
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2018–2022 

 

Program: Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO) 
 
Ime programa: Kako se znebiti finančnega stresa 
 
Trajanje programa: 40 pedagoških ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
 
Ciljna skupina: so odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi 

(vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 

let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta, ki potrebujejo osnove finančne 

pismenosti za učinkovito ravnanje z denarjem. Z znanjem, ki ga bodo usvojili, bodo sebi in 

družini omogočili finančno stabilnost in varno prihodnost. 

  
Cilji programa:  
Upravljanje z osebnimi financami je zelo pomembno, saj nam te zagotavljajo finančno 

neodvisnost in varnost. Pogosto pa se zgodi, da s svojim denarjem ne ravnamo gospodarno 

oz. ne prihranimo toliko kot bi lahko. Cilj je razbiti tudi stereotipe, ki veljajo na področju 

varčevanja in najemanja kreditov. Udeleženci bodo seznanjeni o stopnji njihove finančne 

pismenosti, naš cilj pa je to povečati. 

  
Predlog vsebine programa: 
 
Modul 1: MITI O DENARJU in KREDITIH (8 ur) 
− prepričanja o denarju  
− ali vemo, kam gre naš denar 
− ločene finance da ali ne 
− varnostna rezerva 
− vodenje družinskega proračuna 
− kaj moramo vedeti o kreditih 
− kdaj začeti varčevati 
− miti o zavarovanju 
− miti o pokojninah 
 
Modul 2: SISTEM TREH VREČ DENARJA  (12 ur) 
− spoznajmo sistem 3-VD 
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− povezave med vrečami 
− likvidnostna vreča 
− transakcijska vreča oz. denarnica 
− naložbena vreča 
− koliko denarja je potrebno v vsaki vreči 

 
Modul 3: FINANČNA STAROST  (8 ur) 
− prvo obdobje: otrok in finančni začetki 
− osebna bilanca 
− drugo obdobje: mladostnik in finančni temelji 
− tretje obdobje: odrasel človek in finančna varnost 
− kako izračunati finančno starost 
− finančna starost v praksi 
 
Modul 4:  EXCEL (8 ur) 
– pripomoček za vodenje družinskega proračuna  
 
Predavatelji:  

1. Ana Vezovišek, mag.,  finančni coach, iz podjetja Vezovišek & partnerji, d. o. o., 
Ljubljana 

2. Dušan Malić, predavatelj računalništva 

3. Petra Škarja, mlada podjetnica, ki je uspešno razvila svoj potencial 

 
Kompetence: 
Z vključitvijo v program bodo udeleženci pridobili kompetence na področju finančne 
pismenosti. Znali bodo gospodarno ravnati s svojimi financami, znali si bodo zagotoviti 
finančno varnost. Spremenili bodo svoje mnenje o stereotipih. Razumeli bodo stopnjo svoje 
finančne pismenosti in kako le-to povečati. 
 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal  v predavalnici Delavskega doma Trbovlje, 1-krat tedensko, ob torkih od 
17.00 do 20.00. Za dokončanje programa je potrebna 80-odstotna prisotnost. 
  
Število udeležencev v skupini: 13–15. 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o 
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine oz. 22. 9. 2020 
 
Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018–2022 sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, zato so programi za 
podjetja in udeležence BREZPLAČNI. 


