
 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

SERGEJA KOČAR 

KOPER, 2016 

MAGISTRSKA NALOGA 

S
E

R
G

E
JA

 K
O

Č
A

R
 

2
0
1
6
 

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 





 

 

Koper, 2016 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

VLOGA BANK PRI IZOBRAŽEVANJU IN 

USPOSABLJANJU ZA FINANČNO PISMENOST 

Sergeja Kočar 

Magistrska naloga 

Mentor: prof. dr. Nada Trunk Širca 





III 

POVZETEK 

Z magistrsko nalogo smo preučili strategije in dobre prakse nekaterih EU držav na področju 

izobraževanja ter usposabljanja za finančno pismenost. Analizirali smo izbrane podatke in 

prikazali razlike v finančni pismenosti med Slovenijo, Nemčijo, Italijo, Združenim 

kraljestvom in Španijo v letih 2006 in 2012. Z anketnim vprašalnikom smo na vzorcu 340 

respondentov raziskali stališče slovenskih uporabnikov bančnih storitev o lastnem finančnem 

znanju in njihovo zaznavanje prizadevanj slovenskih bančnih institucij za dvig finančne 

pismenosti strank. Rezultati ankete potrjujejo, da bančne dejavnosti res vplivajo na dvig 

finančne pismenosti uporabnikov bančnih storitev kot tudi, da finančno pismeni uporabniki 

bolje poznajo bančne produkte, medtem ko jih v enakem številu uporabljajo finančno pismeni 

in finančno nepismeni uporabniki bančnih storitev. Analize izvedenih raziskav o finančni 

pismenosti Slovencev v obdobju od 2011 do 2015 nam potrjujejo, da je finančna pismenost 

Slovencev na nizki ravni in da v Sloveniji finančne institucije na različne načine pristopajo k 

finančnemu opismenjevanju. 

Ključne besede: finančna pismenost, finančno izobraževanje, usposabljanje, bančne 

institucije, uporabniki bančnih storitev. 

SUMMARY  

This master's thesis has looked into the strategies and good practices of some of the EU 

countries in the field of financial literacy education and training. The data have been analysed 

and differences in the financial literacy have been determined between Slovenia, Germany, 

Italy, United Kingdom and Spain – as a comparison between 2006 and 2012. A questionnaire 

has been used on a sample of 340 respondents to familiarise with the views of the Slovenian 

users of banking services regarding their own financial know-how and their perception of the 

efforts invested by the Slovenian banking institutions in rising the financial literacy of banks’ 

customers. The results of this survey confirm that the banking activities really have a positive 

effect on the financial literacy of the users of banking services and that financially literate 

users are more familiar with the banking products, even though the financially literate and 

illiterate users of banking services use the same amount of banking products. The analyses of 

researches of Slovenians’ financial literacy in the period from 2011 to 2015 confirm that the 

financial literacy of Slovenians remains low and that in Slovenia the financial institutions 

promote the financial literacy in different ways.  

Keywords: financial literacy, financial education, training, banking institutions, users of 

banking services. 
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1 UVOD 

V prvem poglavju bomo predstavili obravnavan problem z opredelitvijo osnovnih izhodišč za 

razvoj finančne pismenosti v Sloveniji kot tudi Evropski uniji (v nadaljevanju EU). Nadalje 

bomo opredelili namen in cilj magistrske naloge ter oblikovali hipoteze. Predstavili bomo 

izbrane raziskovalne metode teoretičnega in empiričnega dela, omejitve in predpostavke ter 

način obdelave podatkov.  

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (v nadaljevanju NSZRP) kot pismenost opredeljuje 

sposobnost posameznika, da uporablja dogovorjene sisteme za sprejemanje, razumevanje, 

tvorjenje ter uporabo družbeno dogovorjenih pravil za življenje v ožji in širši družbi. Je 

permanentno razvijajoča zmožnost posameznika, ki mu omogoča uspešno in ustvarjalno 

osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju (Bucik et al. 

2005, 6). NSZRP je nacionalni strateški dokument, ki v Sloveniji na področju pismenosti 

določa prednosti in cilje vzgojno-izobraževalne politike. Komisija za razvoj pismenosti, ki je 

bila oblikovana v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) 

jo je potrdila novembra 2006. 

