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POVZETEK 

V magistrskem delu smo analizirali stališča staršev in učiteljev matematike ter gospodinjstva 

do finančnega opismenjevanja osnovnošolcev. Najprej smo obravnavali pojem finančne 

pismenosti, kakor jo definirajo različni avtorji, in obravnavali pomen formalnega finančnega 

opismenjevanja mladih. Predstavili smo raziskave finančne pismenosti, ki so bile izvedene v 

Sloveniji, in nadaljevali s pregledom finančnega izobraževanja v nekaterih državah po svetu 

in v Sloveniji. V drugem delu magistrskega dela smo predstavili predlog vpeljave vsebin v 

redne predmete osnovne šole in razdelali primer vpeljave vsebine varčevalnih obresti v pouk 

matematike. V empiričnem delu smo opisali izsledke raziskave, ki smo jo izvedli na vzorcu 

47 učiteljev in 96 staršev. Ugotovili smo, da imajo mladi po mnenju večine anketirancev 

nekaj finančnega znanja, ki pa bi ga morali poglobiti. Anketiranci menijo, da bi morali mlade 

obsežneje finančno izobraževati v okviru obveznega izobraževanja, kamor bi v obstoječi redni 

učni načrt vpeljali več finančnih vsebin, pri čemer bi glavno vlogo prevzel predmet 

gospodinjstvo. Rezultati ankete so pokazali dobro finančno samopodobo učiteljev 

gospodinjstva in nizko finančno samopodobo učiteljev matematike, večina anketirancev pa je 

glede poučevanja izrazila željo po strokovni podpori finančnih strokovnjakov. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: finančna pismenost učencev, pouk gospodinjstva, pouk matematike, 

učni načrt 

  



 

 

ABSTRACT 

In the master’s thesis, we analysed the attitudes of parents and teachers of mathematics and 

home economics towards financial education in elementary school. Firstly, we considered the 

concept of financial literacy, as was defined by different authors, and the importance of 

formal financial education of young people. We presented the results of the researches on 

financial literacy that were carried out in Slovenia, and continued with the review of financial 

education in some countries around the world and in Slovenia. In the second part of the 

master’s thesis, we presented a proposal of implementation of financial contents into 

compulsory subjects in elementary schools and an example of implementation of the 

consideration of saving interests in mathematics class.  

In the empirical part, we described a study, which was carried out on the sample of 47 

teachers and 96 parents. We found out that respondents think youngsters have some financial 

knowledge, which should be deepened. The respondents also think pupils should be educated 

more extensively regarding finances in the framework of compulsory education and that there 

should be more financial contents in school curriculum, whereas the main role would be taken 

by home economics.  

The results of the survey show a good financial self-esteem of teachers of home economics 

and a low financial self-esteem of teachers of mathematics. The majority of the teachers 

expressed the desire for professional support by financial experts in financial education.  
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1. UVOD 

Ustrezno upravljanje osebnih financ je eden izmed predpogojev za stabilno in kvalitetno 

življenje. Namen finančnega opismenjevanja je torej izobraziti ljudi, da bodo lahko sprejemali 

učinkovitejše finančne odločitve, razvili ustrezno finančno vedenje ter finančno samozavest. 

Zadnja je še posebej pomembna, saj predstavlja osnovo za učinkovito ravnanje z denarjem v 

svetu, kjer ponudba novih finančnih produktov vsakodnevno narašča (Cohen, 2010). O 

pozitivnem učinku finančnega opismenjevanja pričajo tudi nekatere študije, ki so jih opravili 

po svetu. Bernheim, Garett in Maki (2001), Kalwij idr. (2017) ter drugi navajajo pozitivne 

učinke finančnega izobraževanja mladih, ki je bilo vpeljano na pobudo vlade. Pozitivni učinki 

naj bi bili vidni tako v izboljšanju sistema izobraževanja in finančni pismenosti študentov kot 

tudi v finančnem vedenju (varčevanju) mladih, ko postanejo samostojni. Dejstvo je, da se 

mladi relativno malo zanimajo za finančno-socialni sistem in za proaktivno delovanje niso 

zadostno motivirani (Belás, Nguyen, Smrčka, Kolembus in Cipovová, 2016), kar je lahko tudi 

razlog, da je znanje mladih o osebnih financah slabo, o čemer priča veliko mednarodnih študij 

(Chen in Volpe, 1998; Lusardi, Mitchell in Curto, 2010). 

Finančno izobraževanje ne poteka samo v družini. V Sloveniji so temelje finančnega 

opismenjevanja začeli postavljati leta 2010, ko je bil predstavljen Nacionalni program 

finančnega izobraževanja, ki je med drugim nalogo finančnega opismenjevanja predvidel tudi 

na področju formalnega izobraževanja v šolskem in drugem izobraževalnem svetu. Danes se 

mladi v osnovni šoli s finančnimi vsebinami srečajo pri gospodinjstvu, posredno pa še pri 

matematiki, etiki in drugih predmetih.  

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela in empirične raziskave. V teoretičnem 

delu predstavimo nekatere definicije finančne pismenosti. Predstavimo razloge, ki podpirajo 

smiselnost opismenjevanja mladih, in izsledke nekaterih raziskav, ki so bile na tem področju 

izvedene v Sloveniji in širše. Opišemo tudi trenutno stanje finančnega izobraževanja v 

obveznem šolstvu tako v Sloveniji kot tudi v tujih državah – Italiji, Nemčiji in drugod. 

Prikazani so rezultati pregleda učnih načrtov v slovenski osnovni šoli z vidika vključenosti 

finančnih vsebin pri posameznih predmetih. Na koncu teoretičnega dela prikažemo primer 

vpeljave finančne vsebine v redni pouk matematike, dotaknemo pa se tudi vpeljave omenjenih 

vsebin v pouk drugih rednih osnovnošolskih predmetov. 

V drugem delu magistrske naloge so prikazani izsledki empirične raziskave s katero smo 

pridobili mnenja staršev in učiteljev o finančnem izobraževanju otrok v šoli, finančnem 

znanju devetošolcev, najprimernejših oblikah, vsebinah in virih finančnega izobraževanja ter 

mnenje anketiranih o tem, katere finančne produkte bi moral znati uporabljati devetošolec. Za 

učinkovito delo učitelja je pomembno, da se čuti kompetentnega za poučevanje izbranih 

vsebin. V empiričnem delu prikažemo rezultate ocen učiteljev o lastni kompetentnosti za 

poučevanje finančnih vsebin.   
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2. OPREDELITEV FINANČNE PISMENOSTI 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation 

and Development, v nadaljevanju: OECD) je mednarodna organizacija 35 držav, ki oblikujejo 

ter promovirajo načela demokracije in svobodnega trga, z namenom izboljšanja svetovnega 

ekonomskega, gospodarskega in socialnega stanja (OECD, b.d.). V svojih priporočilih za 

finančno izobraževanje in zavedanje je opredelila proces finančnega izobraževanja kot proces, 

s katerim potrošnik s pomočjo ustreznih informacij, izobraževanja in nasvetov izboljša 

razumevanje finančnih konceptov in pojmov ter razvije znanje, sposobnost uporabe tega 

znanja in gradi svojo finančno samozavest, da bi prepoznal finančna tveganja in priložnosti 

ter se informirano odločal, znal poiskati pomoč in posegal po drugih dejanjih, da bi izboljšal 

svojo finančno dobrobit (OECD, 2005). 

Pismenost danes ni več le zmožnost branja in pisanja, temveč je sposobnost uporabe znanja in 

spretnosti na različnih ključnih področjih življenja ter sposobnost analize in učinkovite 

komunikacije v različnih življenjskih situacijah (OECD, 2010). Poleg bralne pismenosti 

poznamo še matematično, naravoslovno, digitalno-informacijsko, finančno in druge. 

Noctor, Stoney in Stradling finančno pismenost definirajo kot sposobnost sprejemanja 

premišljenih in učinkovitih odločitev povezanih z uporabo in upravljanjem denarja (Noctor, 

Stoney in Stradling, 1992, po Beal in Delpachitra, 2003, str. 65).  

Ameriška nacionalna finančna študija je kot finančno pismenega posameznika opredelila 

posameznika, ki razume osebni finančni položaj, zna o njem razpravljati brez zadržkov, 

finančno načrtuje svojo prihodnost in se odziva na vsakdanje finančne situacije, tudi v 

splošnem gospodarstvu (Vitt idr., 2002). 

Slovenski nacionalni program finančnega izobraževanja opredeljuje finančno pismenost kot 

»informiranost o financah in finančnih gibanjih ter sposobnost razumevanja oziroma 

poznavanja finančnih produktov, pojmov in tveganj«. (NPFI, 2010, str. 13) 

Leta 2012 so v raziskavo PISA 2012 prvič vključili tudi preverjanje finančne pismenosti. 

OECD je takrat finančno pismenost definirala kot »posameznikovo poznavanje in 

razumevanje finančnih pojmov in veščin, zajema pa tudi motivacijo in samozavest, da uporabi 

to poznavanje in razumevanje pri sprejemanju učinkovitih odločitev v različnih finančnih 

kontekstih, da izboljša finančno stanje posameznikov in družbe in da lahko sodeluje v 

ekonomskih odločitvah.« (Šterman, 2013, str. 31)  

Čeprav v literaturi zasledimo več različnih definicij, se določeni elementi pojavljajo večkrat. 

Oglejmo si, kaj je skupnega vsem opredelitvam in naredimo povzetek.  
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Tabela 1: Pregled opredelitev finančne pismenosti 

OPREDELITVE 

ELEMENTI OPREDELITEV 

razumevanje 

konceptov 

uporaba 

znanja 

zavedanje svojega 

položaja 

premišljeno 

odločanje 
sporazumevanje 

OECD      

Noctor, Stoney in 

Stradling 
     

NPFI      

PISA      

 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da je najbolj skopa opredelitev avtorjev Noctor, Stoney in 

Stradling. To lahko pripišemo dejstvu, da je ta opredelitev najstarejša izmed naštetih. 

Preostale tri opredelitve so si zelo podobne, kar lahko pripišemo dejstvu, da imata tako NPFI 

kot tudi PISA svoje korenine v opredelitvi OECD. V nadaljevanju magistrske naloge se 

naslanjamo na definicijo finančne pismenosti, kot je zapisana v PISA 2012, saj je to 

najnovejša opredelitev. 

Če povzamemo vse zgoraj navedene definicije, finančna pismenost torej ni le poznavanje in 

razumevanje osnovnih finančnih konceptov (kot so obrestna mera, inflacija, ugoden nakup 

ipd.), temveč zajema tudi vidik uporabe pridobljenega finančnega znanja v vsakodnevnem 

sprejemanju odgovornih in učinkovitih odločitev (npr. poraba žepnine, nakup hrane, najem 

stanovanja, nakup goriva ipd.). Finančno pismen posameznik pridobljeno znanje uporablja na 

način, da izboljša svoje finančno stanje, hkrati pa je dovolj finančno samozavesten, da 

sodeluje v ekonomskem in gospodarskem življenju družbe.  
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3. SMISELNOST FINANČNEGA OPISMENJEVANJA MLADIH 

Finančno izobraževanje je v družbi vsakodnevnih sprememb ključnega pomena (Šircelj, 

2012). Poleg vse večjega števila obsežnejših in vse bolj zapletenih finančnih produktov in 

storitev smo vseskozi priča tudi spremembam pokojninskega sistema, porastu revščine, 

kreditnemu krču ipd. Slaba finančna pismenost zato predstavlja tveganje za finančni sistem in 

priča o nizki finančni kulturi naroda in širše. (Šircelj, 2012) Poleg tega danes večina 

petnajstletnikov že sprejema finančne odločitve, večina jih ima tudi že odprt bančni račun in 

uporablja spletno banko. Zato je pomembno poskrbeti, da bodo mladi odrasli finančno 

pismeni, saj se bodo morali soočati tudi s kompleksnimi finančnimi odločitvami, ki lahko 

pomembno vplivajo na njihovo nadaljnje življenje. (Lusardi, 2015) 

V raziskavah z vsega sveta zasledimo utemeljitve o smiselnosti generacijsko in tematsko 

ciljanega finančnega izobraževanja. Leta 2008 sta se s tematiko smiselnosti finančnega 

opismenjevanja prebivalstva ukvarjala Hathaway in Khatiwada, ki sta v svojem poročilu 

zaključila, da bi morali biti programi finančnega izobraževanja, če naj bodo učinkoviti, 

usmerjeni na točno določeno ciljno publiko in področje finančne aktivnosti (Hathaway in 

Khatiwada, 2008). Tudi Martin (2007) meni, da so omenjeni programi najbolj učinkoviti, če 

in ko so prilagojeni potrebam poučevane populacije. Dodaja pa, da so programi najbolj 

učinkoviti, če vključujejo frontalno poučevanje tako s svetovalcem kot tudi v šolskem okolju, 

in da so programi, ki so tematsko usmerjeni in učijo preko izkušenj, bolj učinkoviti od 

programov s splošnimi finančnimi temami (Martin, 2007). 

Raziskava, ki je bila leta 2012 izvedena v Nemčiji, je preučevala vpliv kratkega finančnega 

izobraževanja na učence nemških srednjih šol. Izkazalo se je, da je že kratek program lahko 

dokaj učinkovit, saj se je zanimanje dijakov za finančne teme statistično pomembno povečalo, 

hkrati pa se je izboljšalo tudi njihovo finančno znanje, še posebej njihova sposobnost 

ocenjevanja tveganja določenih finančnih naložb. Po njihovem mnenju lahko tudi relativno 

kratko finančno opismenjevanje pomaga pri izobraževanju bolj informiranih, učinkovitih in 

suverenih potrošnikov. (Lührmann, Serra-Garcia in Winter, 2012) 

V raziskavi, ki so jo leta 2013 izvedli v Braziliji, so Bruhn, de Souza Leao, Legovini, 

Marchetti in Zia prišli do zaključka, da finančno izobraževanje v šolah pomembno pripomore 

k dvigu ravni finančne pismenosti. Njihova raziskava je namreč pokazala, da šolsko 

izobraževanje zmanjša verjetnost sprejemanja slabih finančnih odločitev. Mlade torej 

izobražujemo za prihodnost, saj gre za življenjsko znanje, ki ga lahko izkoristijo za boljše 

družbeno soodločanje, prepoznavanje in izkoriščanje finančnih priložnosti. (Bruhn, de Souza 

Leao, Legovini, Marchetti in Zia, 2013) 

Raziskava v Italiji (Romagnoli in Trifilidis, 2013) je pokazala, da je šolsko finančno 

izobraževanje učinkovito – rezultati na testu znanja po izobraževanju so bili občutno boljši 

kot pred izobraževanjem. Hkrati se je pokazala tudi razlika med spoloma v finančnem znanju, 

ki bi jo izobraževanje lahko omililo. Finančno védenje se je povečalo tudi v primerih, ko so 

bili učenci premladi, da bi sami sklepali pomembnejše finančne odločitve. Rezultati so 

pokazali, da je šolstvo učinkovit kanal za širjenje finančnega znanja. Pri tem mora biti 
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vodstvo pozorno tudi na zagotavljanje visoke ravni finančne pismenosti učiteljev, saj morajo 

ti biti samozavestni v svojem poučevanju, da bi dosegli dobre rezultate. (Romagnoli in 

Trifilidis, 2013) 

Za učinkovito finančno opismenjevanje mladih je treba v načrt programov, strategij 

finančnega opismenjevanja ter v izobraževanje poleg šolstva vključiti tudi druge faktorje 

primarne in sekundarne socializacije: na prvem mestu starše, ki otrokom predstavljajo zgled 

in katerih finančne vzorce otroci sprejemajo, pa tudi medije, internet, knjige, delodajalce, 

finančne institucije in druge. (Yew, Yong, Cheong in Tey, 2017)  
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4. RAZISKAVE FINANČNE PISMENOSTI 

Pri pripravi NPFI je skupina ugotovila, da poglobljene znanstvene raziskave finančne 

pismenosti Slovencev še ni bilo. Kljub temu so ob upoštevanju slabe splošne funkcionalne 

pismenosti slovenskega prebivalstva predvidevali, da so Slovenci tudi slabo finančno pismeni. 

Pri tem so se snovalci NPFI oprli tudi na dotedanje evropske in svetovne raziskave, ki so 

kazale, da je finančna pismenost evropskega prebivalstva nizka. (NPFI, 2010) 

V Združenih državah Amerike so raziskave že v prejšnjem tisočletju pokazale pomanjkljivo 

znanje iz osebnih financ. Chen in Volpe (1998) sta zato raziskala finančno znanje 924 

ameriških študentov iz različnih univerz. Ugotovila sta, da bi morali študentje svoje znanje 

znatno izboljšati. Povprečje pravilnih odgovorov v vseh kategorijah (splošno znanje, 

varčevanje in izposojanje, zavarovanje, investiranje) namreč ni preseglo 65 %. (Chen in 

Volpe, 1998) 

D. Beal in Delpachitra (2003) sta iz rezultatov svoje raziskave zaključila, da avstralski 

študentje univerzitetnega študija niso niti usposobljeni niti poučeni v finančnih zadevah, kar 

bi lahko negativno vplivalo na njihovo finančno stabilnost v prihodnosti. 

A. Lusardi in O. Mitchell (2011) sta v svojem pregledu svetovne finančne pismenosti 

izpostavila, da je finančna nepismenost razširjena tudi v dobro razvitih gospodarstvih (npr. 

