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IZVLEČEK 

 

Raziskave so pokazale, da je finančna pismenost nizka, kar ima lahko negativne posledice za 

finančno stabilnost posameznika. Pri finančni pismenosti je pomembno znanje, kot so na primer 

vodenje osebnih finančnih evidenc, nadzor nad porabo denarja in tudi mnenje, ki ga imajo o 

tem posamezniki. Z raziskavo, v katero je bilo vključenih 100 učencev (50 devetošolcev ter 50 

srednješolcev iz 4. letnika), smo ugotovili, da osebne finančne evidence vodi več srednješolcev, 

da pri srednješolcih in osnovnošolcih obstaja povezava med rednim prejemanjem prihodkov in 

vodenjem osebnih finančnih evidenc. Osnovnošolci, ki vodijo osebne finančne evidence, svoje 

prejemke in izdatke vodijo s pomočjo beležke, srednješolci pa se bolj poslužujejo uporabe 

mobilnih telefonov. Z raziskavo smo ugotovili, da se finančna nepismenost kaže že v ne 

vodenju osebne finančne evidence. Pri tem bi bilo smiselno razmišljati o ukrepih in izboljšavah 

na tem področju.  

Rezultati raziskav so pokazali, da imajo osnovnošolci in srednješolci podobno mnenje glede 

pomembnosti vodenja osebne finančne evidence. Vodenje osebne finančne evidence se jim zdi 

pomembno, saj imajo tako pregled nad svojimi prihodki in odhodki.  

Z raziskavo smo želeli preveriti tudi uporabnost sodobne tehnologije z namenom spodbujanja 

vodenja osebnih finančnih evidenc. Učenci so tako en teden uporabljali izbrano mobilno 

aplikacijo za vodenje osebnih finančnih evidenc (»Easy home finance« ali »Wally lite«).  

Po tednu dni testiranja mobilnih aplikacij smo osnovnošolce in srednješolce povprašali za 

mnenje, če se jim zdijo mobilne aplikacije dober način sprotnega vodenja osebnih finančnih 

evidenc. Večina osnovnošolcev in srednješolcev je bila mnenja, da je to dober način. Namero 

o nadaljnji uporabi izbrane aplikacije je nakazal večji delež srednješolcev kot osnovnošolcev. 

Ob načrtovani, sistematični uporabi mobilnih aplikacij bi pri predmetu gospodinjstvo tako tudi 

s sodobnimi pristopi poučevanja lahko vplivali na razvoj dobrih navad vodenja osebnih 

finančnih evidenc.  

KLJUČNE BESEDE: finančna pismenost, Easy home finance, Wally lite, vodenje osebnih 

finančnih evidenc, osnovnošolci, srednješolci.  
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ABSTRACT 

 

The research performed for the thesis has shown that financial literacy is low in primary and 

secondary school students which can have negative consequences for the financial stability of 

the individual. In financial literacy knowledge, keeping personal financial records and  

controlling money spending, as well as the opinion of individuals is important  The survey, 

which included 100 students (50 9th grade students in primary school and 50 secondary school 

students in 4th year), found that a higher share of secondary school students keeps a personal 

financial record than primary school students and that there is a link between a regular income 

and keeping personal financial records in primary and secondary school students. Primary 

school students running personal financial records keep their records with the help of a 

notebook, while secondary school students keep their records using mobile phones. The survey 

found that financial illiteracy is already reflected in the lack of personal financial records and it 

would be good to think about measures for improvements in this area. 

The results of the research have shown that both primary and high school students have a similar 

opinion on the importance of keeping personal financial records. Keeping personal financial 

records is important to them because they have an overview of their income and expenses. 

The usefulness of modern technology with the aim of promoting the management of financial 

records was also examined in the research. For one week students used a selected mobile app 

for personal finance ("Easy Home Finance" or "Wally Lite"). 

After a week of testing the mobile applications the primary and secondary school students were 

asked whether they considered a mobile application a good way to keep their personal financial 

records. Most of them thought that this was a good way to keep their financial records. A higher 

proportion of secondary school students expressed the intention to further use the selected 

application than primary school students. The development of good practices in managing 

personal financial records for schoolchildren could be influenced with planned and systematic 

use of mobile applications and modern approaches to teaching at the housekeeping subject. 

KEY WORDS: Financial Literacy, Easy Home Finance, Wally Lite, Personal Documents, 

Primary, Secondary School. 
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1. UVOD 

Finančna pismenost predstavlja sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem. Vključuje tudi 

sposobnost posameznika za sprejemanje raznih finančnih odločitev, s pomočjo katerih lahko 

načrtno finančno načrtuje svojo prihodnost (Šircelj, 2012). Ne samo v Sloveniji, ampak tudi 

drugod po svetu so raziskave pokazale nizko finančno pismenost pri odraslih in tudi pri mladih 

(Lusardi, Mitchell in Curto (2009), Breznik, Dubrovski, Mežnar, Šušteršič in Trunk Širca 

(2016),  Lovšin Kozina in Ponikvar (2014)). Razlogov za to je lahko več. Pomemben dejavnik, 

ki prispeva k finančni nepismenosti, je lahko prav v napačni vzgoji, pomanjkljivem šolskem 

sistemu in brezbrižnosti posameznikov. Čeprav v Sloveniji ni samostojnega predmeta  

s področja finančnega opismenjevanja, so na ministrstvu za šolstvo in šport prepričani, da otroci 

vsaj nekaj znanja o financah pridobijo pri predmetu gospodinjstvo, saj učni načrt za 

gospodinjstvo predpisuje štiri module: ekonomiko gospodinjstva, tekstil in oblačenje, bivanje 

in okolje ter hrano in prehrano. Torej se učenci dejansko srečajo s finančnim opismenjevanjem 

že v 5. razredu, vendar pa problem predstavlja to, da se pridobljenega znanja v višjih razredih 

ne nadgrajuje. Pomembno je, da se zavedamo, da je potrebno otroke začeti učiti pravilnega 

ravnanja z denarjem kar se da zgodaj, sicer se lahko na dolgi rok pojavijo resne težave (Sadeghi, 

Kiani, Saeidi, Saeidi in Khodaei, 2015). Učenje otrok o ravnanju z denarjem se prične v družini, 

saj otrok najprej opazuje ravnanje svojih staršev, kasneje pa tudi samostojno plačuje  

z denarjem, ki mu ga za nakup dajo le-ti. Če ima otrok žepnino, se uči tudi samostojnega 

odločanja o porabi denarja. O tem, kdaj naj otrok dobi žepnino in v kakšnem znesku, imajo 

starši različne poglede. V knjigi z naslovom »Kaj moramo starši o denarju naučiti svoje otroke 

preden gredo od doma« smo zasledili primernost zneska žepnine in kakšne so pozitivne in 

negativne posledice dajanja žepnine.  

Več raziskav (Lusardi, Mitchell in Curto (2009), Breznik, Dubrovski, Mežnar, Šušteršič in 

Trunk Širca (2016)) je pokazalo na pomembno vlogo izobraževanja, čeprav trenutno še ni 

nekega skupnega sprejetega modela finančnega opismenjevanja.  

Iskanje učinkovitih izobraževalnih pristopov je trenutno zelo aktualno. Na to temo je bilo 

izpeljanih veliko raziskav, s katerimi so strokovnjaki želeli pridobiti čim več informacij  

o dejavnikih, ki vplivajo na večjo finančno pismenost. Danes pa se za sodobne pristope 

poučevanja čedalje bolj izkorišča dobra stran tehnološkega razvoja. Mobilne aplikacije in 

sodobna IKT tehnologija omogočajo ažurno in sprotno vodenje evidenc, s čimer lahko učence 

nižjih razredov spodbujamo k spremljanju osebnih prejemkov in izdatkov (Mandell, 2016). 
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Namen diplomskega dela je bil ugotoviti razlike v vodenju osebnih finančnih evidenc, 

poznavanju izbranih finančnih pojmov in pridobiti mnenje o pomembnosti vodenja osebnih 

finančnih evidenc osnovnošolcev in srednješolcev v Savinjski regiji.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1  FINANČNA PISMENOST 

 

 

 

 

Kadar govorimo o pismenosti, ne moremo govoriti, da je to le zmožnost/sposobnost branja in 

pisanja, ampak govorimo o več različnih pismenostih. Poznamo več vrst pismenosti od 

matematične, digitalne do finančne (OECD, 2010). 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) opredeljuje finančno pismenost kot 

sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem: »Finančna pismenost je kombinacija zavedanja, 

znanja in spretnosti ter odnosa in obnašanja, ki so potrebni za dobre finančne odločitve in 

vodijo v finančno blaginjo« (Aktinson in Messy, 2012, str. 14). 

Podobno tudi Šircelj (2012) finančno pismenost opredeljuje kot skupek ozaveščenosti, 

spretnosti, znanja, vedenja in obnašanja, ki so potrebni za pravilno finančno odločitev. 

Noctor, Stoney in Strading (1992) finančno pismenost opredeljujejo kot sposobnost 

posameznika, da vedno premisli in se učinkovito odloči, ko gre za uporabo ali upravljanje  

z denarjem. 

Med kazalniki finančne pismenosti poleg obvladovanja temeljnega finančnega znanja tako 

zasledimo tudi vodenje evidenc prejemkov in izdatkov (Šircelj, 2012). Lusardi,  Mitchell in 

Curto  (2009) v članku z naslovom »Financial Literacy among the Young« navajajo, da je velika 

večina ljudi finančno nepismenih, kar se kaže predvsem v dejstvu, da ne vodijo osebnih 

finančnih evidenc.  

 

»Denar predstavlja kup stvari brez 

vrednosti ali kup stvari brez koristi, 

vendar predstavlja obenem tudi nekaj 

dragocenega, to je neodvisnost!« 

 (Samuel Smiles) 
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Slika 1:  Delež finančno pismenih prebivalcev v državah EU (https://www.nlb.si/financna-pismenost)  

Iz slike 1 lahko glede na barvo ugotovimo, da smo v Sloveniji glede na raziskave finančno 

pismeni med 35 % in 44 %. Največji delež (65 %‒75 %) finančno pismenih prebivalcev 

najdemo na Švedskem, v Nemčiji in Veliki Britaniji. Najmanjši delež (0 %‒24 %) finančno 

pismenih prebivalcev pa najdemo v Ukrajini, Belorusiji, Turčiji, Bosni in Hercegovini in Črni 

gori (NLB, 2018). 

2.1.1 Posledice finančne nepismenosti  

Finančna nepismenost se najpogosteje odraža kot: 

- napačno presojanje in ocena pri izbiri različnih finančnih produktov,  

- zadolževanje; npr. če se oseba neustrezno zavaruje v primeru različnih nezgod in napačno 

preceni svojo sposobnost odplačevanja takšnih zavarovanj, 

- nezmožnost usklajevanja porabe in prihodkov na mesečni ravni; oseba ni zmožna 

upravljati s porabo prihodkov iz meseca v mesec, 

- odsotnost varčevanja; zaradi finančne nepismenosti veliko ljudi ne varčuje, razlogov je 

lahko več. Danes je glavni razlog prav v prenizkih prihodkih, ki bi ljudem omogočali 

varčevanje (Hriberšek, 2013). 