V okviru te naloge bomo podrobneje pogledali, kakšna je dobra praksa nekaterih evropskih 

držav na področju finančne pismenosti ter kakšne ukrepe so izvedle nekatere slovenske 

bančne institucije na tem področju. Raziskali pa bomo tudi zaznavanje uporabnikov bančnih 

storitev do lastnega izobraževanja s področja finančne pismenosti kot tudi odnosa do bank. 

S sklepom Vlade Republike Slovenije je medresorska delovna skupina za pripravo 

Nacionalnega programa finančnega izobraževanja (v nadaljevanju NPFI) oktobra 2010 

pripravila NPFI. S tem pristopom je sledila usmeritvam Organizacije za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) iz leta 2005 ter Evropske komisije (v 

nadaljevanju EK), ki je leta 2007 objavila osem osnovnih načel za zagotavljanje kakovostnih 

finančnih shem na področju finančnega izobraževanja. NPFI je program za sistematično in 

usklajeno prizadevanje dviga posameznikove finančne sposobnosti. Prav tako prepoznava 

probleme, ki bi posamezniku omogočale ločiti pomembne informacije o finančnih produktih 

in storitvah od tržnih nasvetov. NPFI predlaga rešitve, ki bodo posamezniku zagotovile 

dostopnost nepristranskih, poštenih, konkretnih in razumljivih informacij za premišljeno in 

odgovorno odločanje (Vlada RS 2010). 

Finančno izobraževanje je proces, v katerem uporabniki nadgradijo lastno razumevanje 

finančnih produktov, rizikov in priložnosti na trgu. Na osnovi navedenega lahko zavestno 

sprejemajo odločitve o svojih financah. Finančna pismenost prinaša koristi celotni družbi, saj 

zmanjšuje riziko finančne izključitve in ozavešča uporabnike, da že vnaprej finančno 
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planirajo in varčujejo. Vse skupaj pa pomaga ljudem, da ne bi zašli v globoke dolgove (EESC 

2011, 5). Ljudje imajo premalo finančne izobrazbe, saj ta ni v učnem načrtu. Šole našim 

otrokom, državi in svetu delajo medvedjo uslugo, saj jih ne pripravijo na resnični svet 

(Kiyosaki 2011, 271). Bucik et al. (2005, 9) opredeljujejo potrebo po izobraževanju in 

usposabljanju finančne pismenosti v vseh starostnih obdobjih – od predšolskega obdobja do 

odraslosti. Vseživljenjski pristop k pismenosti izhaja iz dejstva, da imajo ljudje v različnih 

obdobjih različne potrebe, družba pa prednje postavlja različne zahteve. Vključiti jo je treba v 

vrtce, šole, fakultete kot tudi domače in delovno okolje. Le tako bomo lahko zajeli celotno 

populacijo.  

Odgovornost za finančno pismenost pa imajo tudi finančne institucije, na primer Banka 

Slovenije (v nadaljevanju BS) in Združenje bank Slovenije (v nadaljevanju ZBS). V nalogi 

bomo podrobneje pogledali tudi vlogo bank na področju izobraževanja in usposabljanja za 

finančno pismenost.  

Evropsko kot tudi slovensko bančništvo je danes v veliki finančni kot tudi moralno etični 

krizi. Poleg izpolnjevanja svojega osnovnega poslanstva je ključno vodilo bančnega sektorja 

optimizacija procesov, zniževanje stroškov ter vlaganje v razvoj in izobraževanje zaposlenih 

kot tudi opismenjevanje uporabnikov bančnih storitev. Arhar (2014, 5) je prepričan, da banke 

kot tudi ZBS s svojim pristopom k ozaveščanju finančne pismenosti prispevajo k 

zmanjševanju različnih tveganj, k boljšemu razumevanju denarja in bank, h krepitvi zaupanja, 

ki je za vsakega izmed nas najboljša oblika motivacije in temelj za razumevanje različnih 

denarnih razmerij.  

