstvo

POTEK PREDMETA:
Predmet traja 5 tednov. Na portalu je udeležencu na voljo teoretičen del, vprašanja za
preverjanje. Vsakemu modulu se doda ena praktična naloga, ki se navezuje na vsebino
in udeležencu poglobi poznavanje materije.
Šesti teden test, ki je sestavljen iz naključno izbranih vprašanj, objavljenih pri
posameznem modulu.
PREDMET JE OPRAVLJEN, ko udeleženec opravi vse praktične naloge in si s tem
omogoči dostop do zaključnega testa.
Zaključni test opravljen s 75%.
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3. Predmet: SINDIKALNA DEJAVNOST
KRATKA VSEBINA:
Predmet je bolj splošne narave in skuša na kratko predstaviti področja delovanja
sindikata:




delovna razmerja,
kolektivne pogodbe,
zgodovina sindikalnega gibanja

MODULI:






delovna zakonodaja
kolektivna sindikalna zavest
varovanje interesov delavcev
sindikalno pravo in aktivnosti sindikatov
reprezentativnost sindikatov

POTEK PREDMETA:
Predmet traja 5 tednov. Na portalu je udeležencu na voljo teoretičen del, vprašanja za
preverjanje. Vsakemu modulu se doda ena praktična naloga, ki se navezuje na vsebino
in udeležencu poglobi poznavanje materije.
Šesti teden test, ki je sestavljen iz naključno izbranih vprašanj, objavljenih pri
posameznem modulu.
PREDMET JE OPRAVLJEN, ko udeleženec opravi vse praktične naloge in si s tem
omogoči dostop do zaključnega testa.
Zaključni test opravljen s 75%.
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4. Predmet: KOMUNICIRANJE
KRATKA VSEBINA:
Verjetno se vsi zavedamo, kako pomemben dejavnik v življenju je dobra komunikacija.
Še bolj pomembno pa je, da znamo komunicirati tudi v pogojih, ki niso idealni in ki od
nas zahtevajo dobre komunikacijske veščine.
Pri predmetu Komunikacija bomo udeleženci skušajo nekaj teh veščin usvojiti.
MODULI:
Predmet je razdeljen na štiri sklope:





Participativno komuniciranje
Komuniciranje in vodenje
Poslovna komunikacija
Komuniciranje z zunanjimi in notranjimi javnostmi

POTEK PREDMETA:
Predmet traja 4 tedne. Na portalu je udeležencu na voljo teoretičen del, vprašanja za
preverjanje. Vsakemu modulu se doda ena praktična naloga, ki se navezuje na vsebino
in udeležencu poglobi poznavanje materije.
Peti teden test, ki je sestavljen iz naključno izbranih vprašanj, objavljenih pri
posameznem modulu.
PREDMET JE OPRAVLJEN, ko udeleženec opravi vse praktične naloge in si s tem
omogoči dostop do zaključnega testa.
Zaključni test opravljen s 75%.

SKEI - Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 55752632, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 5369576000. IBAN: SI 56 61000 3010000072, BIC: HDELSI22
W: www.skei.si, M: skei@sindikat-zsss.si , T: +386 (0)1 3000-900, F: +386 (0)1 2322-973

Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije

SKEI Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Poslovnega sistema Gorenje

5. Predmet: KOLEKTIVNA POGAJANJA
KRATKA VSEBINA:
Sindikat in vsi, ki v sindikatu delujejo, se morajo zavedati, da so kolektivne pogodbe in
pot do njih, njihovo bistvo in poslanstvo.
Predmet KOLEKTIVNA POGAJANJA ponuja teoretično podlago za kvalitetna
kolektivna pogajanja.
MODULI:
Predmet je razdeljen na štiri sklope:





Socialni dialog
Kolektivna pogajanja
Pogajalske tehnike
Pomen kolektivnih pogajanj

POTEK PREDMETA:
Predmet traja 4 tedne. Na portalu je udeležencu na voljo teoretičen del, vprašanja za
preverjanje. Vsakemu modulu se doda ena praktična naloga, ki se navezuje na vsebino
in udeležencu poglobi poznavanje materije.
Peti teden test, ki je sestavljen iz naključno izbranih vprašanj, objavljenih pri
posameznem modulu.
PREDMET JE OPRAVLJEN, ko udeleženec opravi vse praktične naloge in si s tem
omogoči dostop do zaključnega testa.
Zaključni test opravljen s 75%.
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6. Predmet: OSEBNI MENEDŽMENT
KRATKA VSEBINA:
Vsi se pri svoje delu srečujemo z ljudmi. Ljudje pa smo si različni. Včasih so razlike
velike, včasih komaj opazne.
Predmet ponuja delen vpogled v vse te mavrične osebnosti s katerimi se srečujemo.
Narejen je z namenom, da olajša delo z ljudmi ali pa vsaj prinese toliko znanja, da
udeleženec kakšno stvar lažje razume.
MODULI:
Predmet je razdeljen na sedem modulov:








Temelji poslovne psihologije
Osebnost
Duševni procesi
Organizacija in posameznik
Poslovna klima
Vrednote
Vodenje samega sebe

POTEK PREDMETA:
Predmet traja 5 tednov. Na portalu je udeležencu na voljo teoretičen del, vprašanja za
preverjanje. Vsakemu modulu se doda ena praktična naloga, ki se navezuje na vsebino
in udeležencu poglobi poznavanje materije.
Šesti teden test, ki je sestavljen iz naključno izbranih vprašanj, objavljenih pri
posameznem modulu.
PREDMET JE OPRAVLJEN, ko udeleženec opravi vse praktične naloge in si s tem
omogoči dostop do zaključnega testa.
Zaključni test opravljen s 75%.
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