 

V Sloveniji so leta 2010 sprejeli »Nacionalni program finančnega izobraževanja«, katerega 

ideja je bila, da se finančno opismenjevanje začne že v predšolskem obdobju in se nadaljuje 

https://www.nlb.si/financna-pismenost
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skozi celoten šolski sistem. Kasneje bi se izobraževalo tudi odrasle in starostnike (NPFI, 2010). 

Sadeghi, Kiani, Saeidi, Saeidi in Khodaei (2015) v članku z naslovom »Financial Management 

in Children: Today Need, Tomorrow Necessity« opisujejo problem finančnega opismenjevanja 

mladih. Ugotovili so, da je otroke potrebno začeti učiti pravilnega ravnanja  

z denarjem kar se le da zgodaj, sicer se tudi na dolgi rok lahko pojavijo resne težave. Po 

priporočilih  OECD (2005) bi se moralo izobraževanje ljudi o finančnih problemih začeti takoj, 

ko je to mogoče, saj lahko finančna nepismenost vodi do raznih težav pri samem načrtovanju 

življenja (Šterman Ivančič, 2013). Pri tem je potrebno razmisliti tudi o vlogi žepnine, saj je 

glavni razlog, da otroku dajemo žepnino v tem, da ga naučimo skrbnega ravnanja z denarjem 

in ga vodimo, da postane finančno pismena oseba (NLB, 2016). 

2.2  FINANČNA PISMENOST IN MLADI 

Ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu raziskave kažejo na pomanjkljivo finančno 

pismenost mladih. Finančna pismenost je v današnjem času zelo pomembna, saj omogoča 

osnovno razumevanje upravljanja z denarjem. Finančno nepismena oseba ima navadno težave 

s finančno stabilnostjo, se zadolžuje oz. z nekontroliranim trošenjem izpostavlja tveganjem, ki 

lahko ogrozijo njegovo prihodnjo finančno varnost. Zaradi vse večjega tehnološkega in 

globalnega razvoja je posamezniku nudena vedno večja izbira finančnih produktov in storitev. 

Zaradi vse večje izbire večina posameznikov finančne produkte in storitve dojema kot 

nerazumljive. Do nerazumevanja finančnih produktov in storitev pride prav zaradi slabega 

finančnega znanja posameznika. Breznik, Dubrovski, Mežnar, Šušteršič in Trunk Širca (2016) 

navajajo, da je izobraževanje pomemben dejavnik, ki prispeva h krepitvi vezi med institucijami 

in posamezniki. Evropska komisija (2007) navaja, da finančno izobraževanje pomaga otrokom 

razumeti vrednost in pomen denarja ter jih nauči skrbnega gospodarjenja in varčevanja za 

prihodnost. Študentje in mladi lahko s finančnim izobraževanjem pridobijo dobro finančno 

podlago za nadaljnje samostojno življenje. Tako v svetu kot tudi v Sloveniji je potrebno 

razmišljati, kako izboljšati finančno pismenost. Z namenom osveščanja na področju finančne 

pismenosti se je tudi Slovenija pridružila Svetovnemu tednu izobraževanja (Global Money 

Week) o financah pod sloganom »Sodeluj in pametno varčuj«, ki je bil izpeljan v sodelovanju 

med osnovnimi šolami in ZRSŠ.  

Williams-Harold in Smith (1999) sta na vzorcu 500 študentov izvedla raziskavo, s pomočjo 

katere sta pridobila naslednje rezultate: 31 % študentov je uspelo finančno voditi svoje osebne 
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prejemke in izdatke, 23 % jih je poznalo kreditne kartice in le 7 % študentov je poznalo stopnjo 

obrestnih mer.  

 

Beal in Delpachtra (2003) pa sta ugotovila, da ima večina študentov dobro osnovno znanje  

o financah. V njuni raziskavi so ugotavljali predvsem razlike o finančni pismenosti na podlagi 

delovnih izkušenj in mesečnih dohodkov, pri čemer so ugotovili enako kot Parker in Yoong 

(2009), da imajo več znanja o financah prav študentje poslovnih programov.  

 

Nidar in Bestari (2012) sta preko študij ugotovila, da na finančno pismenost vpliva več 

dejavnikov, in sicer stopnja izobrazbe, osebni dohodek, dohodek staršev in zdravstveno 

zavarovanje. Vse raziskave so pokazale, da je glavni vzrok finančne nepismenosti lahko 

napačna vzgoja, pomanjkljiv šolski sistem in brezbrižnost posameznikov. Zato je potrebno 

strmeti k čim boljšemu finančnemu izobraževanju posameznikov. 

 

2.3  VLOGA IZOBRAŽEVANJA V FINANČNEM OPISMENJEVANJU 

Baron-Donovan, Wiener, Gross in Block-Lieb (2005) so ugotovili, da se je usposobljenost 

učiteljev na področju finančne pismenosti samo v dveh dneh izobraževanja povzpela na 9 %. 

Poleg vsega so bile v raziskave ugotovljene tudi pozitivne spremembe v mišljenju, odnosu in 

sposobnosti upravljanja z financami. Vse raziskave navajajo in stremijo k čim večjemu 

finančnemu izobraževanju posameznikov. V Sloveniji je zelo malo finančnih vsebin zastopanih 

v osnovnošolskem izobraževanju. Nekaj podobnih tem, ki se navezujejo na finance, najdemo 

le pri nekaterih predmetih v devetletni osnovni šoli (matematika, geografija, državljanska 

vzgoja in etika) (Lovšin Kozina in Ponikvar, 2014). Največ vsebin, ki so povezane s finančnim 

opismenjevanjem, zasledimo pri predmetu gospodinjstva v petem razredu. 

Učni načrt za gospodinjstvo v petem razredu namreč predpisuje štiri glavne module:  

ekonomiko gospodinjstva, tekstil in oblačenje, bivanje in okolje ter hrano in prehrano. 
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Slika 2: Učni načrt za gospodinjstvo v 5. razredu 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_gospodinjstvo.pdf).  

Iz slike 2 lahko ugotovimo, da se učenci v osnovnih šolah dejansko srečajo s finančnim 

opismenjevanjem že v petem  razredu, vendar izobraževanje na temo finančnega 

opismenjevanja sistemsko ni dodelano, zaradi česar se znanje ustrezno ne nadgrajuje. 

V srednješolskem izobraževanju v Sloveniji najdemo finančno izobraževanje na ekonomskih 

šolah in  v gimnazijah, v slednjih le, če si  dijaki izberejo izbirni predmet ekonomijo, ki naj bi 

jim omogočala večjo ozaveščenost o finančni pismenosti. Po priporočilih  OECD (2005) bi se 

moralo izobraževanje ljudi o finančnih problemih začeti takoj, ko je to mogoče, saj lahko 

finančna nepismenost vodi do raznih težav pri samem načrtovanju življenja (Šterman Ivančič, 

2013). 

Lovšin Kozina in Ponikvar (2015) sta v raziskavi z naslovom »University students: The Role 

of Education« primerjali finančno pismenost med študenti, ki so v svojem študijskem programu 

obiskovali predmet ekonomija, v primerjavi s študenti, ki tega predmeta niso obiskovali. 

Rezultati raziskave so pokazali, da študentje, ki so imeli v svojem programu ekonomsko 

vsebino, pogosteje nadzirajo svoje finance in so v povprečju bolj finančno pismeni. Hung, 

Parker in Yoong (2009) opredeljujejo finančno pismenost kot sposobnost poznavanja osnovnih 

ekonomskih in finančnih konceptov in sposobnost uporabe tega znanja in drugih finančnih 

veščin za upravljanje finančnih sredstev za celotno življenjsko dobo. Študije so pokazale, da je 

odlična finančna pismenost običajno značilna za moške študente, ki študirajo v poslovnih 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_gospodinjstvo.pdf
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programih, oziroma študente, ki prihajajo iz višjega družbenega razreda, ki so starejši od 30 let 

in imajo že več let delovnih izkušenj (Chen in Volpe, 1998).  

 

Pri raziskavi smo se osredotočili predvsem na vodenje osebne finančne evidence. Če 

dijak/učenec želi voditi osebne finančne evidence, za to potrebuje redni mesečni prejemek. 

Predpostavili smo, da osnovnošolci kot redni mesečni prejemek prejemajo žepnino, 

srednješolci pa štipendijo. V nadaljevanju sta na kratko opisana oba mesečna prejemka.  

 

2.4  ŠTIPENDIJA 

Štipendija je mesečna denarna pomoč, ki jo prejema dijak oziroma študent na podlagi pogojev, 

ki jih mora izpolnjevati, da država štipendijo sploh dodeli. Denar za štipendijo se zagotavlja iz 

državnega proračuna oziroma iz drugih javnih ali zasebnih finančnih skladov. Poznamo več 

vrst štipendij, najbolj znana oziroma največkrat dodeljena je državna štipendija. Poleg državne 

štipendije poznamo še Zoisovo štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, kadrovske 

štipendije  (Milič in Nidorfer, 2017). 

Študent ali dijak je do državne štipendije opravičen tedaj, ko ustreza zakonom in je 

državljan Republike Slovenije. Ko študent zaključi šolanje, je dolžan državi predložiti 

dokazilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu. 

Tudi če oseba pridobiva štipendijo, lahko zaradi različnih razlogov pride tudi do prekinitev 

štipendijskega razmerja, v primerih, ko: 

- štipendist ne zaključi letnika, za katerega je celo leto prejemal štipendijo, 

- oseba izgubi status dijaka ali študenta, 

- oseba sklene pogodbo o zaposlitvi ali pa se samozaposli, 

- oseba spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja, 

- oseba štipendijo pridobi glede na neresnične podatke.  

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani ‒ Pedagoška fakulteta                                  Pilih Alja, diplomsko delo 

9 
 

Tabela 1: Osnovni znesek državne štipendije glede na uvrstitev v različne dohodkovne razrede. 

Dohodkovni 

razredi 

Povprečni mesečni dohodek na 

osebo v % od neto povprečne plače 

Osnovni znesek 

državne štipendije  

v evrih 

1 do 30 % 190 

2 nad 30 % do 36 % 160 

3 nad 36 % do 42 % 130 

4 nad 42 % do 53 % 100 

Vir: Milič in Nidorfer, 2017. 