Nemčija, Nizozemska, Italija, Japonska) ter da je potrošnik bolj seznanjen s posameznimi 

finančnimi dogodki in produkti, če se je z njim srečal pred kratkim (npr. Italijani so bolje 

odgovarjali na vprašanja o inflaciji kot Japonci, saj so slednji v tistem času doživljali 

deflacijo, Švedi, ki so doživljali privatizacijo pokojninskega sistema, so vedeli več o razpršitvi 

tveganja v povezavi s pokojninami kot Rusi). (Lusardi in Mitchell, 2011) 

Revija Moje finance je v sodelovanju s tržno raziskovalno hišo Ipsos, ki je poskrbela za 

izvedbo in analizo rezultatov, opravila prvo obsežnejšo raziskavo, kjer so preverjali finančno 

pismenost prebivalcev Slovenije. Pri sestavljanju vprašalnika so se oprli na že obstoječe 

mednarodne raziskave, vprašanja še posodobili in dodali. Tako so anketiranci odgovarjali na 

21 vprašanj (Priloga 1: Vprašanja raziskave revije Moje finance). Vzorec je bil 

reprezentativen po spolu, starosti in regiji bivanja. Izobraženost respondentov je bila 

nadpovprečna, kar je posledica spletnega anketiranja. »To pomeni, da so izsledki raziskave še 

nekoliko boljši kot bi bili sicer.« (Mihajlović, 2011)  

Vprašanja v anketi so bila zastavljena v obliki ocenjevanja znanja, zato so bili rezultati podani 

v obliki šolskih ocen, ki so ustrezale standardnim šolskim kriterijem. 72 % Slovencev je 

pokazalo nezadostno ali komaj zadostno znanje, medtem ko je prav dobro ali odlično znanje 

pokazalo le 5 % anketirancev. Izkazalo se je, da so v finančnem znanju nekoliko bolj 

podkovani moški (povprečna ocena 2,2, medtem ko so ženske dosegle povprečno oceno 1,7). 

Med anketiranci so se za finančno najmanj pismene izkazali mlajši od 30 let – kar 50 % jih je 

prejela najnižjo oceno, najbolje se je odrezala starostna skupina 30–55 let. Rezultati so 

pokazali, da imajo osebe z višjo formalno izobrazbo več finančnega znanja kot osebe z nižjo. 

Prav tako na finančno pismenost vpliva višina mesečnih prihodkov – osebe z višjimi prihodki 
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so izkazale več znanja financ kot tiste z nižjimi. Prebivalci osrednje Slovenije so dosegli 

najvišjo povprečno oceno (2,1), prebivalci koroške, zasavske in savinjske regije pa najnižjo 

(povprečna ocena 1,7). Je pa zanimivo, da imajo v slednjih treh regijah prebivalci najvišjo 

finančno samozavest – svoje finančne sposobnosti so namreč ocenili z oceno dobro (3). (Turk, 

2016, po Mihajlović, 2013, str. 47) 

Izkazalo se je, da potrošniki ne znajo brati zavarovalnih polic in pogojev, imajo sklenjenih 

več nesmiselnih zavarovanj, ne upoštevajo stroškov in provizij v zadostni meri, ne znajo 

določiti tveganja idr. Skupna povprečna ocena Slovencev je bila 2,2. (Mihajlović, 2011) 

Slovensko zavarovalniško združenje (v nadaljevanju: SZZ) je konec leta 2013 preko spleta 

opravilo raziskavo finančne pismenosti splošne slovenske javnosti, pri kateri so dali poudarek 

zavarovalniški pismenosti. Pri vzorcu 906 oseb se je izkazalo, da mladi ne poznajo pomena 

zavarovalništva in da zavarovanci ne pridobijo različnih ponudb zavarovanj in jih med seboj 

ne primerjajo. Rezultati pričajo tudi o višji pismenosti žensk kot moških. Poleg tega so 

anketiranci sposobni upravljati družinski proračun in nakupovanje ter znajo prositi za pomoč 

pri zavarovalniških odločitvah. (Moretti in Ropar, 2013) 

OECD je zaradi pomanjkanja raziskav in podatkov o pismenosti mladih vzpostavila program 

mednarodne primerjave dosežkov učencev (Programme for International Student Assessment, 

tudi PISA). PISA je mednarodna raziskava bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, 

ki se izvaja v triletnih ciklih in se je začela odvijati v letu 2000. Z raziskavo želi OECD 

evalvirati izobraževalne sisteme po svetu. V PISI sodeluje več kot 80 svetovnih gospodarstev, 

v vsaki teste rešujejo vsi petnajstletni učenci. (PISA, b.d.) Leta 2012 so v raziskavo poleg 

omenjenih treh pismenosti vključili še prostovoljno preverjanje finančne pismenosti. Rezultati 

so pokazali, da se je bilo le 10 % udeležencev sposobnih spopasti z najtežjimi nalogami v 

raziskavi. Razlik v finančni pismenosti med spoloma ni (razen v Italiji, kjer so razlike majhne 

in v prid moški populaciji), v čemer se mladi razlikujejo od odraslih (OECD, 2014b). Velika 

večina mladih je pokazala le osnovne finančne veščine – več kot 15 % petnajstletnikov ni 

doseglo standardov osnovnega znanja. (Lusardi, 2015) 

Povprečni dosežek slovenskih najstnikov je bil leta 2012 485 točk, kar je pod povprečjem 

OECD (500 točk). Temeljno raven finančne pismenosti dosega 82 % učencev (povprečje 

OECD: 85 %), najvišjo raven pa je doseglo 6 % vseh udeležencev (povprečje OECD: 10 %). 

Zanimiv je podatek, da ima kar 90 % slovenskih udeležencev bančni račun, kar je največ med 

vsemi udeleženimi državami. Najpomembnejši vir denarja najstnikom predstavljajo darila. 

Zaskrbljujoče je, da bi si kar 23 % mladostnikov v primeru želje po nakupu nečesa, za kar 

nimajo sredstev, raje sposodilo denar od družinskega člana kot varčevalo (slednjih je 57 %, 

kar je najnižji odstotek med vprašanimi državami). (PEI, 2014) 

Tudi v letu 2015 je raziskava PISA preverjala finančno pismenost takratnih petnajstletnikov. 

Rezultati so pokazali, da so se povprečni dosežki od osmih držav, ki so se udeležile obeh 

raziskav OECD, znatno izboljšali le v Italiji in Rusiji. Poleg tega kar 22 % udeležencev ni 

doseglo temeljne ravni učinkovite finančne pismenosti, čeprav ima skoraj 60 % le-teh bančni 

račun in jih več kot 60 % služi denar z nekakšno aktivnostjo. Kar 22 % mladih torej ne vidi 
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pomembnosti osebnega proračuna ter ne razume bančnega izpiska ali plačilnega naloga. 

(OECD, 2017)  

Slovenija pri preverjanju finančne pismenosti v raziskavi PISA 2015 ni sodelovala.  
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5. PREGLED FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA V NEKATERIH 

DRŽAVAH PO SVETU 

Glede na to, da je v zadnjem času število programov finančnega izobraževanja v porastu, 

naštevamo le nekaj programov, ki se izvajajo v izbranih državah. Strnjen pregled za vse 

države naredimo v naslednjem poglavju. 

5.1. ITALIJA     

Do danes Italija še ni pripravila nacionalnega programa finančnega opismenjevanja. Prvi 

korak k nacionalni strategiji so naredili v letu 2015, ko je bil opravljen pregled nad 

obstoječimi izobraževalnimi programi. Čeprav se programi med seboj razlikujejo po učnih 

ciljih, vsebinah ter načinih poučevanja in preverjanja pridobljenega znanja, je pregled 

pokazal, da vsi programi temeljijo na zavedanju, kako pomembno je finančno opismenjevanje 

in kako pomembno je prikazati praktično uporabo pridobljenega znanja. (EBF, 2015) 

Starejši učenci se med izobraževanjem že lahko vključujejo v aktivnosti, ki povečajo njihove 

finančne sposobnosti, medtem ko se pri mlajših učencih predvsem spodbuja zavedanje o 

pomembnosti finančne pismenosti in legalne uporabe denarja. Izkazalo se je, da boljše 

sodelovanje med finančnimi strokovnjaki in učitelji pripelje do boljše integracije finančnih 

vsebin v kurikulum, kar spodbujajo tudi modernejši in najrazličnejši učni pripomočki ter 

boljša evalvacija dela. (Franceschi, Romagnoli in Traclò, 2017) 

Ena največjih bank v Italiji pod svojim okriljem vodi muzej varčevanja (Museo del 

Risparmio), ki z interaktivno vsebino (3D-filmi, zgodovinskimi rekonstrukcijami, intervjuji s 

strokovnjaki, dokumentarci, igranimi animacijami, igrami vlog ipd.) prenaša finančne 

kompetence in spodbuja finančno izobraževanje. Izobraževalni obiski so prilagojeni starosti 

udeležencev (otrokom, mladim, odraslim in upokojencem) in olajšajo razumevanje 

kompleksnih finančnih konceptov. (OECD, 2016) 

Italijanska nacionalna medijska hiša (RAI) je v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje 

in Banko Italije razvila niz kratkih izobraževalnih posnetkov na temo financ (»Moneyman« in 

»Money 2.0«). Projekt je usmerjen v približevanje osnovnih finančnih konceptov mladim 

skozi vsakodnevne zgodbe. (Trunk, Dermol in Trunk Širca, 2016) 

Zakonsko je Italija finančno izobraževanje uredila julija 2015, ko je uzakonila poučevanje 

finančnih vsebin v šolah. Ministrstvo za izobraževanje je z vidnejšimi finančnimi 

organizacijami (Banka Italije, Fundacija za finančno izobraževanje in varčevanje (Fondazione 

per l’educazione finanziaria e al Risparmio) idr.) podpisalo memorandum o soglasju, da bi 

vključili ekonomsko in finančno izobraževanje v nacionalni kurikulum. Šolski programi tako 

vsebujejo mešanico učnih metod, ki temeljijo na izkušenjskem učenju ter so podprte s 

pedagoškim pristopom, ki temelji na IKT tehnologiji. Tako se že najmlajši skozi »otroški 

program« spoznajo z osnovnimi finančnimi koncepti. Program za srednje šole uči najstnike, 

kako aktivno sodelovati v socialnem, kulturnem in ekonomskem svetu, v katerem živijo 

(EESC, 2017). Vendar pa se največkrat učenci izobražujejo zahvaljujoč samoiniciativi 
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učiteljev ali šol. To pa otežuje poglobljena izobraževanja in povzroča razlike v finančnem 

znanju med posameznimi šolami in regijami. (Franceschi, Romagnoli in Traclò, 2017) 

Italijansko ministrstvo za izobraževanje je v sodelovanju z Banko Italije v šolskem letu 

2008/2009 pripravilo pilotni projekt vključevanja finančnega opismenjevanja v okvir šolskega 

kurikuluma. Šole so se lahko prostovoljno odločile, ali se želijo pridružiti projektu. Banka 

Italije je zagotovila strokovno izobraževanje učiteljev o finančnih temah, ministrstvo za 

izobraževanje pa je priskrbelo gradiva in drugo pedagoško podporo učiteljem. Učinkovitost 

vključevanja finančnega opismenjevanja v redni pouk so testirali s testom znanja. Ta je 

pokazal, da se je finančno znanje učencev po končanem projektu izboljšalo. Tako se je 

izkazalo, da je pouk eden izmed učinkovitih kanalov prenašanja finančnega znanja ter da 

morajo biti finančni koncepti predstavljeni že najmlajšim učencem, vendar seveda v primerni 

(interaktivni in vizualni) obliki. Prav tako je projekt pokazal, da je treba izobraževati tudi 

učitelje, da bi izboljšali njihovo znanje in finančno samozavest. Projekt še poteka. (OECD, 

2016; Romagnoli in Trifilidis, 2013) 

5.2. ČEŠKA 

Češko finančno ministrstvo je v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, mladino in 

šport (Ministry of Education, Youth, and Sports) in Češko nacionalno banko leta 2010 

zasnovalo nacionalno strategijo za finančno izobraževanje. Cilj strategije je bil ustvariti 

sistem finančnega izobraževanja, katerega namen je izboljšanje stopnje finančne pismenosti v 

državi (Finančno ministrstvo Češke republike, 2010). 

Češka republika je v letu 2015 začela s pregledovanjem in vnašanjem izboljšav v prvo 

nacionalno strategijo finančnega izobraževanja, zato jo uvrščamo v skupino petih držav 

(skupaj z Nizozemsko, Slovaško, Španijo in Združenim Kraljestvom), ki svoje prve 

nacionalne strategije finančnega izobraževanja pregledujejo ali so že v času implementacije 

izboljšane, druge strategije (OECD, 2016). 

V strategiji so postavljene prednostne naloge finančnega izobraževanja, ki vključujejo aktivno 

udejstvovanje na finančnem trgu, preprečevanje prezadolženosti in varčevanje za pokojnino. 

Dva glavna stebra omenjene strategije sta šolsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje 

(CYFI, 2016). 

Začetek finančnega opismenjevanja v čeških šolah sega v leto 2007, ko je ministrstvo za 

finance definiralo standarde finančne pismenosti. Finančno izobraževanje je s tem v čeških 

srednjih šolah postalo obvezno od leta 2009, v osnovnih šolah pa od leta 2013. Finančne 

vsebine so vključene v predmete, kot so matematika, državljanska vzgoja, družboslovje in 

ekonomija. (OECD, 2016) 

Programi se osredotočajo na, po mnenju CYFI, tri glavne teme finančne pismenosti (denar, 

upravljanje z družinskim proračunom ter finančne produkte) (CYFI, 2016, str. 7). 
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Ena izmed glavnih ovir finančnega poučevanja v šolah je prenizka raven finančne pismenosti 

učiteljev. Poleg učbenikov in podpornih materialov, ki jih je izdelalo ministrstvo, podporo 

ponujajo tudi češka nacionalna banka, ki za učitelje organizira izobraževalne seminarje in 

objavlja strokovno literaturo, in nevladne organizacije, ki organizirajo seminarje in 

tekmovanja na temo financ (na primer »Soutěž Finanční gramotnost« dostopno na 

http://www.fgsoutez.cz/). (CYFI, 2016) 

Učitelji se lahko oprejo tudi na spletno stran http://www.financnivzdelavani.cz/, ki jo upravlja 

združenje čeških bank. Poleg učiteljev spletno stran uporablja tudi širša publika, saj je stran 

zasnovana poljudno in ponuja vrsto splošnih priporočil glede na posamezne življenjske 

situacije, poleg tega pa tudi druge izobraževalne vsebine na temo financ. (EBF, 2015) 

Ministrstvo za izobraževanje, mladino in šport ter nevladno Združenje za finančno in civilno 

pismenost s podporo ministrstva za finance prireja tekmovanje iz finančne pismenosti. To 

poteka na štirih ravneh in v dveh kategorijah (za višjo stopnjo osnovne šole in za srednje 

šole). Leta 2015 je iz znanja finančne pismenosti tekmovalo 53.681 učencev. (CYFI, 2016) 

Poleg vladnih in strokovnih finančnih organizacij finančno opismenjujejo tudi številne češke 

nevladne organizacije, ki izobražujejo preko raznih programov, izdajajo literaturo in 

izdelujejo izobraževalne igre. Organizacija »Alliance against Debts« se zavzema za finančno 

izobraževanje mladih in odraslih v delikatnih socialnih situacijah z željo preprečitve slabih 

finančnih odločitev teh posameznikov. (EBF, 2015) 

5.3. NEMČIJA 

V Nemčiji različne organizacije, institucije, gibanja in podjetja ponujajo učne modele in 

materiale za učitelje, učence in starejše, predvsem na spletu. Pri tem obravnavajo različne 

finančne teme, kot so upravljanje z denarjem, krediti, dolgovi, pogodbe in pokojninski načrti. 

Nemčija je ena izmed redkih evropskih držav, kjer nacionalna strategija finančnega 

opismenjevanja še ni bila razvita – morda tudi zaradi razbitosti države na dežele. Poleg tega 

(razen raziskave OECD/INFE) niso izvedli nobene raziskave finančne pismenosti prebivalstva 

na nacionalnem nivoju in mladih nikoli niso vključili v raziskavo PISA. (OECD, 2016) 

Posledično finančno izobraževanje v Nemčiji še ni bilo integrirano v obvezni kurikulum 

rednih šol. Kljub temu pa v nekaterih nemških zveznih deželah v šolah izvajajo samostojen 

predmet namenjen finančnemu izobraževanju. V letu 2015/2016 so tako na primer v zvezni 

deželi Baden-Württemberg uvedli predmet »ekonomika, kariera in poklicna orientacija« v vse 

nepoklicne šole. Ministrstvo za šolstvo in kulturo je izdalo smernice za uvajanje finančnih 

tem v okviru medpredmetnega povezovanja, vendar pa je izvedba prepuščena šolam in 

učiteljem. Poleg težav pri oblikovanju predmeta se pojavlja tudi problem finančne pismenosti 

učiteljev. Redno izobraževanje učiteljev namreč (razen nekaterih osnovnih finančnih 

konceptov in ekonomskih tem) ne vključuje finančnega izobraževanja. (Mavlutova, Sarnovics 

in Armbruster, 2015) 
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Finančno izobraževanje promovira skupina nemških hranilnic »Sparkassen-Finanzgruppe«. 

Ciljna skupina izobraževanja so prebivalci okolišev, kjer se hranilnice nahajajo. S programom 

želijo promovirati ekonomski razvoj lokalne skupnosti na trdnih finančnih temeljih, da bi 

dvignili zavedanje smotrne uporabe finančnih virov in finančnega načrtovanja. Programe 

koordinirajo hranilnice v sodelovanju z decentraliziranimi institucijami. Skupaj že več kot 70 

let dvigujejo zavedanje splošne javnosti o nujnosti finančne pismenosti. (EESC, 2017) 

Finančno izobraževanje v Nemčiji spodbuja tudi Nemško združenje bank. Združenje finančno 

izobraževanje v šolah promovira že okoli 30 let. Posebej v ta namen so ustvarili obsežen 

program, ki na svoji spletni strani ponuja učne materiale in podporo učiteljem ter kvize 

znanja. Njihov portal »Geld im Unterricht« ponuja učne module, ki so namenjeni takojšnji 

uporabi v učilnicah in obravnavajo ravnanje z bančnimi računi in karticami, varčevanje, 

investiranje in posojila. Vsaka tri leta združenje bank opravi raziskavo o finančnem in 

ekonomskem znanju mladih. Vsako leto organizirajo tekmovanje SCHUL/Banker, kjer se v 

igri o upravljanju banke pomeri več kot 4000 učencev. (European Money Week – Germany, 

b.d.) 

