
   

 

  
 

 

FINMAN (Program upravljanja osebnih financ) je 
Erasmus+ KA2 projekt izobraževanja odraslih, ki traja 
24 mesecev. 
 
Ekipo sestavljajo: 

• Ruse Chamber of Commerce and Industry, 
Bolgarija (https://www.rcci.bg/) 

• A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Ciper 
(https://emphasyscentre.com/) 

• UPI - ljudska univerza Žalec, Slovenija 
(https://www.upi.si) 

• COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE, 
Belgija (https://cbe.be/) 

• FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de 
Zaragoza), Španija, (www.feuz.es) 

• ATLANTIS ENGINEERING S.A., Grčija 
(https://atlantis-engineering.com) 

• EUROCREA MERCHANT SRL, Italija 
(http://www.eurocreamerchant.it) 

• IDEC S.A., Grčija (https://idec.gr/) 

•  

 
 

finmanproject.eu 

3. IZDAJA • NOVIČNIK • JANUAR 2022 

 

 
 Naš cilj je finančno izobraževanje najbolj 

prikrajšanih ljudi, ki to znanje najbolj 
potrebujejo, preden sprejmejo 
pomembne finančne odločitve, in jih 
podpreti pri sprejemanju odločitev, ki so 
najboljše za vsakega posameznika 
posebej. 
 
Zato nameravamo na podlagi 
ugotovljenih vrzeli v znanju in potrebnih 
spretnosti razviti učne vsebine, orodja za 
ocenjevanje in priročnik za trenerje. 
 
Poleg tega ima vse gradivo potencial, da 
doseže še več ljudi ne le med projektom, 
temveč tudi zunaj njega, saj ga je mogoče 
uporabiti tudi za nadaljnje pobude. 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. To sporočilo odraža le stališča avtorja in Komisija ni 
odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  
"Program upravljanja osebnih financ" številka projekta: 2020-1-BG01-KA204-079069 
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FINMAN TEAM z veseljem sporoča, da so moduli 
usposabljanja končno dokončani in bodo kmalu 
naloženi na našo platformo. 

Razvili smo nekaj zelo zanimivih modulov 
usposabljanja z jasno in razumljivo vsebino za vse, da 
bi podali pomoč vsem, ki se želijo naučiti več o 
različnih temah finančne pismenosti. Moduli 
usposabljanja bodo kmalu na voljo v angleščini in v 
vseh jezikih konzorcija (bolgarščini, italijanščini, 
francoščini, španščini, slovenščini in grščini). 

Moduli, ki smo jih razvili, pokrivajo naslednje teme:  

1. VARČEVANJE IN NALOŽBE 
2. POKOJNINE, SOCIALNA VARNOST IN 

ZGODNJE RAZMIŠLJANJE O PRIHODNOSTI 
3. POSOJILA IN HIPOTEKE 
4. KIBERNETSKA VARNOST 
5. SPLETNO BANČNIŠTVO 
6. OSEBNI IN POSLOVNI PRORAČUN 
7. DAVKI 
8. PLAČE IN POGODBE O ZAPOSLITVI 

Poleg tega je z razvojem igre in različnih infografik 
znanje o teh temah še bolj zabavno, spodbudno in 
interaktivno. 

NASLEDNJI KORAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vas zanima več? Dobro! 

Komaj čakamo, da odkrijete čudovito 

virtualno okolje, ki smo ga ustvarili za vas in 

v katerem se lahko učite, odkrivate nove 

stvari in se zabavate.  

Naš konzorcij se sestaja vsak mesec, da bi 

spremljal razvoj projekta in se nenehno 

zavedal morebitnih potreb. 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. To sporočilo odraža le stališča avtorja in Komisija ni 
odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  
"Program upravljanja osebnih financ" številka projekta: 2020-1-BG01-KA204-079069 
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