 

2.5  ŽEPNINA 

 »Otrokova žepnina je namenjena učenju. Bolje, da napake dela danes in se iz njih uči, kot da 

vzgojite mladega odraslega brez znanja o gospodarnem ravnanju z denarjem. Zato mu ne 

diktirajte, kako naj svojo žepnino porabi, in ga ne grajajte, ko naredi napako. Raje se z njim 

pogovorite in mu pomagajte razumeti, zakaj njegovo ravnanje ni pravilno.« (NLB, 2016) 

 

Žepnina je beseda, ki poimenuje denar, ki ga navadno starši mesečno dajejo svojim otrokom. 

Žepnine nimajo vsi otroci zaradi različnega mnenja vsakega starša. Starši žepnino navadno 

dajejo otrokom z namenom, da že kot zelo mladi racionalno ravnajo z denarjem. Nekateri otroci 

mesečno pridobijo določen znesek, s katerim morajo »preživeti« skozi mesec. Žepnina naj bi 

bila namenjena otroku, da denar, ki ga ima, porabi za hrano, prevoz ... 

Velikokrat pa se zgodi, da otroci vso žepnino zapravijo le za kakšne sladkarije, telefon, igrice 

in vse ostale nepotrebne stvari. Raziskave kažejo, da takšna žepnina ni koristna za otroka 

temveč le škodljiva (NLB, 2016). 

 

Marjanovič Umkova ocenjuje, da je otrok zrel za morebitno žepnino praviloma po 10. letu 

starosti. Tudi pravila za višino žepnine ni, saj je to odvisno od tega, kaj naj bi otrok z njo 

pokrival. Navadno je žepnina pri starejših otrocih višja kot pri mlajših. Višina žepnine pa je 

odvisna tudi od tega, ali jo starši dajejo tedensko ali mesečno. Če je žepnina otroka namenjena 

za vsakodnevne drobnarije, kot so malica, sok, vstopnice za kino, potem zadostuje že  

20 €‒30 € na mesec. Smiselno je, da se starši in otroci dogovorijo o porabi žepnine, vendar to 

ne pomeni, da starši nenehno nadzirajo porabo le-te. Veliko staršev uporablja žepnino kot 

orodje kaznovanja ali nagrajevanja, vendar Marjanovič Umkova pravi, da je to napačno 
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sporočilo, saj se otrok na ta način ne bo razvil v samostojnega in odgovornega posameznika, ki 

naj bi znal pravilno ravnati z denarjem (Milič in Nidorfer, 2017).  

Zavedati se moramo, da naloga staršev ni le to, da financirajo potrebe otrok, ampak jih 

poskušajo naučiti tudi pravilnega ravnanja z denarjem. Žal pa veliko staršev nima dovolj 

finančnega znanja, zato ga ne morejo prenesti na otroke. Po mnenju finančnega svetovalca 

Mitja Vezoviška je prvi korak za uspešno upravljanje z denarjem prav oblikovanje finančnega 

proračuna, pri čemer bo otrok redno beležil svoje prejemke in izdatke (Milič in Nidorfer, 2017).  

 

2.6  MOŽNOSTI UPORABE SODOBNE IKT V PROCESU 

FINANČNEGA OPISMENJEVANJA 

Vodenje osebnih finančnih evidenc je v današnjih časih vse večji problem (Sadeghi, Kiani, 

Saeidi, Saeidi in Khodaei, 2015). Zaznamo ga lahko tudi pri mladih, saj za vodenje financ 

nimajo ne potrebnega znanja in niti niso seznanjeni, na kakšen način vodenje financ sploh lahko 

poteka (Lusardi,  Mitchell in Curto, 2009). Prav različne aplikacije lahko predstavljajo rešitev 

za razumevanje in način uspešnega učenja vodenja financ. 

V nadaljevanju sta predstavljeni dve naključno izbrani aplikaciji, ki sta bili uporabljeni tudi  

v raziskavi. 

2.6.1 Easy home finance 

»Easy home finance« je mobilna aplikacija za vodenje osebnih finančnih evidenc. Aplikacija je 

oblikovana tako, da oseba vsak svoj prihodek oziroma izdatek zapiše v posebne okvirčke, pri 

čemer mu aplikacija sama prišteva oziroma odšteva njegovo celotno denarno stanje.  

Z aplikacijo lahko oseba označuje, za kaj porabi denar (vsaka barva pomeni določeno stvar ‒ 

rdeča barva predstavlja hrano in pijačo, zelena barva predstavlja račune, siva zabavo). Oseba 

lahko s pomočjo aplikacije tudi grafično pregleda celotno porabo denarja mesečno.  

»Easy home finance« je mobilna aplikacija, ki si jo lahko naložijo uporabniki sistema Android  

(Google play, Easy home finance).  
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Slika 3: Mobilna aplikacija Easy home finance 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=vopo.easyhomefinance&hl=en_US). 

2.6.2 Wally lite 

»Wally lite« je mobilna aplikacija za vodenje osebnih finančnih evidenc. Način oblikovanja 

aplikacije je zelo podoben mobilni aplikaciji »Easy home finance«. Razlika se pojavi samo pri 

grafičnem oblikovanju in podpornem sistemu. »Wally lite« lahko naložijo uporabniki IOS 

sistema (App Store, Wally lite). 

 

Slika 4: Mobilna aplikacija Wally lite (https://itunes.apple.com/us/app/wally-lite-personal-

finance/id610314677?mt=8). 

 

S pomočjo mobilnih aplikacij lahko učenci skrbno načrtujejo svoje osebne finančne evidence.  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=vopo.easyhomefinance&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/wally-lite-personal-finance/id610314677?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wally-lite-personal-finance/id610314677?mt=8
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

V diplomskem delu smo glede na predvsem v tuji literaturi znano slabo finančno pismenost 

mladih ( Sadeghi, Kiani, Saeidi, Saeidi in Khodaei (2015), Lusardi,  Mitchell in Curto  (2009)), 

želeli ugotoviti, kakšno je stanje pri nas. Z diplomsko nalogo smo želeli doseči naslednje cilje. 

 

3.2  CILJI RAZISKAVE  

1. Ugotoviti, kolikšen delež osnovnošolcev in srednješolcev vodi osebe finančne evidence. 

2. Ugotoviti, ali se pojavljajo razlike z vidika vodenja osebnih finančnih evidenc med 

osnovnošolci in srednješolci.  

3. Ugotoviti, na kakšen način osnovnošolci in srednješolci vodijo osebne finančne 

evidence.  

4. Ugotoviti stališča osnovnošolcev in srednješolcev do vodenja osebnih finančnih 

evidenc.  

5. Ugotoviti, ali bo uporaba predstavljenih mobilnih aplikacij osnovnošolca/srednješolca 

spodbudila k vodenju finančnih evidenc tudi v prihodnje.  

3.3  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

- RV 1:  Kolikšen delež osnovnošolcev/srednješolcev vodi osebne finančne                       

evidence? 

 

- RV 2: Ali se med osnovnošolci in srednješolci pojavljajo statistično pomembne razlike 

v vodenju finančnih evidenc? 

 

- RV 3: Kateri način vodenja osebnih finančnih evidenc osnovnošolci/srednješolci 

uporabljajo najpogosteje? 

 

- RV 4: Kako se stališča o vodenju osebnih finančnih evidenc razlikujejo med 

osnovnošolci in srednješolci? 
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- RV 5:  Kako uporaba predstavljene mobilne aplikacije za vodenje osebnih finančnih 

evidenc vpliva na namero, da bo osnovnošolec/srednješolec v prihodnosti vodil osebne 

finančne evidence? 

 

3.4  METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

3.4.1 Opis postopka zbiranja podatkov  

Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo. Instrument 

zbiranja podatkov v osnovni in srednji šoli sta bila dva anketna vprašalnika. Prvi anketni 

vprašalnik je bil namenjen ugotavljanju navad  povezanih z vodenjem osebnih finančnih 

evidenc ter pridobivanju stališč o pomenu vodenja osebnih finančnih evidenc. Drugi anketni 

vprašalnik je bil namenjen pridobivanju povratnih informacij o pogostosti uporabi mobilne 

aplikacije v tednu preizkušanja in o mnenju učencev/dijakov o njeni uporabnosti. Obe anketi 

sta bili anonimni. 

3.5  OPIS VZORCA 

V raziskavo je bilo vključenih 50 osnovnošolcev 9. razreda v Savinjski regiji, med katerimi je 

bilo 25 (50 %) fantov in 25 (50 %) deklet (graf 1).  

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol učencev v % (OŠ). 

V raziskavo je bilo vključenih tudi 50 srednješolcev v Savinjski regiji, med katerimi je bilo 23 

(46 %) fantov in 27 (54 %) deklet (graf 2). 

50%50%
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Graf 2: Struktura vzorca glede na spol učencev v % (SŠ). 

 

Večina osnovnošolcev je bilo starih 14 let (64 %), 32 % je bilo starih 15 let in 4 % 16 let  

(graf 3).  

 

 

Graf 3: Struktura vzorca glede na starost v % (OŠ). 

53 % dijakov je bilo starih 18 let in 47 % dijakov je bilo starih 19 let (graf 4). 
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Graf 4: Struktura vzorca glede na starost v % (SŠ). 

3.6  OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV 

Kvalitativna analiza je bila izvedena s pomočjo SPSS programa. Uporabljene so bile naslednje 

statistične metode: frekvenčna porazdelitev odgovorov (frekvence in strukturni odstotki), 

aritmetična sredina, standardna deviacija, t-test, s katerim smo preverjali obstoj statistično 

značilnih razlik med dvema različnima vzorcema, in χ2-preizkus. 

3.7  REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

Graf 5: Struktura vzorca glede na prejemek žepnine v % (OŠ). 

Večina osnovnošolcev ne prejema žepnine (56 %) (graf 5). Med srednješolci pa redni mesečni 

prejemek ‒ štipendijo ‒  prejema 60 % dijakov (graf 6). 
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Graf 6: Struktura vzorca glede na prejemek štipendije v % (SŠ). 

Kot je razvidno iz grafa 7, večina srednješolcev prejema državno štipendijo (73 %), okoli 17 % 

srednješolcev prejema Zoisovo štipendijo in okoli 10 % kadrovsko štipendijo.  

 

Graf 7: Vrsta štipendije, ki jo srednješolci prejemajo (SŠ). 

Osnovnošolci, ki so pri 3. vprašanju odgovorili, da NE prejemajo žepnine so pri 4. vprašanju 

morali utemeljiti, zakaj menijo, da žepnine ne prejemajo. Odgovore smo smiselno združili  

v dve kategoriji. Kot je razvidno iz grafa 8, je večina (59 %) učencev navedla, da žepnine ne 

prejema, saj še ne potrebujejo denarja, 41 % učencev pa meni, da žepnine ne potrebujejo, saj 

če rabijo denar, za to prosijo starše (graf 8). 
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Graf 8:  Mnenja učencev, o razlogih, da ne prejemajo žepnine (OŠ). 

