
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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, 1x tedensko, v 
popoldanskem času, od 17.00–20.00, lokacija Trbovlje 
 
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:  
Spoznavanje mitov o denarju in kreditih. Spoznanje sistema treh vreč denarja. Seznanitev z 
upravljanjem osebnih financ in svetovanje. Obnovitev in nadgraditev znanja uporabe Excela. 
Praktičen prikaz razvoja lastne podjetniške ideje. 
 
Predlog vsebine programa: 
 
Modul 1: MITI O DENARJU in KREDITIH  
− 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   

− Spoznajmo sistem 3-VD 

− Povezave med vrečami 
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− Likvidnostna vreča 

− Transakcijska vreča oz. denarnica 

− Naložbena vreča 

− Koliko denarja je potrebno v vsaki vreči 

 

Modul 3: FINANČNA STAROST  

− 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 

 

Individualno svetovanje  

– Osebno svetovanje udeležencem na njihovih lastnih primerih 

 
Predavateljica: Ana Vezovišek, mag., finančni coach, iz podjetja Vezovišek & partnerji d. o. o., 
Ljubljana 
 
Modul 4:  Excel – pripomoček za vodenje družinskega proračuna  
Predavatelj: Dušan Malić, predavatelj računalništva 
 
Modul 5: Predstavitev osnov podjetniške dejavnosti za vstop na samostojno podjetniško 
pot.  
Predavateljica: Petra Škarja, avtorica sedmih knjig in samostojna podjetnica. 
 
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. Razumeli bodo način najemanja kreditov in na kaj je treba biti pozoren pri 
najemanju ter kaj lahko storijo, da postanejo finančno neodvisni. Znali bodo uporabljati 
računalniški program Excel. 
 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal  v  prostorih  ZLU, 1-krat tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma 
v popoldanskem času oz. v dopoldanskem času. 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. 
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Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine 
 
 
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. 
 
 