Nemška fundacija za varstvo potrošnikov je ustanovila zvezo za izobraževanje potrošnikov, ki 

poleg drugih vsebin promovira tudi finančno izobraževanje v šolah. Na regijski ravni 

obstajajo številne iniciative, ki jih sestavljajo lokalna podjetja, združenja in potrošniške 

organizacije. (EBF, 2015) 

5.4. SLOVAŠKA 

Slovaška je eden izmed vzornih primerov vpeljave finančnega izobraževanja v splošno 

šolstvo. Mejnik v izobraževanju je predstavljala prva raziskava finančne pismenosti leta 2007, 

ki jo je izpeljalo združenje slovaških bank. Na podlagi rezultatov raziskave, ki so pokazali 

pomanjkanje finančnega znanja, so bili predstavljeni Nacionalni standardi finančne 

pismenosti, ki jih je leta 2008 predložilo ministrstvo za izobraževanje, znanost, raziskave in 

šport. Ti definirajo finančno pismenost kot sposobnost uporabe znanja in spretnosti za 

učinkovito upravljanje lastnih sredstev za vseživljenjsko finančno varnost (Bednárová in 

Vavrek, 2015). V letu 2013 je ministrstvo za izobraževanje, znanost, raziskave in šport v 

sodelovanju z ministrstvom za finance in namestnikom premierja standarde posodobilo. 

Dokument sedaj vsebuje eksplicitno definirana področja znanja, spretnosti in izkušenj na 

področju finančnega izobraževanja ter upravljanja osebnih financ. Ob koncu srednješolskega 

izobraževanja bi morali mladi biti zmožni najti, evalvirati in uporabiti uporabne informacije, 

si postaviti finančne cilje ter razumeti osnovne finančne koncepte. Poleg tega standardi 

zagotavljajo programsko in ocenjevalno osnovo izobraževalnim ustanovam, učiteljem, 

ustvarjalcem izobraževalnih materialov ipd. Implementacija standardov v kurikulum 

obveznega izobraževanja je od septembra 2009 obvezna za vse šole v državi. Finančno 

izobraževanje se torej ne poučuje kot ločen predmet, temveč je del različnih predmetov. 

(Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic in Ministry of 

Finance of the Slovak Republic, 2014) 
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V okviru standardov finančnega izobraževanja se učeči izobrazi na naslednjih področjih: 

finančna odgovornost in odločanje, nadzorovanje prihodkov in odhodkov, načrtovanje in 

finančni menedžment, krediti in dolgovi, varčevanje in investiranje ter upravljanje s tveganimi 

naložbami in zavarovanje. 

Podporo učiteljem nudijo številne publikacije, ki pokrivajo področje finančnega 

izobraževanja, izdane s strani Pedagoškega inštituta, Pedagoškega oddelka Fakultete za 

ekonomijo, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarstvo in drugih. V izobraževanje se 

vključujejo tudi nevladne organizacije (npr. Junior Achievement Slovakia, Združenje 

slovaških bank idr.). Vendar se je leta 2015 izkazalo, da ta podpora ne zadostuje, saj je 

standard implementiralo le 41 % šol. Zato so za šole, ki se srečujejo s težavami pri sledenju 

standardom, predvideli manjše donacije (do 1900 €). (EBF, 2015) 

Kot primer dobre prakse na Slovaškem se omenja projekt Know Your Money. Projekt so 

razvili strokovnjaki in učitelji, ki so ga pred objavo preizkusili v šolah. Program je bil 

akreditiran s strani ministrstva. Namenjen je učencem vseh starosti od predšolske vzgoje do 

fakultete. Za ranljive skupine izvajajo projekt School of Family Finances, ki ga je leta 2011 

akreditiralo ministrstvo za izobraževanje, znanost, raziskave in šport. Cilji projekta so naučiti 

sodelujoče učinkovitega ravnanja z denarjem, hkrati pa tudi pomagati v vsakodnevnih 

finančnih situacijah – kuhanje in nakupovanje z omejenim proračunom, vzpostavitev 

varčevanja, odprtje bančnega računa, priprava na službeni razgovor. (CYFI, 2016) 

V šolskem letu 2012/2013 je združenje slovaških bank v sodelovanju z Junior Achievement 

Slovaška implementiralo finančno izobraževalni projekt More than money. Ciljna publika so 

učenci in dijaki stari 10–19 let. Projekt učence izobrazi na področju reševanja problemov z 

denarjem in financami preko praktičnih vaj, eksperimentalnega dela in interaktivnih e-

učbenikov. Posebnost projekta je povezovanje razredne situacije in praktičnega znanja tudi 

preko gostujočih strokovnjakov iz bank in drugih finančnih institucij. (European Money 

Week – Slovakia, b.d.) 
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6. FINANČNO OPISMENJEVANJE V SLOVENIJI 

Osnovo finančnega opismenjevanja slovenskega okolja je postavila Evropska Unija. V tem 

smislu je kot temeljna Evropska organizacija OECD že leta 2005 osnovala Priporočila o 

načelih in dobrih praksah za finančno izobraževanje in ozaveščanje, ki jih je poleg drugih 

članic OECD sprejela tudi Slovenija (Finančno izobraževanje, b.d.). 

V priporočilih je Svet OECD zapisal načela finančnega izobraževanja in finančne 

usposobljenosti, opredelili so se do vloge finančnih institucij v finančnem izobraževanju ter 

do snovanja programov finančnega izobraževanja. Poleg tega so navedli tudi dobre prakse 

finančnega izobraževanja in ozaveščanja. Razdelili so jih na ukrepanje javnih ustanov, 

finančnih institucij, dobre prakse izobraževanja o pokojninskem varčevanju ter navedli nekaj 

točk o pospeševanju in spodbujanju programov finančnega izobraževanja. (OECD, 2005)  

Poleg splošnih načel in priporočil je do leta 2009 OECD izdala tudi priporočila o dobrih 

praksah pri izobraževanju za posamezna finančna področja – o kreditih, zavarovanjih in 

zasebnem pokojninskem zavarovanju (OECD, 2014a). 

Državni zbor Republike Slovenije je septembra 2005 sprejel Resolucijo o nacionalnem 

programu varstva potrošnikov za obdobje 2006–2010. Pri oblikovanju so se oprli na Smernice 

varstva potrošnikov, ki jih je leta 1986 sprejela OZN in so bile dopolnjene leta 1999. V njih je 

zapisanih osem temeljnih načel politike varstva potrošnikov. Sedmo izmed načel predstavlja 

pravico do izobraževanja, še posebej do pridobivanja znanj, ki pripadniku družbe zagotavljajo 

funkcionalno pismenost in mu na ta način omogočijo, da postane odgovoren potrošnik. 

(ReNPVP, 2005) 

Omenjena resolucija in pridružitev Slovenije OECD sta privedli do oblikovanja Nacionalnega 

programa finančnega izobraževanja (v nadaljevanju: NPFI), ki ga je v oktobru 2010 zasnovala 

Medresorska delovna skupina, ustanovljena s sklepom vlade konec leta 2009. Nacionalni 

program finančnega izobraževanja je tako postal podlaga in temelj za vse programe, katerih 

cilj je finančno izobraževanje in ki si prizadevajo za sistematični dvig finančne pismenosti. 

Tako se NPFI zavzema za sodelovanje izobraževalnih organizacij in drugega javnega sektorja 

z nevladnimi, neprofitnimi organizacijami, gospodarskimi subjekti, zbornicami in drugimi, ki 

omogočajo nepristransko in brezplačno informiranje potrošnikov, katerim morajo biti 

informacije podane na razumljiv način, da so jih ti sposobni uporabiti in primerjati med seboj. 

Nacionalni program definira osnovne pojme, analizira stanje finančnega izobraževanja, 

prepozna probleme, ki so povezani s finančno (ne)pismenostjo in predlaga kratkoročne in 

dolgoročne rešitve teh problemov. (NPFI, 2010) 

V času nastajanja NPFI v Sloveniji ni bilo aktivnosti ali dejavnosti, katerih izključni namen bi 

bilo finančno izobraževanje. Slovenija je bila tako ena izmed petih članic EU (skupaj z 

Bolgarijo, Romunijo, Luksemburgom in Latvijo), ki ni imela razvitega finančnega 

izobraževanja na nacionalni ravni (prav tam).  
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Do danes se je to stanje precej spremenilo. OECD poroča, da je v letu 2015 nacionalne 

strategije finančnega opismenjevanja aktivno razvijalo 25 svetovnih držav (od tega 5 

evropskih), 6 jih je prvo nacionalno strategijo začelo načrtovati (od tega 4 evropske države), 

11 jih je v procesu pregledovanja osnovnih strategij in/ali prenavljajo in implementirajo drugo 

verzijo nacionalnih strategij glede na izkušnje s prvotno oblikovano strategijo (od tega 5 

članic Evropske Unije). Prve so svojo strategijo pregledale in prenovile Združene države 

Amerike že leta 2011. Med 23 držav, ki so v procesu implementacije prve nacionalne 

strategije, poleg Latvije, Portugalske, Švedske, Turčije in drugih, spada tudi Slovenija z 

implementacijo NPFI. (OECD, 2016, str. 24; OECD/INFE, 2015, str. 11) 

Kot večina drugih avtorjev tudi Mojca Šircelj opozarja, da bi bilo za dvig finančne 

pismenosti, kulture in etike treba čimprej analizirati stanje pismenosti po starostnih in 

socialnih kategorijah (otroci, srednješolci, študenti/mladi odrasli, starejši prebivalci, ogrožene 

in finančno izključene skupine), pripraviti sistematičen načrt dviga finančne pismenosti, 

pripraviti aktivne programe, seminarje, delavnice in vsa potrebna gradiva za izvedbo teh 

finančnih usposabljanj ter izvesti aktivno povezovanje in sodelovanje institucij, ki finančno 

izobražujejo tako na nacionalnem kot tudi na mednarodnem nivoju. (Šircelj, 2012)  

V nadaljevanju si oglejmo ponudbo izobraževalnih programov v Sloveniji po posameznih 

področjih. 

6.1. VLOGA BANK 

Na področju bančništva sta znotraj Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju: ZBS) 

organizirana dva odbora (Odbor za poslovanje s prebivalstvom pri ZBS in Odbor za 

izobraževanje), ki predstavljata osnovno podporo pri oblikovanju, evalvaciji in pripravi 

izhodišč za pripravo izobraževalnih programov na temo financ (Trunk, Dermol in Trunk 

Širca, 2016). 

ZBS je v sodelovanju z zunanjimi ustanovami izdalo različno literaturo (brošure, vodiče in 

zloženke o uporabi plačilnih kartic, elektronskega trženja, o zamenjavi banke, o obrestih idr.), 

ki lahko služi kot opora pri finančnem poučevanju (Združenje bank Slovenije, b.d.). 

ZBS je v namene finančnega opismenjevanja potrošnikov ustvarilo spletno stran Vse o banki, 

kjer potrošniki najdejo informacije o bančnem poslovanju. Na strani lahko uporabnik najde 

bančni slovar, kjer je na kratko in poljudno razložena večina bančnih izrazov. Po spletni strani 

se lahko orientiramo glede na skupino, kateri pripadamo (zaposleni, študent, dijak, nerezident 

ipd.), ali glede na življenjsko situacijo, v kateri smo se znašli. Na kratko je opisano, kaj v 

finančnem smislu storimo, ko v življenju pride do nekega dogodka (poroka, brezposelnost, 

rojstvo, upokojitev ipd.). Poleg tega so na enem mestu zbrani zakoni, predpisi in drugi pravni 

akti, ki se uporabljajo med fizično osebo in njegovo bančno ustanovo. (Vse o banki, b.d.) 

V letu 2017 na Banki Slovenije (v nadaljevanju: BS) vsak zadnji četrtek v mesecu poteka 

Izobraževalni dan, kjer aktivno sodelujejo pri finančnem opismenjevanju. Pri tem so posebej 

osredotočeni na mlado in starejšo populacijo prebivalcev Slovenije. Prijavljenim skupinam 
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predstavijo centralno banko, gotovinski in ostali plačilni promet, denarno politiko, nadzor 

bančnega poslovanja, reševanje bank in/ali podatkovno bazo, ki jo vzdržuje BS. (Banka 

Slovenije, b.d.) 

Evropska centralna banka (v nadaljevanju: ECB) v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi 

bankami Evrosistema, med katerimi je tudi BS, izvaja projekt Generacija €uro. V okviru 

projekta poteka tekmovanje dijakov višjih letnikov srednjih šol iz znanja ekonomije in financ 

ter vloge, nalog in delovanja ECB in Evrosistema. Dijaki sodelujejo v kvizu, pripravijo 

simulacijo odločitve o višini obrestne mere in predstavijo zaključke simulacije. (Generacija 

€uro, b.d.) 

6.2. VLOGA DAVČNE UPRAVE 

Ena izmed komponent finančne pismenosti je tudi davčna pismenost. 

Davčna uprava Republike Slovenije je leta 2014 v sklopu kampanje projekta Vklopi razum, 

zahtevaj račun, s katerim se borijo proti sivi ekonomiji, začela izvajati projekt davčnega 

opismenjevanja mladih. Tako so v šolskem letu 2014/2015 izvedli pilotni projekt z naslovom 

Davčno opismenjevanje mladih, katerega cilj je dvigniti davčno kulturo in izobraziti ter 

usposobiti mlade ter povečati zavedanje o pomenu davčnih obveznosti za družbo. (Trunk, 

Dermol in Trunk Širca, 2016) 

V projektu sodelujejo učenci zadnje triade osnovne šole ter dijaki 2. in 3. letnikov. Vsebino 

predavanja podajajo uslužbenci Finančne uprave v sklopu dvournih interaktivnih aktivnosti. 

Šole so izobraževanje največkrat vključevale v izbirne vsebine rednega pouka ali v okviru 

projektnih dni. Rezultati pilotnega projekta, ki se ga je udeležilo več kot 2500 učencev in 

dijakov, so pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika v zavedanju o pomembnosti 

davkov med tistimi, ki so se projekta udeležili, in tistimi, ki se ga niso. (FURS, 2016) 

Iz rezultatov je prav tako možno razbrati, da je med mladimi splošno mnenje o davkih 

negativno, kar priča o dejstvu, da se o pozitivnih vidikih davkov premalo izobražuje (Trunk, 

Dermol in Trunk Širca, 2016). 

Projekt se je izvajal tudi v šolskem letu 2016/2017.  

6.3. VLOGA ZAVAROVALNIC 

Slovensko zavarovalno združenje pod svojim okriljem združuje nekatere slovenske 

zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninsko družbo. Združenje potrošnike informira in 

izobražuje na temo zavarovanj z izdajanjem brošur in publikacij, na svoji spletni strani 

odgovarjajo na vprašanja ter podajajo navodila in informacije o zavarovalnih produktih 

(Slovensko zavarovalno združenje, b.d.). 
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6.4. VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

Kot neprofitna in mednarodno priznana nevladna organizacija Zveza potrošnikov Slovenije 

(ZPS) v Sloveniji deluje že od leta 1990. Z namenom informiranja prebivalstva so izdali 

brošure z različnimi finančnimi temami (krediti, lizing, zavarovanja, upravljanje osebnih 

financ, dolgovi ipd.), od leta 2008 izdajajo četrtletno prilogo v reviji VIP, katere del so tudi 

splošni testi različnih ponudnikov izbranega artikla. Leta 2009 so osnovali spletno stran na 

temo osebnih financ, ki poleg testov in člankov iz revije VIP ponuja tudi različna orodja za 

izračune finančnih produktov in izobraževalno gradivo, namenjeno vsem potrošnikom. (Zveza 

potrošnikov Slovenije, b.d.) 

6.5. FINANČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLSTVU 

V Sloveniji finančno izobraževanje ni zakonsko obvezno (NPFI, 2010), vseeno pa je 

vključeno v nekatere predmete v okviru osnovnošolskega izobraževanja. V nadaljevanju 

predstavljamo pregled predmetnikov šolskih predmetov, kjer ima finančno izobraževanje 

pomembnejšo vlogo.  

6.5.1. GOSPODINJSTVO 

Angleški izraz za predmet gospodinjstvo je Home Economics in ponekod vključuje tudi 

vsebine finančnega opismenjevanja (NPFI, 2010). 

Gospodinjstvo je v Sloveniji obvezni predmet, ki se izvaja v 5. in 6. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja. Poleg modulov, ki obravnavajo tekstil in oblačenje, bivanje in okolje ter hrano 

in prehrano, pri gospodinjstvu v modulu Ekonomika gospodinjstva obravnavajo tudi finančne 

teme. Spoznajo načine plačevanja nekoč in danes, funkcije denarja, pomen in načrtovanje 

nakupovanja, izdelajo finančni načrt in na splošno razvijajo odnos do denarja. (Učni načrt – 

gospodinjstvo, 2011) 

Umestitev finančnih vsebin v predmet gospodinjstvo je smiselna, saj so profesorji 

gospodinjstva edini učitelji, katerih študijski program v času izobraževanja obsega tudi 

finančne vsebine (ekonomika gospodinjstev, potrošniška vzgoja, družinska ekonomika). 