Kot je razvidno iz grafa 9 mesečna žepnina pri večini osnovnošolcev znaša 10 €‒20 € (62 %). 

21 % osnovnošolcev prejema 20 €‒30 € žepnine mesečno, 13 % prejema 50 €‒70 € mesečno 

in 4 % osnovnošolcev prejema 30 €‒50 € žepnine mesečno. Nihče izmed anketirancev pa 

mesečno ne prejema žepnine višje od 90 €. 

 

Graf 9: Struktura vzorca glede na žepnino v % (OŠ). 

Največji delež srednješolcev (40 %) prejema štipendijo v višini 50 €‒100 €. Enak delež, in sicer 

27 % srednješolcev prejema mesečno štipendijo v višini 100 €‒130 € oziroma 180 €‒220 €. Le 

6 % srednješolcev prejema mesečno štipendijo v višini 150 €‒180 € (graf 10).  
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Graf 10: Struktura vzorca glede na štipendijo v % (SŠ). 

Večina osnovnošolcev prejema žepnino od staršev, in sicer kar 71 %. 29 % osnovnošolcev pa 

žepnino prejema od starih staršev (graf 11). 

 

Graf 11: Struktura vzorca glede na vir žepnine (OŠ). 

Osnovnošolci so na vprašanje, za kaj navadno porabiš žepnino, v največjem deležu (27 %) 

odgovorili, da jo porabijo za hrano. 23 % učencev je navedlo, da žepnino porabijo za pijačo, 

19% za prevoz in 15 % učencev za sladkarije. Manjši delež žepnine porabijo za nakup šolskih 

stvari (6 %), račun za telefon (4 %) in nakupovanje igric (6 %) (graf 12).  

Glede na pridobljene podatke lahko vidimo, da anektirani učenci žepnino v največjem deležu 

zapravijo za hrano in pijačo. Za igrice in sladkarije namenijo le majhen delež žepnine.  
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Graf 12: Struktura porabe žepnine (OŠ). 

Rezultati raziskave kažejo, da tudi srednješolci največ denarja porabijo za hrano (26 %). Sledijo 

pa jim izdatki za oblačila (20 %), kar se razlikuje od odgovorov osnovnošolcev. 14 % porabijo 

za pijačo in zabavo, okoli 11 % porabijo za prevoz in 7 % za druge stvari (graf 13).  

 

Graf 13:  Struktura porabe štipendije (SŠ). 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kolikšen delež učencev vodi evidenco o porabi denarja in ali 

tisti, ki imajo redne mesečne prejemke (žepnino, štipendijo), pogosteje vodijo evidenco.  
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Graf 14: Vodenje osebnih finančnih evidenc (OŠ/SŠ). 

RV1: Kolikšen delež osnovnošolcev/srednješolcev vodi osebne finančne evidence? 

Rezultati (graf 14) kažejo, da manj kot polovica osnovnošolcev vodi osebne finančne evidence 

(45 %). Med srednješolci pa je delež tistih, ki osebne finančne evidence vodijo, večji (54 %).  

Rezultati kažejo, da je komponenta finančne pismenosti ‒ vodenje finančnih evidenc ‒ slaba in 

kaže na slabo finančno pismenost. Na povezavo med vodenjem finančnih evidenc in finančno 

pismenostjo so opozorili že Lusardi, Mitchell in Curto (2009) v članku z naslovom »Financial 

Literacy among the Young«, kjer navajajo, da je velika večina ljudi finančno nepismenih in da 

se to kaže predvsem v dejstvu, da ne vodijo osebnih finančnih evidenc.  

RV2: Ali se med osnovnošolci in srednješolci pojavljajo statistično pomembne razlike v vodenju 

finančnih evidenc?  

Tabela 2: Razlike v vodenju finančnih evidenc med osnovnošolci in srednješolci. 

Vodenje 

evidenc 

Skupina χ2 df alfa 

OŠ SŠ  

1,242 

 

1 

 

0,255 DA 21 28 

NE 26 22 

 

Čeprav je delež tistih, ki vodijo finančne evidence, večji med srednješolci kot osnovnošolci, 

razlike niso statistično pomembne (α=0,255). 
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Tabela 3: Delež srednješolcev, ki prejema štipendijo in vodi osebno finančno evidenco (v %).  

Vodenje evidenc Redni prejemki ‒ ŠTIPENDIJA (%) 

DA NE 

DA 36 18 

NE 24 22 

 

Kot je razvidno iz tabele 3, okoli 36 % srednješolcev prejema štipendijo in hkrati vodi osebno 

finančno evidenco. 24 % srednješolcev je takšnih, ki štipendijo prejemajo, vendar osebne 

finančne evidence ne vodijo. 18 % jih ne prejema štipendije, vendar vodijo osebno finančno 

evidenco. 22 % pa je tistih, ki štipendije ne prejemajo in ne vodijo osebne finančne evidence.  

Tabela 4: Delež osnovnošolcev, ki prejema žepnino in vodi osebno finančno evidenco (v %). 

Vodenje evidenc Redni prejemki ‒ ŽEPNINA (%) 

DA NE 

DA 31 16 

NE 13 40 

 

Tabela 4 prikazuje, ali obstaja povezava med prejemanjem žepnine z vodenjem osebnih 

finančnih evidenc. 31 % osnovnošolcev prejema žepnino in hkrati vodi osebno finančno 

evidenco. 13 % osnovnošolcev je takšnih, ki žepnino prejemajo, vendar ne vodijo osebne 

finančne evidence. 16 % jih žepnine ne prejema, vendar vodijo osebno finančno evidenco.  

40 % pa je tistih, ki žepnine ne prejemajo in niti ne vodijo osebne finančne evidence. Kot je 

razvidno iz tabele 3 in 4 je večji delež tistih, ki imajo redne mesečne prihodke tudi vodijo svojo 

osebno finančno evidenco.  

Anketirance smo prosili, da utemeljijo svoje odgovore, zakaj osebne finančne evidence ne 

vodijo (graf 15) oziroma zakaj finančno evidenco vodijo (graf 16). 

Kot je razvidno iz grafa 15 se 58 % osnovnošolcem vodenje osebnih finančnih evidenc ne zdi 

pomembno, ker imajo premalo denarja. 42 % pa jih meni, da bi za vodenje finančnih evidenc 

porabili preveč časa. 

Tabeli 3 in 4 prikazujeta primerjavo med povezavo prejemanja rednih mesečnih prejemkov  

z vodenjem osebne finančne evidence. Statistično pomembne razlike so najbolj izrazite pri 

dejstvu, da učenec/dijak ne prejema mesečnega prejemka in niti ne vodi osebne finančne 

evidence. Pri srednješolcih to  predstavlja 22 %, medtem ko pri osnovnošolcih kar 40 %. 
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Graf 15: Utemeljitve, zakaj osebne finančne evidence ne vodijo (OŠ). 

Iz grafa 16 so razvidne utemeljitve osnovnošolcev, zakaj vodijo osebno finančno evidenco. 

Večina srednješolcev (62 %) osebno finančno evidenco vodi, ker ima tako pregled nas svojimi 

prihodki in odhodki. 38 % srednješolcev pa osebno finančno evidenco vodi prav zaradi mnenja, 

da je pomembno, da so že v njihovi starosti seznanjeni s pravilnim ravnanjem z denarjem. 

 

Graf 16: Utemeljitve, zakaj osebne  finančne evidence vodijo (OŠ). 

Graf 17 prikazuje utemeljitve srednješolcev, zakaj osebnih finančnih evidenc ne vodijo. 66 % 

srednješolcev ne vodi osebne finančne evidence, ker menijo, da nimajo potrpljenja. 34 % pa je 

takšnih, ki mislijo, da je vodenje osebne finančne evidence nesmiselno, saj imajo trenutno še 

premalo denarja.  
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Graf 17: Utemeljitve, zakaj osebne finančne evidence ne vodijo (SŠ). 

Graf 18 prikazuje utemeljitve srednješolcev, zakaj osebno finančno evidenco vodijo. 70 % 

srednješolcev vodi osebno finančno evidenco prav zaradi možnosti pregleda nad svojim 

denarjem. 30 % pa osebno finančno evidenco vodi zaradi boljšega občutka.  

 

Graf 18: Utemeljitve, zakaj osebne finančne evidence vodijo (SŠ). 

Tako osnovnošolci kot srednješolci, ki so odgovorili, da osebnih finančnih evidenc NE vodijo, 

so morali obrazložiti, ali menijo, da bi manj potrošili, če bi vodili osebno finančno evidenco. 

Kar 63 % osnovnošolcev meni, da bi verjetno manj potrošili, 37 % pa da verjetno ne bi potrošili 

nič manj denarja. Okoli 52 % srednješolcev meni, da bi potrošili manj denarja, če bi začeli 

voditi osebno finančno evidenco, medtem ko jih 48 % še vedno meni, da ne bi nič manj zapravili 

tudi če bi vodili osebno finančno evidenco (graf 19). 

66%

34%
Ker nimam potrpljenja

Zdi se mi nesmiselno, saj imam še
premalo denarja

70%

30%
Ker imam tako pregled nad svojim
denarjem

Ker imam boljši občutek



Univerza v Ljubljani ‒ Pedagoška fakulteta                                  Pilih Alja, diplomsko delo 

24 
 

 

Graf 19: Mnenja SŠ in OŠ o povezavi med vodenjem osebne finančne evidence in manjšo porabo denarja.  

Tako srednješolci kot osnovnošolci so morali utemeljiti, zakaj menijo, da kljub vodenju osebne 

finančne evidence NE bi nič manj potrošili. Pridobljene odgovore smo smiselno združili, kot je 

razvidno iz grafa 20. 

53 % osnovnošolcev meni, da kljub temu da bi vodili osebno finančno evidenco, ne bi nič manj 

potrošili, saj jih ne skrbi količina denarja, ki jo trenutno imajo. 47 % osnovnošolcev pa meni, 

da kljub vodenju osebnih finančnih evidenc ne bi nič manj potrošili, saj če bi jim zmanjkalo 

denarja, bi za to prosili starše.  

 

Graf 20: Utemeljitve, zakaj menijo, da bi manj oziroma ne bi manj potrošili, če bi vodili osebne finančne 

evidence  (OŠ). 
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Iz grafa 21 lahko razberemo, da kar 69 % srednješolcev trdi, da kljub temu da bi vodili osebno 

finančno evidenco, ne bi zapravili nič manj, saj jih ne skrbi količina denarja, ki jim ostane na 

koncu meseca. 31 % srednješolcev pa meni, da kljub vodenju osebne finančne evidence ne bi 

nič manj zapravili, saj že na splošno ne zapravljajo veliko, ker želijo čim več denarja 

privarčevati. 