Nacionalni program je predvidel razširitev obsega ur predmeta gospodinjstvo. Medresorska 

delovna skupina je predvidevala uvrstitev gospodinjstva tudi v zadnjo tretjino osnovne šole, 

uvedbo izbirnega predmeta ali večji delež ur znotraj danega obsega posvetiti modulu 

Ekonomika gospodinjstva, česar v večini šol niso nikoli uvedli v prakso. (NPFI, 2010) 

6.5.2. DRŽAVLJANJSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 

Predmet, ki se danes imenuje Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, se je skozi leta 

močno spreminjal (Učni načrt – državljanska in domovinska vzgoja ter etika, 2011). Prvotni 

učni načrt predmeta Državljanska vzgoja in etika iz leta 2000 umešča finančno 

opismenjevanje v osmi razred osnovne šole v sklop poklic in delo pod vsebino trg in denar. V 
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okviru te vsebine učenci spoznajo različna plačilna sredstva in načine plačevanja ter razumejo 

sposobnost odgovornega upravljanja s premoženjem. (Učni načrt – državljanska vzgoja in 

etika, 2000) 

S posodobitvijo učnih načrtov leta 2008 se je predmet preimenoval v Državljanska in 

domovinska vzgoja ter etika. V novem učnem načrtu finančno opismenjevanje ni bilo 

neposredno vključeno. (NPFI, 2010) 

V sklopu ponovne prenove učnih načrtov leta 2011 je bil posodobljen tudi učni načrt za 

predmet Državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Trenutno veljaven učni načrt tako 

predvideva vključitev finančnih vsebin v 8. razred v vsebinski sklop FINANCE, DELO IN 

GOSPODARSTVO. V okviru tega sklopa se učenci seznanijo z ekonomskimi pravicami 

državljanov, ekonomskimi pojmi (dobiček, delnica), načinom financiranja delovanja države in 

pridobijo osnovne informacije o kapitalizmu. (Učni načrt – državljanska in domovinska 

vzgoja ter etika, 2011) 

6.5.3. MATEMATIKA  

Učni načrt za matematiko osnovnošolce neposredno uvaja v operiranje z denarjem. Z njim se 

prvič srečajo v 2. razredu, kjer v sklopu merjenja spoznajo merski enoti za denar in njune 

vrednosti ter se navajajo na njuno uporabo. V 3., 4. in 5. razredu denarne enote predstavljajo 

način/pripomoček uvajanja učenca v decimalni zapis števil. Tako se učenci z decimalnim 

zapisom denarnih vrednosti najprej spoznajo na ravni branja, v drugi triadi pa jih tudi 

zapisujejo. Na primerih iz vsakodnevnega življenja se v 4. razredu učenci najprej seznanijo s 

seštevanjem in odštevanjem vrednosti v evrih in centih, v 5. razredu pa operacije prenesejo še 

v decimalni zapis. (Učni načrt – matematika, 2011) 

V 6. razredu v sklopu Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami negativna 

števila spoznajo tudi preko pojma dolga. V 7. razredu diskretne spremenljivke in odstotni 

račun največkrat vpeljemo preko besedilnih nalog, ki obravnavajo plačila za dobrine, v 8. pa 

preko podobnih primerov spoznamo pojme obratnega in premega sorazmerja. (prav tam) 

V matematiki pojem denarja ni namenjen neposrednemu finančnemu opismenjevanju, temveč 

služi le kot orodje za vpeljavo novih matematičnih vsebin (odstotek, sorazmerje) in 

osmišljanje matematike preko besedilnih nalog, povezanih z denarnimi vsebinami 

(podražitev, pocenitev, davek). NPFI opozarja, da uporabljane besedilne naloge velikokrat 

niso tesno povezane z realnimi življenjskimi situacijami, temveč so preveč prirejene šolskemu 

okolju. (NPFI, 2010) 

V maturitetnem katalogu za matematiko na splošni maturi 2017 so predvidene nekatere 

vsebine s področja finančnega opismenjevanja. Predvsem gre za znanje s področja 

obrestovanja, s katerim se dijaki srečajo v sklopu Zaporedja in vrste. Maturitetni cilji 

zajemajo znanje razlikovanja navadnega in obrestnega obrestovanja, razlikovanja med 

konformno in relativno obrestno mero, uporabe načela ekvivalence glavnic, izračuna anuitete 

in izdelave amortizacijskega načrta. (Matematika, 2015) 
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Tudi v srednjih šolah bi lahko izpostavili podoben problem »šolskih« primerov v računskih in 

besedilnih nalogah kot pri osnovnih šolah.  

6.5.4. DRUŽBA 

V cilje predmeta družba, ki se izvaja v 4. in 5. razredu, so poleg ciljev s področja zgodovine, 

geografije, etnologije, sociologije, politike idr., vključeni tudi cilji s področja ekonomije. 

Posredno učence spoznavajo s potrošništvom v vsebinskem sklopu ljudje v družbi, kjer 

razvijajo kritičen odnos do potrošništva, spoznajo pomen in vrste sodelovanja in medsebojne 

pomoči ter druga družbena vprašanja – brezposelnost, revščina ipd. (Učni načrt – družba, 

2011) 

6.6. MEDIJI 

Pri slovenskem poslovnem dnevniku Finance izdajajo revijo za upravljanje osebnega 

premoženja Moje finance. Omenjena revija je s projektom finančnega opismenjevanja mladih 

začela v letu 2013. V šolskem letu 2014/2015 so za osnovne (zadnja triada) in srednje šole 

(vsi letniki) organizirali krožek Mladi in denar. (Kočar, 2016)  

Krožke vodijo učitelji šol, ki so se s strani osebnih finančnih svetovalcev ter strokovnjaka za 

kadre predhodno na izobraževalnih delavnicah strokovno izpopolnjevali in izobrazili v temah, 

ki so zastopane pri krožku. Prav tako so učiteljem v oporo pripravili dva vsebinska priročnika. 

Poleg omenjenega krožka pri reviji mesečno izdajajo prilogo Mladi in denar, kjer objavijo 

povzetke poglavij priročnika ter predstavijo članke, ki jih pišejo mladi udeleženci krožka. Z 

namenom podpore projektu so vzpostavili tudi spletno stran, kjer lahko mladi in njihovi starši 

rešijo različne finančne naloge in izzive; na voljo so interaktivne igre, tekmovanja in natečaji. 

(Trunk, Dermol in Trunk Širca, 2016; Kočar, 2016) 

V šolskem letu 2015/2016 je bilo v projekt finančnega opismenjevanja mladih vključenih 120 

šol. Vsako leto maja revija ob zaključku krožka organizira tekmovanje iz finančne pismenosti 

za udeležence krožka (Mladi in denar, b.d.). 

Poleg krožka revija Moje finance v okviru projekta organizira tudi poletno finančno šolo za 

mlade. Na njej se najstniki učijo, kako upravljati z denarjem, spoznajo naložbe in se podučijo 

o premišljenem (spletnem) nakupovanju in štipendijah. Ob koncu se seznanijo še z zaslužki in 

zavarovanjem ter podjetništvom. (prav tam) 
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7. POVZETEK PREGLEDA FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA V IZBRANIH DRŽAVAH 

Tabela 2: Pregled finančnega opismenjevanja po izbranih državah 

DRŽAVA NPFI 

Obveznost 

finančnega 

izobraževanja 

VIRI OPISMENJEVANJA 

ŠOLSTVO BANKE NVO 

Italija   

- integracija vsebin v redni pouk 

(izkušenjsko učenje) 

- ni kurikuluma 

- samoiniciativa šol (razlike v 

znanju) 

-muzej varčevanja z 

interaktivnimi vsebinami, 

možnost šolskih ekskurzij 

- RAI posnetki na temo financ 

(Moneyman, Money 2.0) 

Češka   

-integracija vsebin v redni pouk 

- glavne teme v kurikulumu: denar, 

proračun, finančni produkti 

- podpora učiteljem 

-organizacija tekmovanj iz 

znanja 

-izdaja literature 

-izdelava izobraževalnih iger 

Nemčija   
-samoiniciativa dežel 

-medpredmetno povezovanje 

-podpora učiteljem (materiali, 

kvizi znanja) 

-organizacija tekmovanj iz 

znanja 

-promocija izobraževanja 

Slovaška   

-integracija vsebin v redni pouk 

-učitelji razvili program »Know 

your money« 

-podpora učiteljem 

-raziskave pismenosti 

-program »More than money« 

(praktične vaje za otroke in 

mlade) 

-izdaja literature 

-izobraževanje ranljivih skupin 

 

Slovenija   
- vsebine vključene v redni pouk 

 

-podpora učiteljem 

-izobraževanja javnosti (ZBS) 

-izdaja priporočil in brošur 

-spletna stran »Vse o banki« 

- izdaja literature in brošur 

- ZPS izdaja četrtletno prilogo 

revije VIP 

- krožek Mladi in denar 

- poletna finančna šola za mlade 

-organizacija tekmovanj iz 

znanja 
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Iz tabele 2 lahko razberemo, da le v Nemčiji in Sloveniji finančno izobraževanje ni zakonsko 

obvezno. Razvidno je, da v analiziranih državah v šolah finančne vsebine integrirajo v 

vsebine rednega pouka, banke in nevladne organizacije pa predstavljajo podporo učiteljem z 

izdajanjem učnih materialov, brošur in literature, organizacijo tekmovanj iz znanja in drugih 

aktivnosti (spletne strani, poletne šole za mlade, krožki, praktične vaje,…). 

V naslednjem poglavju si bomo ogledali primer vpeljave nekaterih finančnih vsebin v redne 

predmete osnovne šole.
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8. PREDLOG VPELJAVE VSEBIN V REDNE PREDMETE OŠ 

V tabeli 3 smo pripravili nekaj predlogov in primerov tematik skozi katere bi lahko pri različnih rednih predmetih v osnovni šoli obravnavali 

finančne vsebine. 

Tabela 3: Obravnava finančnih vsebin pri rednih osnovnošolskih premetih 

FINANČNE 

VSEBINE 

REDNI OSNOVNOŠOLSKI PREDMETI 

SLO ZGO GEO MAT GOS 

denar, načini 

plačevanja 

plačilna sredstva v 

literaturi (krajcar, zlato, 

sol ipd.) 

plačevanje skozi 

zgodovino 

(viničarstvo, 

desetina, boni) 

denarne valute v 

današnjem 

prostoru (dolar, 

evro, funt ipd.) 

računanje z denarnimi 

enotami, branje in 

preračunavanje kartičnih 

izpiskov 

Čemu uporabljamo 

denar in kako 

plačujemo? 

načrtovanje porabe 

izrazoslovje v zvezi z 

načrtovanjem porabe 

(prejemki, izdatki, 

bančni promet ipd.) 

  

izračun primera gibanja 

mesečnega proračuna 

preko igre s kartami (na 

katerih so zapisani 

prejemki, izdatki) 

pregled družinskega 

proračuna, enotedensko 

vodenje porabe, primer 

načrta porabe 

izpolnjevanje UPN 

izrazoslovje v zvezi z 

izpolnjevanjem UPN 

(referenca, plačnik, 

prejemnik ipd. ) 

 

 

 

 

  

prikaz izpolnjevanja 

UPN iz podatkov z 

računa 
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FINANČNE 

VSEBINE 

REDNI OSNOVNOŠOLSKI PREDMETI 

SLO ZGO GEO MAT GOS 

oglaševanje 

produktov 

video na temo pasti 

oglaševanja, primer 

oglasa 

  

Izračun primera stroškov 

oglaševanja nekega 

produkta 

dobre in slabe strani, 

pasti oglaševanja, kdaj 

in kje prisotno 

reklamacija storitve, 

nakupa 

zapis reklamacijskega 

pisma 
  

Odštevanje decimalnih 

števil: reklamacija izdelka 

na računu z več izdelki. 

Reklamacija – kdaj, kje, 

kako, zakaj?  

obresti 

izrazoslovje v zvezi z 

obrestmi (glavnica, 

fiksna obrestna mera,…) 

  
Računanje obresti v 

sklopu odstotkov 

Kako delujejo obresti 

(pozitivne/negativne/ 

fiksne, inflacija ipd.) 

varčevanje 

igra vlog – bankir in 

stranka, ki pride po 

najugodnejši varčevalni 

produkt 

Črni petek  

Medpredmetno povezovanje MAT-GOS: 

Določanje najugodnejših bank/hranilnic z vidika 

ugodnih varčevalnih produktov in računanje obresti 

pri posameznih bankah/hranilnicah 
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9. PRIMER VPELJAVE FINANČNE VSEBINE V MATEMATIKO 

UČNA PRIPRAVA 

Predmet: Matematika Razred: 7 Učna ura: 98. 

Učna tema: Aritmetika in algebra 

Učni sklop: Odstotni račun ter premo in obratno sorazmerje 

Vsebina učne ure: Varčevalne obresti 

Medpredmetne povezave: Gospodinjstvo 

1. SPECIFIČNI UČNI CILJI: 

Učenci: 

 C1: znajo pojasniti osnovne pojme v zvezi z obrestmi 

 C2: znajo utemeljiti izbiro najugodnejšega ponudnika varčevanja/depozita 

 C3: znajo izračunati obresti 

2. OBLIKE PEDAGOŠKEGA DELA: frontalna, delo v parih 

Metode dela: razlaga, pogovor, raziskovanje 

3. UČNA SREDSTVA: 

Učni pripomočki: tabla, flomaster, kartončki, ponudbe bank, varčevalne ponudbe 

4. POTEK UČNE URE: 

Uvodna motivacija (razlaga): 

 Napovemo cilje učne ure. 

 Zastavimo uvodno motivacijo: Ana in Berta bi radi oplemenitili svoj denar, zato sta se 

odločili, da ga položita na bančni račun. Vsaka od njiju se obrača na svojega 

neodvisnega finančnega svetovalca, da ji predlaga najboljši način oplemenitenja 

denarja. 

Ponovitev snovi (pogovor): 

 Ponovitev snovi prejšnjih ur – računanje odstotkov na primeru besedilne naloge: Kolo, 

ki stane 240€, so najprej podražili za 12%, nato pa v akciji njegovo novo ceno znižali 

za 12%. Kakšna je nova cena kolesa?  

Rešitev: 240*1,12=268,8. 268,8*0,88=236,54. Odgovor: Nova cena kolesa je 236,54€. 

Razlaga, C1 (razlaga): 

 Razlaga osnovnih pojmov glede obresti, tudi na konkretnih primerih: 

o varčevalec (oseba, ki varčuje) 

o glavnica (začetni varčevalni znesek – znesek, ki ga posodimo banki) 

o obresti (nagrada za posojen znesek) 

o znesek privarčevanih sredstev = glavnica + obresti 

o stroški vodenja računa  

o obrestna mera (pove, koliko odstotkov posojenega zneska znašajo obresti) 

o pripis obresti (mesečni - vsak mesec, letni - enkrat na leto) 

o depozit (eden izmed načinov dolgoročnega varčevanja) 
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o drugi pojmi po presoji učitelja 

Napoved dejavnosti (razlaga): 

 Podamo navodila: »Napočil je trenutek, ko ste postali neodvisni finančni svetovalci, 

Ana in Berta pa vaši stranki. V parih boste s pomočjo ponudb različnih bank svetovali 

strankama in poiskali najugodnejše ponudbe za njihov primer. Stranki pripravite 

ponudbo, na kateri bodo vsi smiselni podatki o varčevanju.« 

 Razdelimo kartončke, ponudbe bank in varčevalne ponudbe. 

 Učence še posebej opozorimo na naslednje točke (lahko zapišemo na tablo): 

o Varčevalno obdobje za dosego cilja: najprimernejše obdobje varčevanja, da 

stranka doseže cilj 

o Učenci naj razmislijo, kakšna naj bo dinamika vlaganja (enkratni polog, 

mesečni postopni pologi, letni pologi) 

o stroški vodenja računa – nujno upoštevati pri izračunu 

o najnižji polog – nujno upoštevati 

o načrt varčevanja – zapisati spreminjanje zneska na računu postopoma, za vsak 

mesec posebej 

Delo v parih, C2, C3 (raziskovanje) 

 Učenci v parih raziskujejo ponudbe bank. Za vsako stranko izpolnijo najugodnejšo 

ponudbo. 

 Pomembno je, da učenci utemeljijo izbiro najugodnejše banke – izračunajo obresti in 

upoštevajo stroške. 

Zaključek dela v parih (pogovor): 

 Pregledamo najugodnejše ponudbe – vsak par izpostavi svoje ugotovitve. 

5. VIRI IN LITERATURA: 

 Učni načrt. (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport, Zavod RS za šolstvo.  

 slike z interneta 
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KARTONČKI: 

Ana je ravnokar maturirala. Skozi leta je 

na svojem tekočem računu privarčevala 

1000€. Ana ve, da bo denar porabila čez 3 

leta, ko bo odšla na izmenjavo v Rusijo, za 

katero potrebuje 1010€. Svoj denar bo zato 

(do izmenjave) vsako leto znova položila 

na banko. 

Berta je dijakinja 3. letnika srednje šole. Ker 

je bila v 2. letniku uspešna, ji je država 

odobrila štipendijo. Vsak mesec zato na 

račun dobi 120€. Odločila se je, da bo od 

septembra do februarja vsak mesec varčevala 

po 100€, znesek pa bo v marcu porabila za 

vozniški izpit, ki stane 730€. 
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PONUDBE BANK 

VARČEVANJE 

BANKA/ HRANILNICA 

 
  Betula 

  
Acer 

 
Taxus 

Naziv varčevanja Obročno varčevanje Zlata rezerva Varčevalec 

Trajanje varčevanja OBRESTI 

nad 30 dni do 120 dni 0,50%/ varčevanje 0,40%/ leto 0,25%/ leto 

nad 125 dni do 6 

mesecev 
1%/ varčevanje 0,50%/ leto 0,40%/ leto 

nad 6 mesecev do 1 

leto 
1,2%/ varčevanje 0,70%/ leto 0,40%/ leto 

nad 1 leto 1,5%/ varčevanje 0,70%/ leto 0,40%/ leto 

LASTNOSTI 

Najnižji polog 25€ 
Začetni polog 200€, nato 

poljubno 
10€ 

Letni stroški vodenja 

računa 
brez stroškov vodenja 

0,00€ prvi dve leti 

(kasneje 5€ na leto) 
2€ na leto 

Pripis obresti ob koncu varčevanja mesečni mesečni 

 

DEPOZITI 

BANKA/ HRANILNICA 

 
  Betula 

  
Acer 

 
Taxus 

Naziv varčevanja Dolgoročno varčevanje Varčevanje Plus Depozit 

Trajanje 

varčevanja 
OBRESTI 

nad 1 leto 0,50% / varčevanje 0,45%/ leto 0,30%/ leto 

nad 18 mesecev 0,75%/ varčevanje 0,45%/ leto 0,30%/ leto 

nad 2 leti 1,00%/ varčevanje 0,70%/ leto 0,50%/ leto 

nad 3 leta 1,20%/ varčevanje 0,80%/ leto 0,50%/ leto 

nad 4 leta 1,50%/ varčevanje 0,80%/ leto 0,50%/ leto 

LASTNOSTI VARČEVANJA 

Znesek depozita Vsi zneski Vsi zneski od 250,00 do 49.999,99 

Najnižji polog 100€ 200€ 250€ 

Letni stroški 

vodenja računa 
brez stroškov vodenja 

prvo leto brezplačno 

(kasneje 5€ na leto) 
brez stroškov vodenja 

Pripis obresti ob koncu varčevanja letni letni 
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VARČEVALNA PONUDBA 

Ime varčevalca: 

Namen varčevanja: 

Glavnica: 

Višina postopnih vplačil: 

Banka/hranilnica: 

Obrestna mera: 

Varčevalno obdobje: 

Varčevalni načrt 

mesec/leto vplačilo obrestna mera obresti privarčevana sredstva 

     

     

     

     

     

 

Stroški vodenja računa: 

Izplačilo ob koncu varčevanja: 

Varčevalno obdobje za dosego cilja:  
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VARČEVALNA PONUDBA (rešen primer) 

Ime varčevalca: Ana 

Namen varčevanja: Varčevanje za vozniški izpit 

Glavnica: 1000€ 

Višina postopnih vplačil: 0€ 

Banka/hranilnica: Taxus 

Obrestna mera: 0,50%/leto 

Varčevalno obdobje: 3 leta 

Varčevalni načrt 

mesec/leto vplačilo obrestna mera obresti privarčevana sredstva 

1. leto 1000€ 0,50%/leto 5€ 1005€ 

2. leto 1005€ 0,50%/leto 5,03€ 1010,03€ 

3. leto 1010,03€ 0,50%/leto 5,05€ 1015,08€ 

     

     

 

Stroški vodenja računa: brez stroškov vodenja 

Izplačilo ob koncu varčevanja: 1015,08€ 

Varčevalno obdobje za dosego cilja: 2 leti 
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10. EMPIRIČNI DEL 

10.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Izsledki mednarodnih raziskav finančne pismenosti odraslih kažejo šibko znanje upravljanja z 

osebnimi financami. V skladu z njimi so tudi rezultati raziskav finančne pismenosti Slovencev 

in raziskav finančne pismenosti mladih (PISA 2012) pokazali šibko finančno znanje. O 

stališčih do finančnega opismenjevanja mladih smo poleg učiteljev povprašali tudi starše. 

Yew, Yong, Cheong in Tey (2017) namreč izpostavljajo dejstvo, da je treba v finančno 

opismenjevanje poleg izobraževalnih ustanov vključiti tudi starše, saj so ti zadolženi za 

negovanje pozitivnih finančnih vedenjskih vzorcev.  

Z namenom izboljšanja stanja smo želeli ugotoviti, kakšna so stališča staršev in učiteljev do 

finančnega izobraževanja učencev v šoli in kakšno mnenje imajo o finančnem znanju 

devetošolcev. 

Ker je finančna pismenost obravnavana kot kroskurikularno področje, nas zanima tudi, 

kakšno je stališče učiteljev in staršev do primernosti povezovanja finančnega opismenjevanja 

s predmeti iz ustaljenega predmetnika za osnovno šolo (predvsem z matematiko, 

gospodinjstvom in etiko). Poleg tega želimo identificirati vsebine in oblike izobraževanja, ki 

se učiteljem in staršem zdijo najprimernejše za obravnavo v osnovni šoli. Romagnolli in 

Trifidillis (2013) poročata, da so za kvalitetno finančno opismenjevanje potrebni učitelji, ki so 

finančno izobraženi in samozavestni. V empiričnem delu nas zato zanima tudi, kako 

strokovno usposobljene se počutijo učitelji matematike in učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo, 

ter ali bi si pri poučevanju želeli strokovne podpore finančnih institucij.  

10.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V tem delu magistrske naloge predstavljamo empirično raziskavo, s katero smo želeli 

raziskati, kako problematiko finančnega opismenjevanja mladih dojemajo starši in učitelji. Na 

koncu predlagamo oblike, vire in vsebine finančnega izobraževanja, ki so med starši in učitelji 

najbolj zaželeni. 

Z odgovori, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom smo želeli odgovoriti na naslednja 

raziskovalna vprašanja in podvprašanja: 

1.  Kakšno mnenje imajo starši devetošolcev, učitelji matematike in učitelji, ki poučujejo 

gospodinjstvo, o finančnem znanju devetošolcev? 

 Ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 

finančnem znanju devetošolcev? 

 Ali se med učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo, in učitelji matematike pojavljajo 

statistično pomembne razlike v mnenju o finančnem znanju devetošolcev? 
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 Ali si starši za svoje otroke želijo več organiziranih oblik finančnega izobraževanja? 

 Ali učitelji menijo, da bi bilo potrebno v UN vpeljati več vsebin finančnega 

izobraževanja? 

2.   Kakšne oblike ter katere vsebine finančnega izobraževanja se staršem devetošolcev in 

učiteljem zdijo najprimernejše? 

 Ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 

primernih oblikah finančnega izobraževanja? 

 Ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni 

pomembnosti vsebin finančnega izobraževanja? 

 Katere vsebine učencem predstavijo učitelji? 

 Katere vsebine učencem predstavijo starši? 

3.   Kdo/katere institucije bi po mnenju staršev in učiteljev morale razširjati finančno 

znanje? 

 Ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 

institucijah, ki bi morale podajati finančno znanje? 

 Ali se učitelji in starši, ki menijo, da bi morala osnovna šola predajati finančno znanje, 

razlikujejo v mnenju o predmetu, ki bi moral prevzeti vodilno vlogo opismenjevanja? 

4.   Katere produkte bi po mnenju staršev devetošolcev in učiteljev moral znati uporabljati 

vsak otrok, ki konča osnovno šolo, in katere finančne pojme bi morali ti otroci poznati? 

 Ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 

produktih, ki bi jih moral znati uporabljati vsak otrok, ki konča osnovno šolo? 

 Ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 

pojmih, ki bi jih moral poznati vsak otrok, ki konča osnovno šolo? 

5.  Kako kompetentne se za poučevanje finančnih vsebin počutijo učitelji, ki poučujejo 

gospodinjstvo oziroma matematiko?  

 Ali se med učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo in matematiko, pojavljajo statistično 

pomembne razlike v oceni strokovne usposobljenosti? 

 Ali bi učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo, in učitelji matematike pri svojem 

poučevanju finančne pismenosti potrebovali podporo finančnih institucij v obliki 

svetovanja, izobraževanja ipd.? 
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10.3. METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu smo se posluževali neeksperimentalne metode raziskovanja in 

kvantitativnega raziskovalnega pristopa. 

10.4. VZOREC 

Za potrebe empirične raziskave smo uporabili priložnostni način vzorčenja. V raziskavo smo 

vključili starše petih priložnostno izbranih osnovnih šol z Dolenjske, katerih otrok v šolskem 

letu 2017/2018 obiskuje deveti razred. Anketiranja se je udeležilo 96 staršev. 

V raziskavo smo vključili tudi učitelje, ki učijo matematiko na višji stopnji osnovne šole (23 

učiteljev), ter učitelje, ki poučujejo gospodinjstvo (24 učiteljev). Pri tem smo za mnenje 

povprašali tako učitelje razrednega pouka, ki gospodinjstvo učijo v 5. razredu kot tudi učitelje 

gospodinjstva. Učitelje smo izbrali iz okoli 20 različnih osnovnih šol. 

Predstavljamo strukturo anketirancev, ki so bili vključeni v raziskavo na osnovi spola in 

stopnje dosežene izobrazbe. 

Tabela 4: Struktura vzorca staršev glede na spol 

SPOL f f % 

Ženski 70 72,9 % 

Moški 26 27,1 % 

Skupaj 96 100,0 % 

 

Tabela 5: Struktura vzorca staršev glede na stopnjo dosežene izobrazbe in osnovno šolo 

DOSEŽENA IZOBRAZBA f f % 

višja, visoka šola ali več 46 47,9% 

srednja šola 37 38,5% 

poklicna / strokovna šola 12 12,5% 

OŠ ali manj 1 1,0% 

Skupaj 96 100% 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 96 staršev devetošolcev, od tega 26 žensk 

in 70 moških. Struktura vzorca torej ni enakomerna. V tabeli 5 lahko vidimo, da ima večina 

anketiranih staršev (47,9%) končano višjo, visoko šolo ali več, najmanj staršev pa ima 

osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (1%). 
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Zbrane odgovore učiteljev smo razdelili v dve skupini, glede na predmet, ki ga poučujejo 

(matematika (6.-9. razred) ali gospodinjstvo). V tabeli prikazujemo strukturo vzorca učiteljev 

po predmetu poučevanja in njihovi izobrazbi. 

Tabela 6: Struktura vzorca učiteljev glede na izobrazbo in predmet poučevanja 

IZOBRAZBA 

Predmet poučevanja 

GOS MAT Skupaj 

f f % f f % f f % 

Prof. RP 11 45,8% 0 0,0% 11 23,4% 

Prof. GOS 8 33,3% 0 0,0% 8 17,0% 

Prof. KEM 2 8,3% 0 0,0% 2 4,3% 

Prof. BIO 2 8,3% 0 0,0% 2 4,3% 

Prof. NEM 1 4,2% 0 0,0% 1 2,1% 

Prof. MAT 0 0,0% 23 100% 23 48,9% 

Skupaj 24 100% 23 100% 47 100% 

 

Iz tabele 6 preberemo, da so vsi anketirani učitelji matematike po izobrazbi profesorji 

matematike, učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo pa so profesorji različnih smeri, največ je 

profesorjev razrednega pouka (45,8%). 

10.5. OPIS INSTRUMENTOV 

Za raziskovanje smo na podlagi zaznanih problemov v domači in tuji literaturi (Mihajlović, 

2011 in OECD, 2014b) oblikovali dva anketna vprašalnika. Pri oblikovanju vprašalnikov smo 

uporabili odprti, polodprti in zaprti tip vprašanj.  

S prvim vprašalnikom smo ugotavljali stališča učiteljev do finančnega opismenjevanja 

osnovnošolskih otrok. Vprašalnik je sestavljalo 17 vprašanj, od tega 10 zaprtih, 5 polodprtih 

in 2 odprti vprašanji. Vprašalnik bi lahko razdelili na dva dela, prva 3 vprašanja so nam 

ponudila vpogled v osnovne podatke o anketirancu, naslednjih 14 pa je bilo vsebinskih. 

Vprašalnik je na voljo v prilogi 2.  

Drugi vprašalnik smo razdelili staršem učencev, ki v šolskem letu 2017/2018 obiskujejo 

deveti razred. Vprašalnik je sestavljalo 13 vprašanj, od tega 9 zaprtih, 3 polodprta in 1 odprto 

vprašanje. Tako kot prejšnjega bi tudi ta vprašalnik lahko razdelili na dva dela, kjer prvi dve 

vprašanji ponudita vpogled v osnovne podatke o anketirancu, vsa ostala pa spadajo v 

vsebinski del. Vprašalnik je na voljo v prilogi 3.  
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10.6. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Učitelje gospodinjstva smo anketirali preko platforme za spletno anketiranje 1KA, ki jo je 

vzpostavila Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na platformi smo oblikovali 

anketo ter jo preko e-poštnega dopisa posredovali učiteljem gospodinjstva z različnih delov 

Slovenije. V prvem krogu anketiranja, ki smo ga izvedli konec junija, je od 60 anketiranih 

odgovorilo 18 oseb. V drugem krogu anketiranja, ki smo ga izvedli konec avgusta je od 103 

anketiranih odgovorilo 21 oseb. 15 izpolnjenih enot je bilo za analizo neuporabnih, zato smo 

jih izločili. 

Anketiranje učiteljev matematike je potekalo v sodelovanju z mag. Mojco Suban z Zavoda RS 

za šolstvo, območne enote Novo mesto. Na  študijskem srečanju matematikov, ki je potekalo 

konec avgusta, smo s fizičnim anketiranjem pridobili 23 uporabnih enot. 

Konec avgusta smo poiskali osnovne šole iz svoje okolice, ki so bile pripravljene sodelovati v 

naši raziskavi. Odzvali sta se dve šoli iz Novega mesta in tri podeželske šole. Vprašalnike 

smo na začetku septembra razdelili ravnateljem. Dogovorili smo se, da bodo anketne 

vprašalnike predali sodelavcem, ki so razredniki 9. razredov, in jih prosili, da razdelijo 

vprašalnike med starše ter jih prosijo za sodelovanje. Nekateri so to naredili na roditeljskem 

sestanku, drugi so vprašalnike razdelili otrokom v okviru razredne ure. Rešene ankete smo pri 

ravnateljih pobrali konec septembra. 

10.7. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Odgovore anketnih vprašalnikov smo kodirali in vnesli v program Microsoft Excel. Podatke 

smo nato obdelali s standardnimi statističnimi metodami. Pomagali smo si z računalniškim 

programom za statistično obdelavo podatkov SPSS Statistics, verzija 22. Uporabili smo 

inferenčno statistiko, izračunali smo frekvence in odstotke, za preizkus hipoteze neodvisnosti 

pa smo uporabili Pearsonov χ
2
-test oziroma Kullbackov 2Î test, kadar pogoja za uporabo χ

2
-

testa nista bila izpolnjena.  

Pri analizi polodprtih in odprtih odgovorov smo se poslužili kvalitativne metode statistične 

obdelave – uporabili smo kategoriziranje. Ko smo besedila zakodirali, smo kode obdelali še s 

kvantitativnimi metodami – izračunali smo frekvence in odstotke.  

Podatke smo ponazorili z grafi in preglednicami. 

10.8. ANALIZA REZULTATOV Z INTERPRETACIJO 

Rezultate anketnega vprašalnika smo analizirali skladno z raziskovalnimi vprašanji, ki smo si 

jih postavili.  
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10.8.1. FINANČNO ZNANJE DEVETOŠOLCEV 

 V prvem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, kakšno mnenje imajo anketiranci o 

finančnem znanju devetošolcev.  

Tabela 7: Mnenje anketirancev o finančnem znanju devetošolcev 

FINANČNO 

ZNANJE 

DEVETOŠOLCEV 

Skupina 

učitelji GOS učitelji MAT Starši Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Dovolj znanja 0 0,0 1 4,3 5 5,3 6 4,2 

Nekaj, a bi ga 

morali poglobiti v 

šoli 

9 37,5 5 21,7 38 40,0 52 36,6 

Nekaj, a bi ga 

morali poglobiti v 

prostem času 

8 33,3 6 26,1 23 24,2 37 26,1 

Nimajo ustreznega 

znanja 
7 29,2 11 47,8 29 30,5 47 33,1 

Skupaj 24 100 23 100 95 100 142 100 

Neveljavni     1    
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Slika 1: Mnenje anketirancev o finančnem znanju devetošolcev 

Razporeditev anketirancev, glede njihove ocene o količini finančnega znanja, ki ga premorejo 

devetošolci, je enakomerna, razen v kategoriji 'Dovolj znanja', za katero se je odločilo 4,2% 

anketirancev. Približno tretjina učiteljev, k poučujejo gospodinjstvo (29,2%) in tretjina staršev 

(30,5%) ter kar polovica učiteljev matematike (47,8%) meni, da devetošolci nimajo 

ustreznega finančnega znanja. 

 Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično 

pomembne razlike v mnenju o finančnem znanju devetošolcev. 

V ta namen smo združili odgovore v dve kategoriji, kot kaže tabela 8 in naredili Pearsonov χ
2
-

test. 

Tabela 8: Prilagojena tabela o mnenju anketirancev o finančnem znanju devetošolcev 

FINANČNO ZNANJE 

DEVETOŠOLCEV 

Skupina 

Učitelji Starši Skupaj 

f f % f f % f f % 

Imajo vsaj nekaj znanja 29 61,7 66 69,5 95 66,9 

Nimajo ustreznega 

znanja 
18 38,3 29 30,5 47 33,1 

Skupaj 47 100,0 95 100,0 142 100,0 

Neveljavni   1    
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Vrednost χ
2 

preizkusa neodvisnosti spremenljivk finančno znanje devetošolcev (imajo nekaj 

znanja, nimajo znanja) in skupina (učitelji, starši) ni statistično pomembna (χ
2
=0,86, g=1, 

α=0,35). Ničelno hipotezo sprejmemo. V osnovni množici se učitelji in starši v svojem 

mnenju o finančnem znanju devetošolcev bistveno ne razlikujejo. 

 Zanimalo nas je, ali se med učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo in učitelji matematike 

pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o finančnem znanju devetošolcev. 