 

Graf 21: Utemeljitve, zakaj menijo, da bi manj oziroma ne bi manj potrošili, če bi vodili osebne finančne 

evidence (SŠ) 

Primerjava rezultatov med srednješolci in osnovnošolci o tem, kakšen je glavni razlog, da ljudje 

ne vodijo osebnih finančnih evidenc kaže, da tako osnovnošolci (44 %) kot srednješolci (68 %) 

menijo, da je glavni razlog za to, da ne vodijo osebnih finančnih evidenc prav v pomanjkanju 

samodiscipline. Drugi najpogostejši odgovor je bil pri srednješolcih (22 %) in osnovnošolcih 

(24 %) enak, in sicer neznanje ljudi. Kot tretji razlog je 24 % osnovnošolcev navedlo premalo 

denarja, medtem ko se je s tem strinjalo le 6 % srednješolcev (graf 22).  
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Če bi vodil osebno finančno
evidenco ne bi nič manj zapravil, saj
me ne skrbi količina denarja, ki mi
čez mesec ostane.



Univerza v Ljubljani ‒ Pedagoška fakulteta                                  Pilih Alja, diplomsko delo 

26 
 

 

Graf 22: Najpomembnejši razlogi za nevodenje osebnih finančnih evidenc (OŠ/SŠ). 

Osnovnošolci in srednješolci, ki so odgovorili z DA in vodijo svojo finančno evidenco, so 

morali odgovoriti tudi na vprašanje, na kakšen način vodijo svoje osebne finančne evidence 

(graf 23). 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri način vodenja osebnih finančnih evidenc 

osnovnošolci/srednješolci uporabljajo najpogosteje.  

RV3: Kateri način vodenja osebnih finančnih evidenc osnovnošolci/srednješolci uporabljajo 

najpogosteje? 

Večina osnovnošolcev svojo osebno finančno evidenco vodi kar s pomočjo beležke (42 %), 

medtem ko večina srednješolcev svojo osebno finančno evidenco vodi s pomočjo telefona  

(55 %). Najmanjši delež osnovnošolcev (4 %) in srednješolcev (6 %) svojo finančno evidenco 

vodi s pomočjo računalnika. Tako srednješolci (13 %) kot osnovnošolci (17 %) so kot drugo 

izpostavili prav shranjevanje bančnih računov (graf 23).  

Ugotovili smo, da osnovnošolci za vodenje osebnih finančnih evidenc v največji meri 

uporabljajo beležko (42 %). Srednješolci pa za vodenje osebnih finančnih evidenc v največji 

meri uporabljajo telefone (55 %).  
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Presenetil nas je rezultat, da večina osnovnošolcev vodi svoje finančne evidence s pomočjo 

beležke, saj smo menili, da bodo mladi, ki so pogosti uporabniki npr. mobilnih telefonov, le-te 

tudi pogosteje uporabili za vodenje evidenc.  

 

Graf 23: Način vodenja osebne finančne evidence (OŠ/SŠ). 

Zanimal nas je tudi vpliv staršev na razvoj dobrih finančnih praks. Učence smo prosili, da 

navedejo, ali so jim starši svetovali, da je dobro voditi osebne finančne evidence (graf 24).  

Razlika med srednjo šolo in osnovno šolo je opazna. Kar 62 %  srednješolcev je odgovorilo, da 

so jih starši podučili o tem, da je dobro voditi osebno finančno evidenco, medtem ko so pri 

osnovnošolcih starši svetovali le v 44 %. Nekaterih srednješolcev starši niso podučili o tem, da 

je dobro voditi osebno finančno evidenco (38 %). Velik del osnovnošolcev je odgovorilo, da 

jim starši niso nikoli svetovali o tem, da je dobro voditi osebno finančno evidenco (56 %) (graf 

24). 

Glede na pridobljene podatke lahko potrdimo, da se starši učencev/dijakov trudijo, da bi svoje 

otroke naučili skrbne uporabe denarja in s tem spodbudili vodenje osebnih finančnih evidenc. 

Kot navajata Nidar in Beastari (2012) na finančno pismenost vpliva več dejavnikov, med 

katerimi je tudi pomembna vzgoja s strani staršev ali šole.  
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Graf 24: Vloga staršev pri učenju vodenja osebne finančne evidence (OŠ/SŠ). 

3.7.1 Primerjava rezultatov med osnovno in srednjo šolo 

S pomočjo sedmih trditev smo želeli ugotoviti, kako se stališča o vodenju osebnih finančnih 

evidenc razlikujejo med osnovnošolci in srednješolci. 

RV4: Kako se stališče o vodenju osebnih finančnih evidenc razlikujejo med osnovnošolci in 

srednješolci? 

Pri trditvah (Tabela 5) »Vodenje evidenc omogoča hiter pregled porabe denarja«, »Vodenje 

evidenc omogoča nadzor nad porabo denarja«, »Vodenje evidenc preprečuje, da bi zašli  

v dolgove« »Vodenje evidenc omogoča lažje varčevanje« in »Vodenje evidenc pripomore  

k razvijanju samokontrole« se med osnovnošolci in srednješolci ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike (p > 0.05). 

Rezultati so pokazali tudi (Tabela 5), da so se srednješolci močneje strinjali s trditvijo »Vodenje 

evidenc pripomore k večji finančni pismenosti« (M=3,88) kot osnovnošolci (M=3,53). Razlike 

so bile statistično pomembne (p=0,046).  
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Tabela 5: Stališča o izbranih trditvah povezanih z vodenjem finančnih evidenc (OŠ/SŠ). 

Trditev Skupina N 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) M SD t p 

Vodenje evidenc 

omogoča hiter 

pregled porabe 

denarja. 

OŠ 50 2 4 2 34 58 4,42 0,89  

0,829 

 

 

0,409 

 
SŠ 50 0 0 2 42 56 4,54 0,54 

Vodenje evidenc 

omogoča nadzor 

nad porabo 

denarja. 

OŠ 50 2 2 5 25 65 4,47 0,88  

0,258 

 

 

0,855 

 
SŠ 50 0 0 0 47 53 4,44 0,61 

Vodenje evidenc 

preprečuje, da bi 

zašli v dolgove. 

OŠ 50 2 14 35 27 22 3,53 1,06  

1,446 

 

 

0,151 

 

SŠ 50 4 24 30 30 12 3,22 1,07 

Vodenje evidenc 

omogoča lažje 

varčevanje. 

OŠ 50 2 4 14 45 35 4,06 0,92  

0,007 

 

 

0,994 

 

SŠ 50 0 2 16 56 26 4,06 0,71 

Vodenje evidenc 

pripomore k večji 

finančni 

pismenosti. 

OŠ 50 4 6 37 39 14 3,53 0,96  

2,025 

 

 

0,046 

 

SŠ 50 0 4 22 56 18 3,88 0,75 

Vodenje evidenc 

omogoča mesečno 

spremljanje 

prejemkov in 

izdatkov. 

OŠ 50 2 2 22 45 29 3,96 0,89  

3,199 

 

 

0,002 

 
SŠ 50 0 0 4 48 48 4,44 0,58 

Vodenje evidenc 

pripomore k 

razvijanju 

samokontrole. 

OŠ 50 0 4 18 45 33 4,06 0,83  

0,232 

 

 

0,817 

 

SŠ 50 0 0 30 30 40 4,10 0,84 

 

Rezultati so pokazali tudi, da so se srednješolci prav tako močneje strinjali s trditvijo »Vodenje 

evidenc omogoča mesečno spremljanje prejemkov in izdatkov« (M=4,44) kot osnovnošolci 

(M=3,96). Razlike so bile statistično pomembne (p=0,002). 

Graf 25 prikazuje, da večina staršev ankentiranih osnovnošolcev (60 %) in srednješolcev  

(55 %) vodi osebno finančno evidenco. Delež staršev osnovnošolcev (6 %) in srednješolcev  
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(10 %), ki ne vodijo osebne finančne evidence, je zelo majhen. Velik del srednješolcev (35 %) 

in osnovnošolcev (34 %) ne ve, če njihovi starši vodijo osebno finančno evidenco (graf 25).  

Glede na pridobljene rezultate vidimo, da več kot polovica staršev učencev vodi osebne 

finančne evidence, kar nakazuje možnost, da bodo svoje otroke naučili skrbne rabe z denarjem 

in jim pokazali pomen vodenja osebnih finančnih evidenc. Nidar in Bestari (2012) sta 

predpostavila, da je za čim boljšo finančno izobraženost posameznika zelo pomembna vzgoja. 

 

Graf 25: Vodenje osebne finančne evidence staršev (OŠ/SŠ). 

Iz grafa 26 lahko razberemo, da večina osnovnošolcev (64 %) in srednješolcev (63 %) ne ve, 

ali so stari starši podučili njihove starše o dobrem načinu vodenja osebnih finančnih evidenc. 

20 % osnovnošolcev in 12 % srednješolcev je potrdilo, da so njihove starše vodenja osebnih 

finančnih evidenc naučili prav starši. Okoli 16 % osnovnošolcev in 25 % srednješolcev pa je 

odgovorilo, da se njihovi starši vodenja osebnih finančnih evidenc niso naučili od starih staršev 

(graf 26).  
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Graf 26: Vloga starih staršev pri učenju vodenja osebne finančne evidence staršev anektiranih (OŠ/SŠ). 

Graf 27 prikazuje, da se velika večina osnovnošolcev (84 %) in srednješolcev (70 %) doma  

s starši pogovarja o pravilnem ravnanju z denarjem. Samo 16 % osnovnošolcev in 30 % 

srednješolcev se o pravilni rabi denarja doma ne pogovarja. 

 

Graf 27: Pogovori o pravilnem ravnanju z denarjem doma (OŠ/SŠ): 

S strani učencev/dijakov zaznano vlogo šole pri učenju finančnih vsebin prikazuje graf 28. 

Večina anketiranih (88 % osnovnošolcev, 90 % srednješolcev) je navedlo, da se v šoli niso učili 

o vodenju finančnih evidenc. Samo 12 % osnovnošolcev in 10 % srednješolcev je navedlo, da 

so se nekaj o vodenju finančnih evidenc učili v šoli. Predmet, ki so si ga najbolj zapomnili  

v povezavi s financami, je bila državljanska vzgoja in etika, nekaj vsebine o financah pa naj bi 

predelali tudi pri predmetu matematika.  
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Rezultati so nas presenetili, saj smo pričakovali, da so se učenci/dijaki o vodenju finančnih 

evidenc učili v šoli, saj so to vsebine, ki jih predpisuje učni načrt za gospodinjstvo. Sadeghi, 

Kiani, Saeidi, Saeidi in Khodaei (2015) v članku z naslovom »Financial Management in 

Children: Today Need, Tomorrow Necessity« opisujejo problem finančnega opismenjevanja 

mladih. Ugotovili so, da je otroke potrebno začeti učiti pravilnega ravnanja  

z denarjem kar se le da zgodaj, sicer se tudi na dolgi rok lahko pojavijo resne težave. 