Enako kot zgoraj, smo tudi tokrat združili odgovore v dve kategoriji, kot kaže tabela 9 in 

naredili  Pearsonov χ
2
 –test 

Tabela 9: Prilagojena tabela o mnenju učiteljev o finančnem znanju devetošolcev 

FINANČNO ZNANJE 

DEVETOŠOLCEV 

Skupina 

Učitelji GOS Učitelji MAT Skupaj 

f f % f f % f f % 

Imajo vsaj nekaj znanja 17 70,8 12 52,2 29 61,7 

Nimajo ustreznega 

znanja 
7 29,2 11 47,8 18 38,3 

Skupaj 24 100,0 23 100,0 47 100,0 

 

Vrednost χ
2 

preizkusa hipoteze neodvisnosti spremenljivk finančno znanje devetošolcev 

(imajo nekaj znanja, nimajo znanja) in skupine (učitelj GOS, učitelj MAT) ni statistično 

pomembna (χ
2
=1,73, g=1, α=0,19). Ničelno hipotezo sprejmemo. Med anketiranimi je več 

učiteljev gospodinjstva mnenja, da imajo devetošolci nekaj finančnega znanja (70,8%), kot 

učiteljev matematike (52,2%).  Hkrati je skoraj polovica (47,8%) učiteljev matematike 

mnenja, da devetošolci nimajo ustreznega finančnega znanja, medtem ko se z njimi strinja 

29,2% učiteljev gospodinjstva. To je lahko posledica dejstva, da so učitelji matematike bolj 

pozorni na računski vidik finančnega znanja, učitelji gospodinjstva pa na vsebinskega. 
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 Zanimalo nas je, ali si starši za svoje otroke želijo več organiziranih oblik finančnega 

izobraževanja. 

Tabela 10: Mnenja staršev o dodatnem finančnem izobraževanju učencev 

STALIŠČE DO DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA 

Starši 

f f % 

Želel bi si več organiziranega izobraževanja v šoli 51 53,7 

Želel bi si več obšolskih/ prostočasnih izobraževanj 31 32,6 

Dodatno izobraževanje ni pomembno 13 13,7 

Skupaj 95 100,0  

Neveljavni 1  

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da si večina staršev za svojega otroka želi dodatnih 

organiziranih oblik izobraževanja na temo financ. Več kot polovica anketiranih staršev 

(53,7%) si za svojega otroka želi več organiziranih oblik finančnega izobraževanja v okviru 

šolskega izobraževanja, slaba tretjina pa si za svojega otroka želi več prostočasnih 

organiziranih oblik izobraževanja. 

 Zanimalo nas je tudi, ali učitelji menijo, da bi bilo potrebno v učni načrt vpeljati več 

vsebin finančnega izobraževanja. 

Tabela 11: Mnenja učiteljev o količini finančnih vsebin v osnovnošolskem učnem načrtu 

MNENJE GLEDE ŠTEVILA VSEBIN V OŠ UN 

Učitelji 

f f % 

V trenutni UN za OŠ bi bilo potrebno  

vpeljati več finančnih vsebin 
27 57,4 

V trenutnem UN je dovolj finančnih vsebin 20 42,6 

V trenutnem UN je preveč finančnih vsebin 0 0,0 

Skupaj 47 100 

 

Tabela 11 prikazuje mnenja učiteljev o količini finančnih vsebin v osnovnošolskem učnem 

načrtu. Več kot polovica učiteljev je mnenja, da bi morali v učni načrt vpeljati več finančnih 

vsebin (57,4%). 
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KOMENTAR 

Med anketiranci vlada splošno mnenje, da učenci nimajo dovolj finančnega znanja. Menim, 

da je razlog za tako mnenje ocena staršev in učiteljev, da svojim otrokom in učencem ne 

posredujejo dovolj znanja, ali pa imajo za to premalo priložnosti. Večina staršev je namreč 

izpostavila, da si želi več dodatnih organiziranih oblik finančnega izobraževanja v šolskem in 

obšolskem času. Enakega mnenja je tudi večina učiteljev, ki meni, da bi bilo potrebno v 

trenutni UN za OŠ vpeljati več finančnih vsebin. 
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10.8.2. OBLIKE IN VSEBINE FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA 

10.8.2.1. OBLIKE IZOBRAŽEVANJA 

Raziskali smo, kakšne oblike finančnega izobraževanja se anketirancem zdijo najprimernejše. 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. 

Tabela 12: Mnenja anketirancev o oblikah finančnega opismenjevanja 

OBLIKE 

FINANČNEGA 

OPISMENJEVANJA 

Skupina 

Učitelji (N=47) Starši (N=95) Skupaj (N=142) 

f f % f f % f f % 

Delavnice v okviru 

projektnega dne 
26 55,3 43 45,3 69 48,6 

Vključitev finančnih 

vsebin v obstoječe 

predmete OŠ 

27 57,4 41 43,2 68 47,9 

Izbirni predmet 15 31,9 34 35,8 49 34,5 

Finančni krožek 19 40,4 28 29,5 47 33,1 

Demonstracije uporabe 

finančnih produktov 
14 29,8 26 27,4 40 28,2 

Ekskurzije v finančne 

ustanove 
13 27,7 21 22,1 34 23,9 

Izdelovanje iger na 

finančne teme 
7 14,9 17 17,9 24 16,9 

Spletno izobraževanje 1 2,1 12 12,6 13 9,2 

Neveljavni   1  1  

 



41 
 

 

Slika 2: Mnenja anketirancev o oblikah finančnega opismenjevanja 

Skoraj polovica anketirancev je za najprimernejšo obliko izobraževanja otrok na temo financ 

izbrala delavnice v okviru projektnega dne (48,6%) ter vključitev finančnih vsebin v 

kurikulum obstoječih predmetov osnovne šole (47,9%). Najmanj anketirancev je kot primerno 

obliko finančnega opismenjevanja izbralo izdelovanje iger s finančno tematiko (16,9%) ter 

spletno izobraževanje (9,2%).  

 Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično 

pomembne razlike v mnenju o primernih oblikah finančnega izobraževanja. 

Iz podatkov v tabeli 12 in prikaza na sliki 2 lahko razberemo, da se starši in učitelji med seboj 

v mnenju o najprimernejših oblikah finančnega opismenjevanja učencev ne razlikujejo, razen 

v rubriki 'Spletno izobraževanje'. Statistično pomembnost razlik v mnenju med učitelji in 

starši smo zato preverili le pri tej postavki. Za preverjanje smo uporabili Kullbackov 2Î 

preizkus.  

Tabela 13: Mnenje učiteljev in staršev o primernosti spletnega finančnega izobraževanja 

SPLETNO 

IZOBRAŽEVANJE 

Skupina 

Učitelji Starši Skupaj 

f f % f f % f f % 

Primerna oblika 1 2,1 12 12,6 13 9,2 

Neprimerna oblika 46 97,9 83 87,4 129 90,8 

Skupaj 47 100,0 95 100,0 142 100,0 
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Vrednost Kullbachovega preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î=5,18,  

g=1, α=0,02). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2% trdimo, da se v osnovni množici 

med učitelji in starši pojavljajo razlike v oceni primernosti spletnega izobraževanja kot 

primerni obliki finančnega izobraževanja. Iz vzorca preberemo, da je 'Spletno izobraževanje' 

izbralo 12,8% staršev in 2,1% učiteljev.  

KOMENTAR 

Večina anketirancev je kot najprimernejše oblike izbrala že poznane in pogosto uporabljane 

oblike (vpeljava v UN, delavnice na projektnem dnevu, izbirni predmet ali krožek). Menim, 

da je najmanj anketirancev kot primerno izbralo finančno opismenjevanje preko izdelovanja 

iger ali spletnega izobraževanja zato, ker to niso tradicionalne metode poučevanja in jih 

morda anketiranci niso navajeni, učiteljem pa priprava na tako vrsto dela vzame veliko več 

časa. Glede na preučeno literaturo tudi v drugih državah največ finančno izobražujejo v 

rednem šolstvu preko vpeljave vsebin v UN obstoječih predmetov ter izvajajo krožke in 

izbirne predmete na temo financ.  
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10.8.2.2. VSEBINE IZOBRAŽEVANJA 

Zanimalo nas je, katere vsebine finančnega izobraževanja se anketirancem zdijo življenjsko 

pomembne. Tudi pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. 

Tabela 14: Mnenje anketirancev o vsebini finančnega opismenjevanja 

VSEBINE 

FINANČNEGA 

OPISMENJEVANJA 

Skupina  

Učitelji (N=47 ) Starši (N=95) Skupaj (N=142) Neveljavni 

f f % f f % f f % f 

Načrtovanje porabe 46 97,9 89 93,7 135 95,1 1 

Varčevanje 37 78,7 74 77,9 111 78, 1 

Denar 29 61,7 39 41,1 68 47,9 1 

Načini plačevanja 26 55,3 29 30,5 55 38,7 1 

Oglaševanje 23 48,9 27 28,4 50 35,2 1 

Reklamacija 26 55,3 18 18,9 44 31,0 1 

Naložbe 13 27,7 27 28,4 40 28,2 1 

Obresti 18 38,3 11 11,6 29 20,4 1 

Izpolnjevanje UPN 15 31,9 7 7,4 22 15,5 1 

 

 
Slika 3: Mnenje anketirancev o vsebini finančnega opismenjevanja 

Skoraj vsi anketiranci so mnenja, da je za življenje pomembno učence podučiti o načrtovanju 

porabe denarja (95,1%). Veliko se jih strinja, da je pomembna vsebina tudi varčevanje denarja 

(78,2%). Najmanj staršev je kot pomembno vsebino določilo učenje izpolnjevanja 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

F
re

k
v
en

ca
 o

d
g
o

v
o

ro
v
 [

%
] 

Vsebine finančnega opismenjevanja 

Učitelji Starši



44 
 

univerzalnega plačilnega naloga (7,4%), medtem ko je najmanjši delež učiteljev kot 

življenjsko pomembno vsebino izbralo naložbe (27,7%).  

 Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično 

pomembne razlike v oceni pomembnosti vsebin finančnega izobraževanja? 

Iz podatkov v tabeli 14 in prikaza na sliki 3 lahko razberemo, da se starši in učitelji glede 

dveh najpomembnejših vsebin ne razlikujejo. O pomembnosti vseh ostalih vsebin pa imajo 

različna mnenja. Opazimo lahko tudi, da se na splošno naštete vsebine zdijo bolj pomembne 

učiteljem kot staršem, saj so učitelji povprečno izbrali 5 vsebin, starši pa 3. Statistično 

pomembnost razlik v mnenjih med skupinama smo preverjali le pri postavkah, kjer so očitne 

velike razlike (denar, načini plačevanja, oglaševanje, obresti, reklamacija in izpolnjevanje 

UPN).  

DENAR.  

Tabela 15 prikazuje mnenja anketirancev o poučevanju denarja. 

Tabela 15: Mnenje anketirancev o pomembnosti poučevanja denarja 

DENAR 

Skupina 

Učitelji Starši Skupaj 

f f % f f % f f % 

Pomembno 29 61,7 39 41,1 68 47,9 

Nepomembno 18 38,3 56 58,9 74 52,1 

Skupaj 47 100,0 95 100,0 142 100,0 

 

Vrednost Pearsonovega χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (χ

2
=5,37,  

g=1, α=0,02). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2% trdimo, da se v osnovni množici 

med učitelji in starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti poučevanja denarja. Iz tabele 15 

lahko razberemo, da se poučevanje denarja zdi smiselno 61,7% učiteljem in 41,1% staršem.  

V nadaljevanju smo postopali podobno kot zgoraj, pri analiziranju odgovorov smo se opirali 

na tabelo 14. 

NAČINI PLAČEVANJA. Vrednost χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično 

pomembna (χ
2
=8,15,  g=1, α=0,004). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,4% trdimo, 

da se v osnovni množici med učitelji in starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti 

poučevanja načinov plačevanja. Iz vzorca vidimo, da se poučevanje načinov plačevanja zdi 

pomembno dobri polovici učiteljev in slabi tretjini staršev. 

OGLAŠEVANJE. Vrednost Pearsonovega χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično 

pomembna (χ
2
=5,80,  g=1, alfa=0,02). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2% trdimo, 

da se v osnovni množici med učitelji in starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti 
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poučevanja dobrih strani in pasti oglaševanja. Iz vzorca lahko razberemo, da se 

opismenjevanje glede oglaševanja zdi smiselno 48,9% učiteljem in 28,4% staršem. 

OBRESTI. Vrednost Pearsonovega χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično 

pomembna (χ
2
=13,81,  g=1, α=0,00). Ničelno hipotezo zavrnemo in brez tveganja trdimo, da 

se v osnovni množici med učitelji in starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti poučevanja 

koncepta obresti. Iz vzorca preberemo, da se poučevanje obresti zdi pomembno 38,3% 

učiteljem in 11,6% staršem.  

REKLAMACIJA. Vrednost χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 

(χ
2
=19,45,  g=1, alfa=0,00). Ničelno hipotezo zavrnemo in brez tveganja trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji in starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti poučevanja 

koncepta reklamacije. Iz vzorca preberemo, da se opismenjevanje glede reklamacije zdi 

smiselno polovici učiteljev in slabi petini staršev. 

IZPOLNJEVANJE UPN. Vrednost χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično 

pomembna (χ
2
=14,47,  g=1, alfa=0,00). Ničelno hipotezo zavrnemo in brez tveganja trdimo, 

da se v osnovni množici med učitelji in starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti 

poučevanja izpolnjevanja UPN. Iz tabele (Tabela 14) vidimo, da se poučevanje izpolnjevanja 

UPN zdi smiselno 31,9% učiteljev in 7,4% staršev. 

 Katere vsebine učencem predstavijo učitelji? 

Učitelje smo prosili, da navedejo nekaj vsebin, ki jih predstavijo svojim učencem. Na 

vprašanje je odgovoril le del učiteljev, vendar so ti lahko navedli več vsebin. Vsebine smo 

kodirali in jih grupirali. 

Tabela 16: Vsebine, ki jih učitelji predstavijo učencem 

FINANČNE VSEBINE 

Učitelji 

f (N=21) f % 

načrtovanje porabe 7 33,3 

varčevanje 6 28,6 

finančne pasti, drobni tisk 5 23,8 

finančni pojmi (obresti, delnica) 2 9,5 

plačevanje UPN 1 4,8 

spletno bančništvo  1 4,8 

bankomat, dvig 1 4,8 

 

Tretjina učiteljev (33,3%), ki je odgovorila na vprašanje, svojim učencem pokaže kako 

načrtovati porabo. 28,6% učiteljev svojim učencem predstavi koncept varčevanja. Velikokrat 

to storijo preko spodbujanja delovnih akcij (obiranje sadja, zbiranje starega papirja), ki 
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učencem prinesejo nekaj denarja, s katerim pomagajo pri financiranju zaključnega izleta ipd. 

Podoben odstotek jim predstavi potencialne finančne pasti, drobni tisk ipd. 

 Katere vsebine učencem predstavijo starši? 

Tudi starši so navedli nekaj vsebin, ki jih predstavijo svojim otrokom. Na vprašanje je 

odgovoril le del staršev. Starši so lahko navedli več vsebin. Vsebine smo kodirali in jih 

grupirali. 

Tabela 17: Vsebine, ki jih starši predstavijo otrokom 

FINANČNE VSEBINE 

Starši 

f (N=37) f % 

Varčevanje, plemenitenje denarja 28 75,7 

Smotrna potrošnja, načrtovanje porabe 16 43,2 

Žepnina 6 16,2 

Spletno nakupovanje, spletno bančništvo 2 5,4 

Bankomat 2 5,4 

Uporaba kartice in gotovine za plačevanje 2 5,4 

Trošarina 1 2,7 

Zavarovanje 1 2,7 

 

Tri četrtine staršev, ki so odgovorili na vprašanje, svoje otroke uči varčevanja in/ali 

plemenitenja denarja. Slaba polovica otroke uči smotrne potrošnje in načrtovanja porabe 

denarja. Nekateri svoje otroke spodbujajo k študentskemu delu ali jim dajejo mesečno 

žepnino, spet drugi jih nagradijo ob učnih uspehih (16,2%). Praktičnega finančnega znanja 

(uporabe bankomata, plačilnih sredstev, spletnega bančništva) svoje otroke uči 5,4% staršev.     

KOMENTAR 

Predvidevamo, da so starši v povprečju izbrali manj vsebin kot učitelji, ker so na vprašanje 

odgovarjali s praktičnega vidika ter so izhajali iz osebnih izkušenj, misleč - pomembno je to, 

kar jaz znam, da lahko shajam skozi življenje: načrtovati porabo, varčevati in uporabljati 

denar. Menimo, da so učitelji v naboru izbrali več vsebin, ker bi radi učencem predali čim več 

temeljnih znanj tega področja. Po drugi strani pa je zanimivo, da je učiteljem pomembnih več 

vsebin kot staršem, kljub temu, da obe skupini mlade poučujeta enakih vsebin. Menimo, da je 

razlog v poučevanju podobnih vsebin v tem, da so znanja, ki jih imata obe skupini podobna, 

vsi pa poučujejo finančne vsebine, v katerih so samozavestni.   
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10.8.3. PREDAJALCI FINANČNEGA ZNANJA 

Spraševali smo se, kdo/katera institucija bi morala po mnenju učiteljev in staršev 

devetošolcev finančno izobraževati osnovnošolce. 

Tabela 18: Mnenje anketirancev o finančnih opismenjevalcih 

INSTITUCIJA 

Skupina 

Učitelji (N=47)  Starši (N=95) Skupaj (N=142) 

f f % f f % f f % 

Osnovne šole 34 72,3 63 66,3 97 68,3 

Družina 27 57,4 66 69,5 93 65,5 

Srednje šole 31 66,0 60 63,2 91 64,1 

Finančni strokovnjaki 19 40,4 24 25,3 43 30,3 

Banke 10 21,3 9 9,5 19 13,4 

 

 
Slika 4: Mnenje anketirancev o finančnih opismenjevalcih 

Večina tako staršev kot učiteljev je mnenja, da bi morali finančno opismenjevati v osnovnih 

(68,3%) in srednjih šolah (64,1%). Glavno vlogo pri opismenjevanju bi po mnenju 

anketirancev morala prevzeti tudi družina (65,5%). 

 Ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 

institucijah, ki bi morale predajati finančno znanje? 

Iz prikaza na sliki 4 lahko vidimo, da se mnenja učiteljev in staršev o tej temi bistveno ne 

razlikujejo, razen glede postavk 'banke' in 'finančni strokovnjaki'. Slednjim učitelji pripisujejo 
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večjo vlogo pri finančnem opismenjevanju kot starši. Ali so razlike statistično pomembne smo 

preverili s Pearsonovim testom neodvisnosti. Postopek izračuna je bil enak kot pri prejšnjih 

vprašanjih. 

BANKA. Vrednost χ
2 

preizkusa hipoteze neodvisnosti spremenljivk 'banka' in skupina 

(učitelji, starši) ni statistično pomembna (χ
2
=3,78, g=1, α=0,052). Ničelno hipotezo 

sprejmemo. Iz tabele (Tabela 18) lahko ugotovimo, da so anketirani učitelji bolj naklonjeni 

ideji o izobraževanju otrok s strani bank kot starši, ta odgovor je namreč izbralo 21,3% 

učiteljev, z njimi pa se strinja 9,5% staršev. 

FINANČNI STROKOVNJAKI. Vrednost χ
2 

preizkusa hipoteze neodvisnosti spremenljivk 

'finančni strokovnjaki' in skupina (učitelji, starši) ni statistično pomembna (χ
2
=3,42, g=1, 

α=0,06). Ničelno hipotezo sprejmemo. Iz tabele 18 lahko ugotovimo, da so učitelji bolj 

naklonjeni ideji o izobraževanju otrok s strani finančnih strokovnjakov, kot starši. Tako je več 

kot tretjina učiteljev mnenja, da bi morali otroke opismenjevati finančni strokovnjaki (40,4%), 

za katere se je odločila četrtina staršev (25,3%). 

 Ali se učitelji in starši, ki menijo, da bi morala osnovna šola predajati finančno znanje, 

razlikujejo v mnenju o predmetu, ki bi moral prevzeti vodilno vlogo opismenjevanja? 

Anketirance, ki so izrazili mnenje, da bi morala vlogo finančnega opismenjevalca prevzeti 

(tudi) osnovna šola (teh je bilo 97), smo vprašali, kateri predmet bi moral prevzeti vodilno 

vlogo.  

Tabela 19: Mnenja anketirancev o vodilnem predmetu finančnega opismenjevanja 

VODILNI PREDMET 

Skupina 

Učitelji  Starši Skupaj 

f f % f f % f f % 

Gospodinjstvo 11 42,3 15 30,0 26 34,2 

Finančna vzgoja 7 26,9 15 30,0 22 28,9 

Etika 3 11,5 13 26,0 16 21,1 

Matematika 5 19,2 7 14,0 12 15,8 

Skupaj 26 100 50 100 76 100 

Neveljavni odgovori 8  13  21  
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Slika 5: Mnenja anketirancev o vodilnem predmetu finančnega opismenjevanja 

Tako starši kot učitelji so večinskega mnenja, da bi morali finančno opismenjevati pri pouku 

gospodinjstva (34,2%). Najmanj učiteljem se za vodilno vlogo zdi primeren pouk etike 

(11,5%), najmanj staršem pa pouk matematike (14,0%). V tem pogledu se učitelji in starši 

razlikujejo. 

KOMENTAR 

Menim, da se je večina anketirancev odločila za institucije, ki so v finančnem izobraževanju 

mladih prisotne že danes (OŠ, SŠ, družina). Izpostavila bi dejstvo, da je več kot tretjina 

učiteljev mnenja, da bi morali izobraževati (tudi) finančni strokovnjaki, kar bi lahko pojasnili 

tudi z rezultati poglavja 10.8.5. 

Dejstvo, da je največ anketirancev izbralo gospodinjstvo ne preseneča, saj smo v 10. 

vprašanju ankete nakazali, da učenci v 5. razredu spoznajo temeljne finančne vsebine ravno 

pri gospodinjstvu. Zelo zanimivo pa se mi zdi dejstvo, da je 28,9% anketirancev izbralo 

predmet finančna vzgoja, ki ga v trenutnem UN ni. Menim, da si anketiranci želijo dodatnega 

predmeta posvečenega izključno finančnim vsebinam, saj bi tako lahko zagotovili kvalitetno 

finančno izobraževanje njihovih otrok. Ker pa sama menim, da to v trenutnem šolskem 

sistemu ni izvedljivo (in ni združljivo z aktualnim šolskim kurikulumom in zakonodajo), 

vidim možnost nadgradnje predmeta gospodinjstvo pod pogojem, da finančne vsebine predaja 

strokovnjak, doizobrazimo učitelje, ki poučujejo gospodinjstvo ali pa k sodelovanju povabimo 

zunanje sodelavce, ki so finančni strokovnjaki. 
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10.8.4. FINANČNI PRODUKTI IN POJMI 

Zanimalo nas je, katere produkte bi po mnenju anketirancev moral znati uporabljati vsak ki 

zaključi osnovno šolo. Možnih je bilo več odgovorov. 

Tabela 20: Mnenje anketirancev o nujnosti poznavanja finančnih produktov 

FINANČNI PRODUKTI 

Tip anketiranca 

Učitelji (N=43) Starši (N=93) Skupaj (N=136) Neveljavni 

f f % f f % f f % f 

varčevalni račun 34 79,1 83 89,2 117 86,0 7 

uporaba bankomata 37 86,0 72 77,4 109 80,1 7 

nezgodno zavarovanje 27 62,8 49 52,7 76 55,9 7 

bruto/neto znesek 17 39,5 53 57,0 70 51,5 7 

e-račun 24 55,8 31 33,3 55 40,4 7 

brezstično plačevanje 18 41,9 32 34,4 50 36,8 7 

plačilo UPN 23 53,5 26 28,0 49 36,0 7 

kreditna kartica 18 41,9 31 33,3 49 36,0 7 

spletno nakupovanje 19 44,2 29 31,2 48 35,3 7 

debetna kartica 15 34,9 29 31,2 44 32,4 7 

spletna banka 17 39,5 23 24,7 40 29,4 7 

rentno varčevanje 13 30,2 23 24,7 36 26,5 7 

obrestna mera 11 25,6 14 15,1 25 18,4 7 

vezani depozit 6 14,0 14 15,1 20 14,7 7 
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Slika 6: Mnenje anketirancev o nujnosti poznavanja finančnih produktov 

Starši in učitelji se strinjajo in v večini menijo, da je potrebno otroke podučiti o varčevalnih 

računih (87,4%) in uporabi bankomata (80,7%). Več kot polovica je za osnovnošolce 

uporabno označila tudi znanje o upravljanju nezgodnih zavarovanj (56,3%). Najmanj 

anketirancev je za pomembno znanje označilo znanje upravljanj vezanih depozitov (14,8%).  

 Ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 

produktih, ki bi jih moral znati uporabljati vsak otrok, ki konča osnovno šolo? 

V povprečju je za vsak produkt dobra tretjina (38,5%) staršev in slaba polovica učiteljev 

(48,4%) mnenja, da bi ga moral otrok do konca osnovne šole znati uporabljati. Iz tabele 20 in 

slike 6 lahko vidimo, da se mnenja staršev in učiteljev tudi drugače delno razlikujejo. Starši 

večji poudarek kot učitelji dajejo učenju pomena bruto/neto zneska. Vsem drugim produktom 

dajejo učitelji več poudarka. Predvsem izstopa učenje uporabe univerzalnega plačilnega 

obrazca in spletnega bančništva. Ali so razlike statistično pomembne smo preverili s χ
2
-

testom. 

PLAČILO UPN.  

PLAČILO UPN 

Tip anketiranca 

Učitelji Starši Skupaj 

f f % f f % f f % 

Pomembno 23 53,5 26 28,0 49 36,0 

Nepomembno 20 46,5 67 72,0 87 64,0 

Skupaj 43 100,0 93 100,0 136 100,0 
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Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (χ2=8,32, g=1, 

α=0,004). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,4% trdimo, da se v osnovni množici 

med učitelji in starši pojavljajo razlike v mnenju o nujnosti znanja uporabe UPN. Učitelji 

večji poudarek kot starši dajejo učenju uporabe plačilnega obrazca, ki ga je za devetošolce 

uporabno označilo 53,5% učiteljev in 28,0% staršev. 

V nadaljevanju smo postopali podobno kot zgoraj in se opirali na tabelo 20. 

SPLETNA BANKA. Vrednost χ
2 

preizkusa hipoteze neodvisnosti spremenljivk 'spletna 

banka' in skupina (učitelji/starši) ni statistično pomembna (χ
2
=3,10, g=1, α=0,08). Ničelno 

hipotezo sprejmemo. Iz tabele 20 lahko ugotovimo, da so tudi kategoriji spletnega bančništva 

učitelji (39,5%) pripisali večji pomen kot starši (24,7%).  

BRUTO/ NETO ZNESEK. Vrednost χ
2 

preizkusa hipoteze neodvisnosti spremenljivk 

'bruto/neto znesek'  in skupina (učitelji/starši) ni statistično pomembna (χ
2
=3,59, g=1, 

α=0,06). Ničelno hipotezo sprejmemo in iz tabele 20 ugotovimo, da starši dajejo večji 

poudarek učenju pojmovanja bruto/neto zneska kot učitelji (starši 57,0%, učitelji 39,5%).  

Zanimalo nas je tudi katere pojme bi po mnenju anketirancev moral poznati vsak otrok, ki 

konča osnovno šolo. 

Tabela 21: Mnenje anketirancev o nujnosti poznavanja finančnih pojmov 

FINANČNI POJMI 

Tip anketiranca 

Učitelji (N=45) Starši (N=96) Skupaj (N=141) 

f f % f f % f f % 

varčevanje 42 93,3 94 97,9 136 96,5 

bruto / neto znesek 36 80,0 82 85,4 118 83,7 

obresti 40 88,9 64 66,7 104 73,8 

davek 33 73,3 59 61,5 92 65,2 

zavarovalna premija 32 71,1 52 54,2 84 59,6 

delnica 14 31,1 24 25,0 38 27,0 

trošarina 14 31,1 23 24,0 37 26,2 

obveznica 9 20,0 11 11,5 20 14,2 
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Slika 7: Mnenje anketirancev o nujnosti poznavanja finančnih pojmov 

Večina staršev in učiteljev se strinja in je mnenja, da bi otroci do konca osnovne šole morali 

poznati pojme kot so varčevanje (96,5%) in bruto/neto znesek (83,7%). Večina učiteljev je za 

osnovnošolsko poznavanje ocenila tudi pojme obresti (93,3%), davek (73,3%) in zavarovalna 

premija (71,1%), starši pa pojme kot so obresti (66,7%) in davek (61,5%). Najmanj  

anketirancev je izbralo poznavanje pojma obveznica (14,2%). 

 Ali se med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 

pojmih, ki bi jih moral poznati vsak otrok, ki konča osnovno šolo? 

V povprečju je za vsak pojem polovica (55,8%) staršev in malo manj kot dve tretjini učiteljev 

(61,1%) mnenja, da bi ga moral otrok do konca osnovne šole poznati. Glede na tabelo 21 in 

sliko 7 lahko razberemo, da se učitelji in starši v mnenjih o pomembnosti poznavanja pojmov 

za osnovnošolca ne razlikujejo, razen pri pojmih 'davek', 'zavarovalna premija' in 'obresti', ki 

jim znatno večji pomen pripisujejo učitelji. Ali so te razlike statistično pomembne smo 

preizkusili s Pearsonovim testom neodvisnosti. Postopek računanja je potekal kot pri 

prejšnjem vprašanju, opirali smo se na tabelo 21.  

DAVEK. Vrednost χ
2 

preizkusa hipoteze neodvisnosti spremenljivk 'davek' in skupina 

(učitelji/starši) ni statistično pomembna (χ
2
=1,91, g=1, α=0,17). Ničelno hipotezo sprejmemo 

in iz tabele 21 ugotovimo, da je več učiteljev (73,3%) mnenja, da je razumevanje pojma 

'davek' pomembno za otroke, kot staršev (61,5%). 

ZAVAROVALNA PREMIJA. Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti spremenljivk ni 

statistično pomembna (χ2=3,65, g=1, α=0,06). Ničelno hipotezo sprejmemo. Med skupinama 

(starši/učitelji) ni statistično pomembnih razlik v mnenju o nujnosti poznavanja pojma 

'zavarovalna premija'. Iz tabele 21 lahko vidimo, da je 71,1% učiteljev in 54,2% staršev 

mnenja, da bi pojem 'zavarovalna premija' otroci, ki končajo osnovno šolo, morali poznati. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

varčevanje bruto / neto

znesek

obresti davek zavarovalna

premija

delnica trošarina obveznica

F
re

k
v
en

ca
 o

d
g
o

v
o

ro
v
 [

%
] 

Finančni pojmi 

Učitelji Starši



54 
 

OBRESTNA MERA. Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 

(χ2=7,82, g=1, α=0,005). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,5% trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji in starši pojavljajo razlike v mnenju o nujnosti poznavanja 

pojma 'obrestna mera' za devetošolce. 93,0% učiteljev in 66,7% staršev je mnenja, da je 

'obrestna mera' pojem, ki bi ga moral poznati vsak, ki konča OŠ. 

KOMENTAR 

Menim, da so starši in učitelji izbirali finančne produkte in pojme, ki bi jih devetošolec moral 

(po)znati, 'po svoji meri', torej česar so vešči sami. Hkrati pa lahko vidimo, da bi le tretjina 

anketirancev osnovnošolcem predstavila plačilo UPN, čeprav ga odrasli opravijo vsaj enkrat 

na mesec. Ravno pri tej postavki lahko izpostavimo, da se učitelji statistično pomembno 

razlikujejo od staršev. Zopet menim, da so imeli učitelji v mislih izobraževanje devetošolcev 

za v življenje, starši pa za njegove trenutne potrebe. 

Begajoče je tudi dejstvo, da so anketiranci mnenja, da bi morali devetošolci znati uporabljati 

varčevalni račun, medtem ko bi morali obresti poznati le kot pojem, znanje uporabe obrestne 

mere, ki je ena izmed osnovnih elementov vseh varčevanj, pa se jim zdi malo smiselno. 

Podobno je tudi pri e-računu in spletni banki. 
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10.8.5. FINANČNA USPOSOBLJENOST UČITELJEV 

Za konec nas je zanimalo še, kako kompetentne se za poučevanje finančnih vsebin počutijo 

učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo ali matematiko. 

Tabela 22: Mnenje anketiranih učiteljev o lastni finančni usposobljenosti 

OCENA STROKOVNE 

USPOSOBLJENOSTI 

Predmet poučevanja 

GOS MAT Skupaj 

f f % f f % f f % 

Odlično 1 4,2 1 4,3 2 4,3 

Dobro, znanje bi moral 

nadgraditi 
20 83,3 8 34,8 28 59,6 

Slabo, moral bi 

poglobiti znanje 
3 12,5 14 60,9 17 36,2 

Skupaj 24 100 23 100 47 100 

 

 
Slika 8: Mnenje anketiranih učiteljev o lastni finančni usposobljenosti 

Večina učiteljev (59,6%) meni, da so strokovno dobro usposobljeni za poučevanje financ, 

vendar bi morali pred poučevanjem svoje znanje še strokovno nadgraditi.  Dobra tretjina 

učiteljev (36,2%) meni, da so slabo usposobljeni in bi se morali pred poučevanjem intenzivno 

poglobiti v finančne vsebine.  

 Ali se med učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo in matematiko, pojavljajo statistično 

pomembne razlike v oceni strokovne usposobljenosti? 
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Iz tabele 22 in grafa 8 lahko razberemo, da se med učitelji, ki učijo gospodinjstvo in 

matematiko pojavljajo velike razlike v oceni svoje strokovne usposobljenosti. Ali so te razlike 

tudi statistično pomembne smo preverili s Kullbackovim 2Î–testom, saj pogoji za χ
2 

niso bili 

izpolnjeni. 

Tabela 23: Kullbackov preizkus hipoteze neodvisnosti (strokovna usposobljenost učiteljev) 

STROKOVNA USPOSOBLJENOST Vrednost g α 

Pearson Chi-Square (χ
2
) 12,25 2 0,002 

Likelihood Ratio (2Î) 13,02 2 0,001 

N of Valid Cases 47   

2 cells (33,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,98.  

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 

(2Î=12,25, g=2, α=0,002). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,2% trdimo, da se v 

osnovni množici med učitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike v samooceni 

strokovne usposobljenosti. Večina učiteljev gospodinjstva (87,5%) je svojo usposobljenost 

ocenila kot dobro ali odlično, medtem ko je večina matematikov (60,9%) svojo strokovno 

finančno usposobljenost ocenila kot slabo.  

 Ali bi učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo, in učitelji matematike pri svojem 

poučevanju finančne pismenosti potrebovali podporo finančnih institucij v obliki 

svetovanja, izobraževanja ipd. ? 

Tabela 24: Mnenje anketirancev o podpori pri poučevanju 

PODPORA 

FINANČNIH 

INSTITUCIJ 

Predmet poučevanja 

GOS MAT Skupaj 

f f % f f % f f % 

Bi potreboval 13 54,2 17 73,9 30 63,8 

Ne bi potreboval 11 45,8 6 26,1 17 36,2 

Skupaj 24 100 23 100 47 100 
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Slika 9: Mnenje anketirancev o podpori pri poučevanju 

Na sliki 9 in v tabeli 24 lahko vidimo, da bi večina anketirancev (63,8%) pri poučevanju 

potrebovala podporo finančnih institucij v obliki svetovanja, izobraževanja. S tem se strinja 

54,2% učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo in 73,9% učiteljev matematike.  