 

Graf 28: Učenje o vodenju osebne finančne evidenc v šoli (OŠ/SŠ). 

Kot je razvidno iz grafa 29 srednješolci (84 %) in osnovnošolci (80 %) menijo, da bi se morali 

v šolah več pogovarjati o pravilnem ravnanju z denarjem. Samo 20 % osnovnošolcev in 16 % 

srednješolcev meni, da se v šoli ni potrebno pogovarjati o pravilnem ravnanju z denarjem. 

Osnovnošolci in srednješolci, ki se strinjajo, da bi se v šolah morali več pogovarjati o denarju 

so zapisali: 

- »Dobro bi bilo, da bi se o pravilnem ravnanju z denarjem začeli učiti že zelo zgodaj, saj 

bo denar v prihodnje zelo pomemben faktor, ki nas bo spremljal vse življenje.« 

- »Brez znanja o pravilni rabi denarja ne moremo pričakovati brezskrbnega življenja.« 

-  »Denar je vse, brez denarja smo nič.« 

 Učenci, ki pa menijo, da se v šolah ni potrebno pogovarjati o denarju, so zapisali, da »tema o 

denarju ni tema za šolo«. 
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Graf 29: Mnenje o večjem deležu pogovorov namenjenih denarju v šoli (OŠ/SŠ).  

Zanimalo nas je tudi, če dijaki/učenci morda poznajo kakšno aplikacijo za pomoč pri vodenju 

osebnih finančnih evidenc (graf 30).  

Iz grafa 30 je razvidno, da predvsem osnovnošolci (90 %) ne poznajo nobene mobilne aplikacije 

za vodenje osebnih prejemkov in izdatkov, le 10 % anketiranih pa pozna vsaj eno mobilno 

aplikacijo. Pri srednješolcih več kot polovica (54 %) anketirancev pozna vsaj eno mobilno 

aplikacijo za vodenje prejemkov in izdatkov, 46 % srednješolcev ne pozna nobene mobilne 

aplikacije. Srednješolci, ki so odgovorili, da poznajo vsaj eno mobilno aplikacijo, so v 100 % 

odgovorili, da poznajo le Abanet.  
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Graf 30:  Poznavanja mobilnih aplikacij za vodenje osebne finančne evidence (OŠ/SŠ). 

Iz grafa 31 lahko vidimo, da imajo skoraj vsi anektirani srednješolci (98 %) odprt tudi svoj 

bančni račun, samo 2 % srednješolcev nimata svojega bančnega računa. 

 

Graf 31: Bančni račun (SŠ). 

Zanimalo nas je, pri kateri banki ima večina srednješolcev odprt svoj bančni račun. Iz grafa 32 

vidimo, da ima večina srednješolcev svoj bančni račun odprt pri Abanki (50 %), 38 % 

srednješolcev ima svoj bančni račun odprt pri Delavski hranilnici. Le 12 % vprašanih ima svoj 

bančni račun odprt pri banki NLB. 
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Graf 32: Banke, pri katerih imajo srednješolci svoj bančni račun. 

Zanimalo nas je tudi, kaj si dijaki/učenci predstavljajo pod besedno zvezo »finančna 

pismenost«. Odgovore smo kategorizirali. 44 % osnovnošolcev meni, da je oseba finančno 

pismena, če pozna finančne izraze, 30 % osnovnošolcev meni, da je osebna finančno pismena, 

če ima veliko denarja in 26 % osnovnošolcev meni, da je oseba finančno pismena, ko ve, kako 

je potrebno ravnati z denarjem (graf 33). 

 

Graf 33: Kriteriji za opredelitev finančno pismene osebe (OŠ). 

Srednješolci so v anketi odgovorili tudi na vprašanje, kakšni kriteriji opisujejo finančno 

pismeno osebo. Večina srednješolcev meni, da je oseba finančno pismena tedaj, ko razume 

finančne izraze (65 %), se ukvarja z delnicami in denarjem (30 %). 5 % srednješolcev pa meni, 

da so finančne pismene osebe njihovi starši in stari starši (graf 34).  
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Med osnovnošolci in srednješolci se niso pojavljale velike razlike glede njihovega osebnega 

pojmovanja, kaj pomeni biti finančno pismen. Vsi so le deloma pravilno odgovorili, kaj pomeni 

biti finančno pismen. Še najbolj so se približali definiciji Noctor, Stoney in Strading (1992), ki 

finančno pismenost opredeljujejo kot sposobnost posameznika, da vedno premisli in se 

učinkovito odloči, ko gre za uporabo ali upravljanje z denarjem.  

 

Graf 34: Kriteriji za opredelitev finančno pismene osebe (SŠ). 

3.7.2 Uporaba mobilnih aplikacij po tednu dni testiranja 

Osnovnošolci in srednješolci, ki so imeli nalogo, da en teden vodijo svojo osebno finančno 

evidenco, so rešili kratko anketo.  

Vsi osnovnošolci so odgovorili na anketna vprašanja, med srednješolci pa je bil odziv slabši, 

saj je odgovorilo le 34 dijakov.  

Kot je razvidno iz grafa 35 je mobilno aplikacijo uporabljal večji delež dijakov kot 

osnovnošolcev, čeprav je bil delež tistih, ki so aplikacijo uporabili, nižji od 50 % v obeh 

skupinah.  
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Graf 35: Odgovori o pogostosti uporabe mobilne aplikacije skozi testiran teden (OŠ/SŠ). 

Graf 36 prikazuje primerjavo odgovorov srednješolcev in osnovnošolcev glede na pogostost 

uporabe mobilne aplikacije v tednu dni testiranja. 

Največji delež srednješolcev (50 %) je mobilno aplikacijo uporabljalo vsaj enkrat na dan, 

medtem ko je samo 27 % osnovnošolcev mobilno aplikacijo uporabljalo enkrat na dan. Samo 

3 % srednješolcev so mobilno aplikacijo uporabili enkrat na teden, medtem ko je kar 24 % 

osnovnošolcev mobilno aplikacijo uporabilo le enkrat v tednu. Srednješolcem, ki so mobilno 

aplikacijo uporabljali vsaj enkrat na dan, sledijo srednješolci (38 %), ki so mobilno aplikacijo 

uporabljali na vsaka dva dni. Pri osnovnošolcih pa je samo 18 % takšnih, ki so mobilno 

aplikacijo uporabljali na dva dni. Žal največji delež osnovnošolcev (31 %) mobilne aplikacije 

sploh ni uporabljal, pri srednješolcih pa se delež giblje okrog 9 % (graf 36). 
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Graf 36: Razlike v pogostosti uporabe mobilne aplikacije med OŠ in SŠ. 

Večina osnovnošolcev (80 %) in srednješolcev (82 %) je navedla, da jim beleženje prejemkov 

in izdatkov preko tedna ni vzelo veliko časa (graf 37).  

 

Graf 37: Razlike v porabi časa pri uporabi mobilne aplikacije (OŠ/SŠ). 

Večina osnovnošolcev in srednješolcev meni, da je mobilna aplikacija dober način sprotnega 

vodenja osebnih finančnih evidenc. S tem se je strinjalo nekoliko več srednješolcev (graf 38).  
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Graf 38: Mnenje o mobilni aplikaciji kot dobrem načinu sprotnega vodenja financ (OŠ/SŠ). 

V času uporabe testne aplikacije so osnovnošolci največ denarja porabili za hrano (33 %) in 

pijačo (23 %). 21 % osnovnošolcev je denar porabilo za sladkarije. 10 % osnovnošolcev za 

prevoz in 13 % osnovnošolcev za druge stvari (graf 39). 

 

Graf 39: Poraba denarja v testnem tednu (OŠ). 

Srednješolci so v testnem tednu največ denarja porabili za hrano (34 %) in pijačo (28 %). 25 % 

srednješolcev je denar porabilo za sladkarije. 11 % srednješolcev za prevoz in 2 % 

srednješolcev sta denar porabila za druge stvari (popravilo motorja, kozmetiko) (graf 40). 

Rezultati so pokazali, da največ denarja osnovnošolci in srednješolci porabijo za hrano in pijačo 

ter najmanj za prevoz.  
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Graf 40: Poraba denarja v testnem tednu (SŠ). 

Večina srednješolcev (91 %) in  osnovnošolcev (86 %) se strinja, da je mobilna aplikacija dober 

pokazatelj, za kaj porabimo največ denarja. Le majhen del srednješolcev (9 %) in 

osnovnošolcev (14 %) meni, da mobilna aplikacija ni dober pokazatelj, za kaj porabimo največ 

denarja (graf 41). 

 

Graf 41: Mobilni aplikaciji kot dober pokazatelj za kaj porabimo denar (OŠ/SŠ). 

59 % srednješolcev in 56 % osnovnošolcev je navedlo, da bo mobilno aplikacijo priporočilo še 

drugim, 41 % srednješolcev in 44 % osnovnošolcev pa ne (graf 42). 
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Graf 42: Priporočilo o uporabi mobilne aplikacije drugim (OŠ/SŠ). 

Z raziskavo smo želeli pridobiti odgovore na:  

RV5: Kako uporaba predstavljene mobilne aplikacije za vodenje osebnih finančnih evidenc 

vpliva na namero, da bo osnovnošolec/srednješolec v prihodnosti vodil osebne finančne 

evidence? 

Kot je razvidno iz grafa 43, kar 74 % srednješolcev namerava mobilno aplikacijo uporabljati 

tudi v prihodnje, med osnovnošolci pa je namero navedlo le 40 % učencev. 

Največji delež srednješolcev (34 %) in osnovnošolcev (41 %) namerava mobilno aplikacijo  

v prihodnje uporabljati zaradi dobrega občutka nadzora nad svojimi financami. Drugi 

najpomembnejši razlog, ki so ga navedli, je bil  pri srednješolcih (28 %) in osnovnošolcih  

(31 %) pregled nad prejemki in izdatki. Tretji razlog pri srednješolcih (21 %) in osnovnošolcih 

(18 %) je bil, da z mobilno aplikacijo lažje načrtujejo. Na zadnje mesto so uvrstili možnost, da 

bodo s pomočjo mobilne aplikacije lažje kaj prihranili (osnovnošolci ‒ 10 %,  

srednješolci ‒ 17 %) (graf 44). 

Rezultati kažejo na to, da je spodbuda k uporabi mobilne aplikacije vplivala na namero  

o vodenju finančnih evidenc, kar je pozitivno, saj Mandell (2016) navaja, da uporaba IKT-ja 

omogoča ažurno in sprotno vodenje evidenc in učence spodbuja k spremljanju prejemkov in 

izdatkov.  
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Graf 43: Razlike med namembnostjo uporabe mobilne aplikacije med OŠ in SŠ. 

 

Graf 44: Razlogi za nadaljnjo uporabo mobilne aplikacije (OŠ/SŠ). 