KOMENTAR 

Učitelji gospodinjstva se čutijo dobro strokovno usposobljene, medtem ko matematiki v svojo 

finančno strokovnost niso prepričani. Menim, da je to razumljivo, saj so učitelji gospodinjstva 

edini učitelji, ki so v okviru strokovnega izobraževanja deležni tudi usposabljanja v 

poučevanju finančnih vsebin. V smislu vseživljenjskega učenja in nadgrajevanja znanja se mi 

zdi sprejemljivo, da je večina učiteljev mnenja, da bi svoje znanje strokovno lahko še 

nadgradili. 

Večina učiteljev bi bila pri svojem delu vesela podpore finančnih institucij. Mislim, da v 

sodelovanju učitelji vidijo priložnost dviga ravni svoje strokovnosti, njihova poučevanja pa bi 

morda po posvetu s strokovnjaki imela več praktičnega pridiha. Sama sem mnenja, da bi bilo 

v bodoče nujno v finančno izobraževanje v osnovni šoli vključiti strokovnjake, ki bi 

nadgradili dosedanjo raven opismenjevanja. 
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11.  SKLEPNE UGOTOVITVE  

V magistrskem delu smo obravnavali finančno opismenjevanje prebivalstva, posebej smo se  

osredotočili na izobraževanje mladih. 

Finančno pismen najstnik bi moral poznati nekatere osnovne finančne koncepte (obrestna 

mera, inflacija, ugoden nakup,…). Prav tako bi moral znati med seboj primerjati in ocenjevati 

finančni kontekst (vrednost valute, odstotke popusta ipd.). Cilja finančnega izobraževanja sta 

motivacija za spopadanje s finančnimi preizkušnjami in samozavest posameznika v njegovih 

finančnih odločitvah, ki se razlikujejo glede na različne finančne situacije, ki jim je 

posameznik izpostavljen (poraba žepnine, nakup hrane, stanovanja, avta, goriva ipd.). Cilj 

finančnega izobraževanja je tudi izboljšanje finančnega stanja posameznika, kar vpliva tudi na 

stabilnost družbe, ter sposobnost sodelovanja v ekonomskem in gospodarskem aspektu 

družbe. (Šterman, 2013, Hathaway in Khatiwada, 2008). 

V raziskavi smo z anketnimi vprašalniki ugotovili mnenja učiteljev in staršev o različnih 

vprašanjih finančne pismenosti mladih. Ugotoviti je bilo mogoče, da je večina učiteljev in 

staršev mnenja, da imajo mladi nekaj znanja, ki pa bi ga morali poglobiti – sem se uvršča 

predvsem večina učiteljev gospodinjstva, učitelji matematike pa v večini menijo, da mladi 

nimajo ustreznega finančnega znanja. Med učitelji posameznih predmetov je torej zaznati 

razlike v mnenju o finančnem znanju mladih.  

Skoraj polovica anketirancev bi mlade finančno izobraževala na finančnih delavnicah v 

okviru projektnega dne ali pa bi finančne vsebine vključili v obstoječe predmete – pri čemer 

bi moralo glavno vlogo prevzeti gospodinjstvo ali nov predmet (npr. finančna vzgoja). Starši 

si želijo več izobraževanja svojih otrok, predvsem v okviru obveznega šolstva. Podobno 

menijo tudi učitelji, saj bi jih več kot pol v trenuten učni načrt vpeljalo več finančnih vsebin. 

Večina učiteljev gospodinjstva namreč meni, da so dobro strokovno usposobljeni, medtem ko 

so učitelji matematike nasprotnega mnenja in so svojo strokovnost na področju financ ocenili 

kot slabo. Ne glede na predmet poučevanja pa je večina učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, 

izrazila mnenje, da bi jim pri poučevanju prav prišla podpora strokovnih finančnih institucij. 

Izsledki so pokazali, da bi morali po mnenju anketirancev večinoma opismenjevati iz vsebin 

načrtovanja porabe denarja in varčevanja, kar je dandanes praksa tako učiteljev kot tudi 

staršev, ki mladim predstavijo smotrno potrošnjo ter varčevanje in plemenitenje denarja. 

Učitelji večkrat opozarjajo tudi na finančne pasti in zavajanje potrošnikov. Splošno mnenje je, 

da bi morali mladi ob koncu osnovne šole poznati finančne pojme: varčevanje, bruto/neto 

znesek, obresti, davek, premija, nezgodno zavarovanje in znati uporabljati bankomat. 

Na splošno bi učitelji mlade izobraževali v več različnih vsebinah kot starši (vsaj tretjina 

staršev je izbrala le 3 vsebine od 9).  

Posebej zanimiv je bil zapis nekega učitelja matematike, ki je izpostavil svoje izkušnje s 

finančnim izobraževanjem učencev: »Pri delu z nadarjenimi si ogledamo ustanovitev start up 

podjetja in v povezavi s tem naredimo finančno konstrukcijo, razložimo neenakomerno 

delitev bogastva, igramo prirejeno igro Monopoly z vpeljavo davkov. Včasih za učence 
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izvedem matematične ure skupaj z računovodkinjo, s katero razloživa bruto/neto plačo, 

obresti in izdelava kakšen konkreten izračun v povezavi s tem.«  
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13. PRILOGE  

Priloga 1: Vprašanja raziskave revije Moje finance 

 

Slika 10: Vprašanja iz raziskave finančne pismenosti Slovencev, ki jo je izvedla revija Moje finance. (Mihajlović, 2011) 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za učitelje 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Moje ime je Anja Tisovec in sem študentka podiplomskega študija Predmetnega poučevanja 

matematike in računalništva Pedagoške fakultete v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi raziskujem 

stališča učiteljev, ki poučujejo matematiko ali gospodinjstvo, do finančnega opismenjevanja v osnovni 

šoli. Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na naslednja vprašanja. Vprašalnik je 

anonimen. Pridobljene podatke bom uporabila zgolj v znanstveno-raziskovalne namene. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.  

»Finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in razumevanje finančnih pojmov in veščin, 

zajema pa tudi motivacijo in samozavest, da uporabi to poznavanje in razumevanje pri sprejemanju 

učinkovitih odločitev v različnih finančnih kontekstih, da izboljša finančno stanje posameznikov in 

družbe in da lahko sodeluje v ekonomskih odločitvah«. (Šterman, 2013, str. 31)* 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obkrožite en odgovor, razen kjer je navedeno drugače.  

1. Predmet poučevanja (obkrožite):  matematika (6.-9. razred) gospodinjstvo (5. ali 6. 

razred) 

2. Kakšna je vaša izobrazba? 

a. Profesor/ica matematike 

b. Profesor/ica gospodinjstva 

c. Profesor/ica razrednega pouka 

d. Drugo: 

____________________________________________________________________ 

3. Koliko let že poučujete? 

a. 1 - 3 leta 

b. 4 – 6 let 

c. 7 - 18 let 

d. 19 - 30 let  

e. 31 let in več 

4. Kako ocenjujete svojo finančno pismenost? 

a. Odlično  

b. Dobro  

c. Slabo 

 

*Šterman Ivančič, K. (ur). (2013). Izhodišča merjenja finančne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s 

primeri nalog. Ljubljana: Pedagoški inštitut.  
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5. Ali pri svojem predmetu poučujete tudi finančne vsebine? 

a. Ne 

b. Da 

 

6. Kako ocenjujete svojo strokovno usposobljenost za poučevanje finančnih vsebin? 

a. Odlično 

b. Dobro, vendar bi moral pred poučevanjem svoje znanje še strokovno nadgraditi 

c. Slabo, pred poučevanjem bi se moral intenzivno poglobiti v finančne vsebine 

 

7. Kakšno je Vaše stališče do podpore finančnih institucij v obliki svetovanja, izobraževanja 

pri poučevanju finančne pismenosti? 

a. Pri svojem poučevanju bi potreboval podporo finančnih institucij 

b. Podpore pri poučevanju ne bi potreboval 

 

8. Kakšno je Vaše mnenje o finančnem znanju devetošolcev? 

a. Devetošolci imajo dovolj finančnega znanja za stabilno odraslo življenje 

b. Devetošolci imajo nekaj finančnega znanja, ki bi ga moralo poglobiti in nadgraditi v 

okviru šolskega kurikuluma 

c. Devetošolci imajo nekaj finančnega znanja, ki bi ga moralo poglobiti in nadgraditi v 

svojem prostem času 

d. Devetošolci nimajo ustreznega finančnega znanja 

 

9. Katere oblike izobraževanja na temo financ se vam zdijo najprimernejše za otroke:  

Možnih je več odgovorov 

a. Vključitev finančnih vsebin v obstoječe predmete osnovne šole  

b. Izbirni predmet  

c. Finančni krožek  

d. Spletno izobraževanje  

e. Izdelovanje iger na finančne teme  

f. Delavnice v okviru projektnega dne  

g. Ekskurzije v finančne ustanove  

h. Demonstracije uporabe finančnih produktov  

i. Drugo: __________________________________________________________________ 
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10. Učenci v petem razredu spoznajo vsebine, ki predstavljajo temelj finančnega 

opismenjevanja. Za katere izmed spodaj navedenih vsebin menite, da so življenjskega 

pomena za Vaše učence? Možnih je več odgovorov 

a. Denar  

b. Načini plačevanja  (gotovinsko, negotovinsko, Moneta, brezstično,…)  

c. Načrtovanje porabe denarja  

d. Izpolnjevanje plačilnega naloga  

e. Oglaševanje produktov  (dobre in slabe strani, pasti,…)  

f. Reklamacija storitve, nakupa  

g. Obresti  

h. Naložbe  

i. Varčevanje  

j. Drugo: 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Kakšno je Vaše mnenje glede količine finančnih vsebin v trenutnem učnem načrtu za 

osnovne šole?   

a. Menim, da bi morali vpeljati več vsebin, ki bi izboljšale finančno pismenost 

b. Menim, da je v trenutnem učnem načrtu dovolj finančnih vsebin 

c. Menim, da je finančnih vsebin v trenutnem učnem načrtu preveč 

 

Če ste pri vprašanju 11 obkrožili odgovor a odgovorite na naslednje vprašanje, drugače nadaljujte z 

vprašanjem 13. 

12. Prosim navedite nekaj vsebin, ki bi jih po Vaši presoji morali uvesti v učni načrt z namenom 

izboljšanja finančne pismenosti mladih.   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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13. Kdo bi po vašem mnenju moral predajati finančno znanje?  

Možnih je več odgovorov 

a. Osnovne šole 

b. Srednje šole  

c. Banke  

d. Finančni strokovnjaki (revizorji, svetovalci) 

e. Družina 

f. Drugo: 

_____________________________________________________________________ 

 

Če ste pri vprašanju 13 obkrožili odgovor a odgovorite na naslednje vprašanje, drugače nadaljujte z 

vprašanjem 15. 

14. Kateri osnovnošolski predmet bi moral po vašem mnenju prevzeti vodilno vlogo finančnega 

opismenjevanja?  

a. Gospodinjstvo  

b. Etika  

c. Finančna vzgoja 

d. Matematika 

e. Drugo: 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Katere od navedenih finančnih pojmov bi po Vašem mnenju moral otrok do konca osnovne 

šole poznati? 

 

 

 

 

 NE DA 

varčevanje          

davek   

obveznica   

delnica   

zavarovalna premija   

obresti   

bruto znesek /neto znesek   

trošarina   
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16. Katere od navedenih finančnih produktov bi po Vašem mnenju moral otrok do konca 

osnovne šole znati uporabljati?  

 

 

 

17. Prosim opišite primer spodbujanja pozitivnega finančnega vedenja učencev iz svoje prakse.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NE DA 

varčevalni račun   

vezani depozit   

plačilo UPN   

spletna banka   

spletno nakupovanje   

kreditna kartica (MasterCard, Visa, Karanta)   

debetna kartica (npr. Maestro, Visa Electron)   

brezstično plačevanje   

rentno varčevanje   

spremenljiva/ fiksna obrestna mera   

nezgodno zavarovanje   

uporaba bankomata   

e-račun   

bruto/neto znesek študentskega zaslužka   
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za starše 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Moje ime je Anja Tisovec in sem študentka podiplomskega študija Predmetnega poučevanja 

matematike in računalništva Pedagoške fakultete v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi raziskujem 

stališča staršev devetošolcev do finančnega opismenjevanja v osnovni šoli. Prosim Vas, da si vzamete 

nekaj minut časa in odgovorite na naslednja vprašanja. Vprašalnik je anonimen. Pridobljene podatke 

bom uporabila zgolj v znanstveno-raziskovalne namene. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.  

»Finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in razumevanje finančnih pojmov in veščin, 

zajema pa tudi motivacijo in samozavest, da uporabi to poznavanje in razumevanje pri sprejemanju 

učinkovitih odločitev v različnih finančnih kontekstih, da izboljša finančno stanje posameznikov in 

družbe in da lahko sodeluje v ekonomskih odločitvah«. (Šterman, 2013, str. 31)* 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obkrožite en odgovor, razen kjer je navedeno drugače.  

1. Spol (obkrožite):   moški    ženski 

 

2. Kakšna je Vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

a. Osnovna šola ali manj 

b. Poklicna ali strokovna šola  

c. Srednja šola  

d. Višja, visoka šola ali več 

 

3. Kako ocenjujete svojo finančno pismenost? 

a. Odlično  

b. Dobro  

c. Slabo 

 

4. Kako pomembna se Vam zdi finančna pismenost Vašega devetošolca? 

a. To so zelo pomembna znanja, ki zahtevajo strokovno usposabljanje    

b. To so sicer pomembna znanja, a jih mladi brez težav pridobijo preko izkušenj, v družini 

ipd. 

c. To so preprosta znanja, ki ne potrebujejo posebne pozornosti 

 

*Šterman Ivančič, K. (ur). (2013). Izhodišča merjenja finančne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s 

primeri nalog. Ljubljana: Pedagoški inštitut.  
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5. Kakšno je Vaše mnenje o finančnem znanju devetošolcev?   

a. Devetošolci imajo dovolj finančnega znanja za stabilno odraslo življenje 

b. Devetošolci imajo nekaj finančnega znanja, ki bi ga morali poglobiti in nadgraditi v 

okviru šolskega kurikuluma 

c. Devetošolci imajo nekaj finančnega znanja, ki bi ga morali poglobiti in nadgraditi v 

svojem prostem času 

d. Devetošolci nimajo ustreznega finančnega znanja 

 

6. Kakšno je Vaše stališče do dodatnih organiziranih oblik izobraževanja na temo financ za 

otroke? 

a. Želel bi si več organiziranih oblik izobraževanja na temo financ v okviru izobraževanja v 

šoli 

b. Želel bi si več obšolskih/ prostočasnih organiziranih oblik izobraževanja na temo financ 

c. Dodatne organizirane oblike finančnega izobraževanja niso potrebne 

 

7. Katere oblike izobraževanja na temo financ se Vam zdijo najprimernejše za otroke? 

Možnih je več odgovorov  

a. Vključitev finančnih vsebin v obstoječe predmete osnovne šole  

b. Izbirni predmet  

c. Finančni krožek  

d. Spletno izobraževanje  

e. Izdelovanje iger na finančne teme  

f. Delavnice v okviru projektnega dne  

g. Ekskurzije v finančne ustanove  

h. Demonstracije uporabe finančnih produktov  

i. Drugo: 

_____________________________________________________________________ 
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8. Učenci v petem razredu spoznajo vsebine, ki predstavljajo temelj finančnega 

opismenjevanja. Za katere izmed spodaj navedenih vsebin menite, da so življenjskega 

pomena za vašega otroka? 
Možnih je več odgovorov  

a. Denar  

b. Načini plačevanja  (gotovinsko, negotovinsko, Moneta, brezstično,…)  

c. Načrtovanje porabe denarja  

d. Izpolnjevanje plačilnega naloga  

e. Oglaševanje produktov  (dobre in slabe strani, pasti,…)  

f. Reklamacija storitve, nakupa  

g. Obresti  

h. Naložbe  

i. Varčevanje  

 

9. Kdo bi po Vašem mnenju moral predajati finančno znanje? 
 Možnih je več odgovorov  

a. osnovne šole  

b. srednje šole  

c. banke  

d. finančni strokovnjaki (revizorji, svetovalci) 

e. družina 

f. Drugo: 

_____________________________________________________________________ 

 

Če ste pri vprašanju 9 obkrožili odgovor a odgovorite na naslednje vprašanje, drugače nadaljujte z 

vprašanjem 11. 

10. Kateri osnovnošolski predmet bi moral po Vašem mnenju prevzeti vodilno vlogo finančnega 

opismenjevanja?  

a. Gospodinjstvo  

b. Etika  

c. Finančna vzgoja 

d. Matematika 

e. Drugo: 

_____________________________________________________________________ 
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11. Katere od navedenih finančnih pojmov bi po Vašem mnenju moral otrok do konca osnovne 

šole poznati?  

 NE DA 

varčevanje          

davek   

obveznica   

delnica   

zavarovalna premija   

obresti   

bruto znesek / neto znesek   

trošarina   

 

12. Katere od navedenih finančnih produktov/storitev bi po Vašem mnenju moral otrok do 

konca osnovne šole znati uporabljati?  

 NE DA 

varčevalni račun   

vezani depozit   

plačilo UPN   

spletna banka   

spletno nakupovanje   

kreditna kartica (npr. MasterCard, Visa)   

debetna kartica (npr. Maestro, Visa Electron)   

brezstično plačevanje   

rentno varčevanje   

spremenljiva/ fiksna obrestna mera   

nezgodno zavarovanje   

uporaba bankomata   

e-račun   

bruto/neto znesek študentskega zaslužka   
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13. Prosim opišite primer spodbujanja pozitivnega finančnega vedenja Vašega devetošolca iz 

svoje vzgojne prakse.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