Med razlogi, zakaj v prihodnosti ne nameravajo uporabljati mobilne aplikacije, je 40 % 

srednješolcev navedlo, da zato, ker imajo premalo denarja, nimajo potrpljenja za vodenje financ 

(35 %), menijo, da je vodenje financ nesmiselna poraba časa (15 %), jih ne zanima, koliko 

denarja mesečno porabijo/prejmejo, zato ne bodo vodili finančne evidence (10 %). Večina 

osnovnošolcev je kot razlog, da ne bodo uporabljali mobilne aplikacije za vodenje osebnih 

finančnih evidenc navedla, da nimajo potrpljenja za vodenje financ (29 %), imajo premalo 

denarja (26 %), je to zanje nesmiselna poraba časa (14 %) in da jih ne zanima, koliko denarja 

porabijo/prejmejo na mesec (8 %). Kar 23 % osnovnošolcev je navedlo, da je razlog drugje 

(graf 45). 
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Graf 45: Razlogi za neuporabo mobilne aplikacije v prihodnosti (OŠ/SŠ). 
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4. ZAKLJUČEK  

Kot je razvidno iz strokovne literature mnogi strokovnjaki poudarjajo, da se šibka finančna 

pismenost kaže v odsotnosti vodenja finančnih evidenc. V diplomskem delu smo se tako 

osredotočili na primerjavo med vodenjem osebne finančne evidence med osnovnošolci in 

srednješolci. 

Rezultati nakazujejo, da se s starostjo spreminja pogled na pomen vodenja osebne finančne 

evidence. Delež srednješolcev, ki vodijo osebno finančno evidenco, je bil večji v primerjavi  

z osnovnošolci, čeprav je bil delež tistih, ki finančne evidence vodijo, v obeh skupinah nizek. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, na kakšen način anektirani vodijo osebne finančne evidence. 

Rezultati so pokazali, da večina osnovnošolcev vodi osebno finančno evidenco s pomočjo 

beležke. Srednješolci pa se v nasprotju z osnovnošolci poslužujejo mobilnih telefonov. 

Srednješolci, ki ne vodijo osebne finančne evidence, so izpostavili, da za to nimajo potrpljenja 

oziroma se jim zdi vodenje finančne evidence nesmiselno, saj imajo še premalo denarja. 

Osnovnošolci pa so izpostavili, da osebne finančne evidence ne vodijo, saj bi za to porabili 

preveč časa in imajo prav tako premalo denarja.   

Ugotovili smo tudi, da je delež tistih, ki evidenco vodijo višji med anketiranci, ki imajo redne 

mesečne prejemke (žepnina oz. štipendija). Glede pomembnosti vodenja osebnih finančnih 

evidenc imajo tako osnovnošolci kot srednješolci podobno mnenje, saj jih večina meni, da 

imajo z vodenjem osebne finančne evidence večji pregled nad svojimi prejemki in izdatki.  

Pomembno vlogo v razvoju finančne pismenosti ima tudi šola. Glede na mnenja mnogih 

strokovnjakov, bi bilo potrebno učence že zelo zgodaj začeti učiti o pomembnosti vodenja 

osebnih finančnih evidenc in jih podučiti o osnovnih pojmih, ki so pomembni za nadaljnje 

finančno življenje. To učenje bi moralo biti strokovno vodeno, saj problem predstavlja tudi 

dejstvo, ugotovljeno v več raziskavah, da tudi odrasli niso ustrezno finančno pismeni.  

Z raziskavo smo ugotovili, da si osnovnošolci in srednješolci želijo, da bi več vsebin  

o pravilnem ravnanju z denarjem obravnavali v šoli. Šola bi morala v prihodnje narediti korak 

k večjemu poudarku vsebin o denarju in učenju pravilnega vodenja osebne finančne evidence 

tudi v okviru medpredmetnega sodelovanja. Predvsem pa bi bilo smiselno, da se učni načrt 

predmeta gospodinjstvo (ki predpisuje vsebine povezane z zgodnjim finančnim 

opismenjevanjem) dosledno izvaja oz. ga izvajajo za to ustrezno usposobljeni učitelji 

gospodinjstva.  
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Z raziskavo smo želeli tudi preveriti, ali s pomočjo sodobne IKT tehnologije lahko 

učence/dijake motiviramo za vodenje osebne finančne evidence. Čeprav je mobilne aplikacije 

uporabljalo v eksperimentalnem tednu manj kot polovica anektiranih v obeh skupinah, je iz 

rezultatov razvidno, da namerava kar 74 % srednješolcev in 40 % osnovnošolcev mobilno 

aplikacijo uporabljati tudi v prihodnje. Rezultat je zanimiv, glede na to, da so osnovnošolci pred 

eksperimentom navajali, da najraje evidenco vodijo s pomočjo beležke. Kot pomemben 

odločitveni dejavnik za uporabo mobilne aplikacije v prihodnosti so osnovnošolci in 

srednješolci v največji meri navajali dober občutek nadzora nad svojimi financami. 

Enotedensko vodenje finančnih evidenc s pomočjo mobilnih aplikacij, ki je bilo prostovoljno, 

kaže na to, da bi bila vodena, sistematična in dolgotrajnejša uporaba mobilnih aplikacij v okviru 

učnih aktivnosti pri modulih gospodinjstva lahko še učinkovitejša in dobrodošla pri razvoju 

dobrih finančnih praks.  

V okviru predmeta gospodinjstva bi tako s pomočjo mobilnih aplikacij uspešno povezali 

različne vsebine, kot je npr. načrtovanje nakupov in vodenje finančnih evidenc, varčevanje in 

podobno. Učenci bi tako na praktičnih primerih spoznali pomen vodenja osebnih finančnih 

evidenc za ohranjanje uravnoteženih osebnih financ.  
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6. PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: anketni vprašalnik ‒ OŠ 

OSNOVNA ŠOLA 

Pozdravljeni! 

Sem Alja Pilih, študentka 4.letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani. Z anketnim 

vprašalnikom, ki je pred teboj, želim pridobiti informacije o tem, kako mladi 

ravnajo z denarjem. Anketni vprašalnik je anonimen. Podatki pridobljeni  

z anketiranjem pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

Hvala za pomoč pri dokončanju mojega diplomskega dela! 

1. Spol:    M        Ž 

 

2. Starost: ______let   

 

3. Ali prejemaš žepnino?  
 

DA                                  NE 
 

4. Zakaj po tvojem mnenju nimaš žepnine? (Odgovori, če si pri 3. vprašanju odgovorili z NE). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 
5. Koliko žepnine prejemaš mesečno? (Če si pri 3. vprašanju odgovoril z NE, rešuj dalje od 8. 

vprašanja). 
 
a. 10 €‒20 €  

b. 20 €‒30 € 

c. 30 €‒50 € 

d. 50 €‒70 € 

e. 70 €‒90 € 

f. 90 € in več 
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6. Od koga prejemaš žepnino? 

a. Stari starši 

b. Starši 

c. Brat/sestra 

d. Drugo 

 

7. Za kaj navadno porabiš denar, ki ga dobiš kot žepnino (možnih več odgovorov)? 

a. Hrana 

b. Igrice 

c. Sladkarije 

d. Pijača 

e. Prevoz 

f. Nakupovanju šolskih stvari 

g. Račun za telefon 

 

8. Ali vodiš osebno finančno evidenco o porabi denarja? 

               DA                    NE 

Zakaj DA/NE? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________. 

 

9. Meniš, da bi manj potrošil, če bi vodil osebno finančno evidenco o porabi denarja? 

(Odgovori samo, če si pri 8. vprašanju obkrožil NE). 

DA                NE 

a) Utemelji odgovor. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

10. Kakšen je po tvojem mnenju najbolj pomemben razlog, da ljudje ne vodijo osebnih 

finančnih evidenc? (Obkroži samo eno možnost, ki se ti zdi najbolj ustrezna). 

a) Neznanje 

b) Pomankanje samodiscipline 
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c) Premalo denarja 

d) Drugo:____________________________________ 

 

11. Na kakšen način vodiš osebno finančno evidenco o porabi denarja? (odgovori samo, če si pri 

8. vprašanju obkrožil DA). 

a. Beležka 

b. Računalnik 

c. Telefon 

d. Drugo:___________________________________ 

 

12. Ali so ti starši svetovali, da je dobro voditi osebno finančno evidenco? 

                      DA            NE           

13. V tabeli je zapisanih nekaj trditev povezanih z vodenjem finančnih evidenc. (Označi s 

številkami od 1 do 5, kako močno se strinjaš s posamezno trditvijo. 1 ‒ popolnoma se ne 

strinjam, 5 ‒ popolnoma se strinjam).  

Trditev Popolnoma 

se ne 

strinjam. 

Ne strinjam 

se. 

Neodločen. Strinjam 

se.  

Popolnoma se 

strinjam.  

Vodenje evidenc 

omogoča hiter pregled 

porabe denarja. 

     

Vodenje evidenc 

omogoča nadzor nad 

porabo denarja. 

     

Vodenje evidenc 

preprečuje, da bi zašli v 

dolgove. 

     

Vodenje evidenc 

omogoča lažje 

varčevanje. 

     

Vodenje evidenc 

pripomore k večji 

finančni pismenosti. 
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a) Tvoji starši vodijo osebno finančno evidenco? 

                  DA              NE         NE VEM 

b) Ali so starše vodenja osebnih finančnih evidenc naučili tvoji stari starši? 

                  DA             NE          NE VEM 

c) Se doma s starši pogovarjate o pravilnem ravnanju z denarjem? 

                  DA             NE 

 

14. Ali ste se v šoli učili kaj o vodenju osebnih finančnih evidenc ? 

    DA            NE 

a) Pri katerem predmetu? (Če si zgoraj obkrožil DA). 

_______________________________________. 

 

15. Ali misliš, da bi se morali v šolah več pogovarjati o denarju in vodenju osebnih finančnih 

evidenc? 

    DA          NE 

a) Zakaj tako misliš? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

16. Ali morda poznaš kakšno aplikacijo za vodenje prejemkov in izdatkov?  

     DA       NE 

a) Katero?  

____________________________________________________. 

Vodenje evidenc 

omogoča mesečno 

spremljanje prejemkov 

in izdatkov.  

     

Vodenje evidenc 

pripomore k razvijanju 

samokontrole.  
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17. Kdo je po tvojem finančno pismen? (Zapiši kaj si predstavljaš pod besedo finančna 

pismenost). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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18. Domača naloga 

 

 

 

»DOMAČA NALOGE« 

Od jutri naprej preko mobilne aplikacije ANDROID »Easy home 
finance« ali IPHONE » Wally Lite - Personal Financ« en teden 

poskušajte voditi vsak izdatek in vsak prejemek. 

(Če imaš telefon, ki podpira sistem Android uporabi aplikacijo 
»Easy home finance«, če uporabljaš Iphone, ki podpira IOS 
sistem uporabi aplikacijo » Wally Lite - Personal Financ«.) 

 

 

ANDROID 

»Easy home finance« 

 

 

 

 

IPHONE 

»Wally Lite - Personal Financ« 

 

 

 

 

Po tednu dni testiranja vas bom prosila, da rešite kratko anketo, kjer boste lahko na 
kratko povedali svoje mnenje o vaših izkušnjah z omenjenimi aplikacijami.  

Hvala za vaše sodelovanje! 
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6.2 PRILOGA 2: anketni vprašalnik ‒ povratna informacija po uporabi  

mobilne aplikacije ‒ OŠ 

Mobilne aplikacije za vodenje finančnih evidenc 

1. Spol:     M   Ž 

2. Starost: _____let 

3. Ali si vse dni v tednu vodil svoje finance s pomočjo aplikacije? 

DA                     NE 

4. Ali ti je vzelo veliko časa, da si v aplikacijo beležil svoje prejemke in izdatke preko 

tedna? 

DA                   NE 

5. Se ti zdi mobilna aplikacija dober način sprotnega vodenja osebnih finančnih evidenc? 

DA                  NE 

6. Zakaj si največkrat ta teden porabil denar? (možnih več odgovorov) 

 hrana  

 pijača  

 sladkarije  

 prevoz  

 šolske stvari  

 drugo 

7. Meniš, da je ta mobilna aplikacija dober pokazatelj, zakaj porabimo največ denarja? 

DA           NE 

8. Ali boš mobilno aplikacijo za vodenje osebnih financ priporočal tudi drugim? 

DA         NE 

9. Ali boš v prihodnje še uporabljal mobilno aplikacijo za vodenje osebnih finančnih 

evidenc? 

DA           NE 

10. Zakaj nameravaš uporabljati aplikacijo? (Reši, če si pri prejšnjem vprašanju odgovoril 

z DA, možnih je več odgovorov.) 

 ker imam dober občutek, če nadzorujem svoje finance  

 ker imam pregled nad prejemki in porabo denarja 

 ker tako lažje načrtujem 

 ker tako lažje kaj prihranim 

 drugo 

11. Zakaj NE nameravaš uporabljati mobilne aplikacije v prihodnje? (reši samo, če si pri 

vprašanju "Ali nameravaš mobilno aplikacijo uporabljati v prihodnje?" odgovoril z 

NE, možnih je več odgovorov)  

 nimam potrpljenje za vodenje financ  

 imam premalo denarja  

 vodenje financ se mi zdi nesmiselna poraba časa  

 ne zanima me koliko denarja porabim/prejmem na mesec  

 drugo 

12. Kako pogosto si uporabljal aplikacijo? 

 vsaj enkrat na dan 

 v celotnem tednu le enkrat 

 na vsaka dva dni  

 je nisem uporabljal  

 drugo 
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6.3 PRILOGA 3: anketni vprašalnik ‒ SŠ 

Pozdravljeni! 

Sem Alja Pilih, študentka 4.letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani. Z anketnim 

vprašalnikom, ki je pred teboj želim pridobiti informacije o tem, kako mladi 

ravnajo z denarjem. Anketni vprašalnik je anonimen. Podatki pridobljeni  

z anketiranjem pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

Hvala za pomoč pri dokončanju mojega diplomskega dela! 

1. Spol:    M        Ž 

 

2. Starost: _____ let 

 

3. Ali prejemaš štipendijo? (Če NE, preskoči na vprašanje številka 7). 

                 DA                NE 

4. Katero štipendijo prejemaš? 

a. Zoisova štipendijo 

b. Državna štipendija 

c. Kadrovska štipendija 

d. Štipendija za deficitarne poklice 

e. Štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu 

f. Štipendija Ad futura 

g. Drugo 

 

5. Koliko štipendije mesečno prejemaš? 

a. 50 €‒100 € 

b. 100 €‒130 € 

c. 130 €‒150 € 

d. 150 €‒180 € 

e. 180 €‒220 € 

f. več kot 300 € 
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6. Zakaj porabiš mesečno štipendijo?(možnih več odgovorov) 

a. Hrano 

b. Račun za telefon 

c. Zabavo 

d. Pijačo 

e. Igrice 

f. Prevoz 

g. Oblačila 

h. Drugo 

 

7. Ali vodiš osebno finančno evidenco porabe denarja? 

            DA                     NE 

Zakaj DA/NE? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

8. Meniš, da bi manj potrošil, če bi vodil osebno finančno evidenco? (Odgovori samo, če si pri 

7. vprašanju obkrožil NE). 

DA                NE 

b) Utemelji odgovori. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

9. Kateri je po tvojem mnenju, najbolj pomemben razlog, da ljudje ne vodijo osebnih finančnih 

evidence? (Obkroži samo eno možnost, ki se ti zdi najbolj ustrezna). 

e) Neznanje 

f) Pomankanje samodiscipline 

g) Premalo denarja 

h) Drugo:____________________________________ 
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10. Na kakšen način vodiš osebno finančno evidenco o porabi denarja? (Odgovori samo, če si pri 

7. vprašanju obkrožil DA). 

a) Beležka 

b) Računalnik 

c) Telefon 

d) Drugo:_________________________________ 

 

11. Ali so ti starši svetovali, da je dobro voditi osebno finančno evidenco? 

                        DA            NE           

12. V tabeli je napisanih nekaj trditev povezanih z vodenjem osebnih finančnih evidenc. 

(Označi s številnimi od 1 do 5 kako močno se strinjaš s posamezno trditvijo. 1 ‒ popolnoma se 

ne strinjam, 5 ‒ popolnoma se strinjam).  

Trditev Popolnoma 

se ne 

strinjam. 

Ne strinjam 

se. 

Neodločen. Strinjam se.  Popolnoma se 

strinjam.  

Vodenje evidenc 

omogoča hiter pregled 

porabe denarja. 

     

Vodenje evidenc 

omogoča nadzor nad 

porabo denarja. 

     

Vodenje evidenc 

preprečuje, da bi zašli v 

dolgove. 

     

Vodenje evidenc 

omogoča lažje 

varčevanje. 

     

Vodenje evidenc 

pripomore k večji finančni 

pismenosti. 

     

Vodenje evidenc 

omogoča mesečno 

spremljanje prejemkov in 

izdatkov. 
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a) Tvoji starši vodijo osebno finančno evidenco? 

          DA              NE           NE VEM 

b) Ali so starše vodenja osebnih finančnih evidenc naučili tvoji stari starši? 

                 DA             NE           NE VEM 

c) Se doma s starši pogovarjate o pravilnem ravnanju z denarjem? 

                 DA             NE 

 

13. Ali ste se v šoli učili kaj o vodenju osebnih finančnih evidenc? 

     DA            NE 

 

b) Pri katerem predmetu? (če si zgoraj obkrožil DA). 

_______________________________________. 

 

14. Ali misliš, da bi se morali v šolah več pogovarjati o denarju in vodenju osebnih finančnih 

evidenc? 

    DA          NE 

b) Zakaj tako misliš? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

15. Ali morda poznaš kakšno aplikacijo za vodenje osebnih prejemkov in izdatkov?  

     DA          NE 

b) Katero?  

____________________________________________________. 

16. Ali imaš odprt svoj bančni račun?  

      DA          NE 

Vodenje evidenc 

pripomore k razvijanju 

samokontrole.  
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a) Če DA, pri kateri banki imaš odprt bančni račun? 

 

        _________________________________________________.  

 

17. Kdo je po tvojem mnenju finančno pismen? (Zapiši kaj si predstavljaš pod besedo finančna 

pismenost). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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18. Domača naloga 

 

 

 

»»DOMAČA NALOGE« 

Od jutri naprej preko mobilne aplikacije ANDROID »Easy home 
finance« ali IPHONE » Wally Lite - Personal Financ« en teden 

poskušajte voditi vsak izdatek in vsak prejemek. 

(Če imaš telefon, ki podpira sistem Android uporabi aplikacijo 
»Easy home finance«, če uporabljaš Iphone, ki podpira IOS 
sistem uporabi aplikacijo » Wally Lite - Personal Financ«.) 

 

 

ANDROID 

»Easy home finance« 

 

 

 

IPHONE 

»Wally Lite - Personal Financ« 

 

 

 

Po tednu dni testiranja vas bom prosila, da rešite kratko anketo, kjer boste lahko na 
kratko povedali svoje mnenje o vaših izkušnjah z omenjenimi aplikacijami.  

Hvala za vaše sodelovanje! 
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6.4 PRILOGA 4: anketni vprašalnik ‒ povratna informacija na mobilne 

aplikacije ‒ SŠ 

Mobilne aplikacije za vodenje finančnih evidenc 

1. Spol:     M   Ž 

2. Starost: _____let 

3. Ali si vse dni v tednu vodil svoje finance s pomočjo aplikacije? 

DA                     NE 

4. Ali ti je vzelo veliko časa, da si v aplikacijo beležil svoje prejemke in izdatke preko 

tedna? 

DA                   NE 

5. Se ti zdi mobilna aplikacija dober način sprotnega vodenja osebnih finančnih evidenc? 

DA                  NE 

6. Zakaj si največkrat ta teden porabil denar? (možnih več odgovorov) 

 hrana  

 pijača  

 sladkarije  

 prevoz  

 šolske stvari  

 drugo 

7. Meniš, da je ta mobilna aplikacija dober pokazatelj zakaj porabimo največ denarja? 

DA           NE 

8. Ali boš mobilno aplikacijo za vodenje osebnih financ priporočal tudi drugim? 

DA         NE 

9. Ali boš v prihodnje še uporabljal mobilno aplikacijo za vodenje osebnih finančnih 

evidenc? 

DA           NE 

10. Zakaj nameravaš uporabljati aplikacijo? (Reši, če si pri prejšnjem vprašanju odgovoril 

z DA, možnih je več odgovorov.) 

 ker imam dober občutek, če nadzorujem svoje finance 

 ker imam pregled nad prejemki in porabo denarja  

 ker tako lažje načrtujem 

 ker tako lažje kaj prihranim  

 drugo 

11. Zakaj NE nameravaš uporabljati mobilne aplikacije v prihodnje? (reši samo, če si pri 

vprašanju "Ali nameravaš mobilno aplikacijo uporabljati v prihodnje?" odgovoril z 

NE, možnih je več odgovorov.) 

 nimam potrpljenje za vodenje financ  

 imam premalo denarja  

 vodenje financ se mi zdi nesmiselna poraba časa  

 ne zanima me koliko denarja porabim/prejmem na mesec 

 drugo. 

12. Kako pogosto si uporabljal aplikacijo? 

 vsaj enkrat na dan  

 v celotnem tednu le enkrat  

 na vsaka dva dni  

 je nisem uporabljal  

 drugo 