1.2 Namen in cilji raziskave  

Mednarodne in domače raziskave (Swedish Financial Supervisory 2010; Consumer Survey; 

Finančna pismenost Slovencev 2011; PISA 2012; Anketa o finančni in zavarovalniški 

pismenosti Slovencev 2013; Raziskava o stopnji finančne pismenosti slovenskih vrhunskih 

športnikov 2014; Canadian Financial Capability Survey 2014 in tako dalje) so pokazale, da je 

stopnja finančne pismenosti v EU kot tudi v Sloveniji na izredno nizkem nivoju. Tudi bančni 

sektor je zaznal naveden primanjkljaj in pred leti intenzivno začel z razvojem različnih oblik 

finančnega izobraževanja. Povečal je vlaganja v kompetence ter znanje zaposlenih, razvil 

nove poslovne oblike finančnega bančništva, pričel pa je tudi s finančnim izobraževanjem 

uporabnikov bančnih storitev.  

1.2.1 Namen raziskave 

Namen magistrske naloge je teoretično preučiti strategije in dobre prakse nekaterih evropskih 

držav na področju izobraževanja ter usposabljanja za finančno pismenost. Opravili bomo tudi 

analizo podatkov, dostopnih na United Nations Development Programme. Prikazali bomo 
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razlike v finančni pismenosti med Slovenijo, Nemčijo, Italijo, Združenim kraljestvom in 

Španijo – primerjalno med letoma 2006 in 2012, upoštevajoč podatke o letih šolanja, BDP in 

porabi za izobraževanje. Nadalje bomo z anketnim vprašalnikom raziskali, kakšna je finančna 

pismenost Slovencev, kakšno je njihovo zaznavanje dejavnosti slovenskih bančnih institucij 

za dvig finančne pismenosti strank in kakšno je njihovo finančno znanje (z vidika poznavanja 

in uporabe bančnih produktov).  

1.2.2 Raziskovalni cilji 

V prvem sklopu teoretičnega dela magistrske naloge bomo po pregledu domače in tuje 

literature in virov opisali, kakšna je vloga denarja, povezava med denarjem, posameznikom in 

bankami. Vse navedeno je povezano s finančno pismenostjo, zato bomo v drugem sklopu 

teoretičnega dela proučili dejavnike, ki vplivajo nanjo, opisali pa bomo tudi razloge, zakaj je 

finančna pismenost vse bolj pomembna in na kakšne načine so posamezne države EU dvignile 

nivo pismenosti. Posebej se bomo osredotočili na slovenski prostor, kjer bomo s pomočjo 

dobrih praks slovenskih bank proučili, kaj so bančne institucije naredile na področju 

izobraževanja in usposabljanja za finančno pismenost. Cilj teoretičnega dela raziskave je 

ugotoviti, ali gospodarske, tehnološke, socialne in kulturne spremembe izzovejo potrebo po 

višji finančni pismenosti.  

V osrednjem, aplikativnem delu magistrske naloge bomo izvedli kvantitativno raziskavo, da 

bi ugotovili, ali slovenske banke z dejavnostmi, ki jih izvajajo, vplivajo na dvig finančne 

pismenosti. Prav tako bomo raziskali trditev, da finančno pismeni uporabniki bančnih storitev 

poznajo in uporabljajo več finančnih produktov. Odgovorili bomo na drugo in tretjo hipotezo. 

Na podlagi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave bomo osnovali predloge 

za izboljšave na področju izobraževanja in usposabljanja za finančno pismenost, ki bodo 

zadevale različne ciljne skupine in podali priporočila za nadaljnje raziskave. 

1.3 Hipoteze raziskave 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in obravnavane problematike smo oblikovali tri hipoteze, ki jih 

bomo ovrgli ali potrdili na osnovi analize sekundarnih podatkov in vprašalnika. 

Hipoteza 1: Finančna pismenost je bila v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Italiji in Španiji v 

letih 2006 in 2012 višja kot v Sloveniji.  

Hipoteza 2: Dejavnosti, ki jih bančne institucije izvajajo, da bi izboljšale finančno znanje 

strank, vplivajo na dvig finančne pismenosti Slovencev. 

Hipoteza 3: Finančno pismeni uporabniki bančnih storitev poznajo in uporabljajo več 

finančnih produktov.  
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1.4 Predstavitev raziskovalnih metod 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretični del temelji na 

preučevanju domače in tuje literature, virov in člankov, ki so predmet raziskave. Uporabili 

smo opisno metodo, in sicer metodo opisne analize, sinteze, deskripcije z opisovanjem dejstev 

in metodo kompilacije. Posavec in Dolenc (2010, 11–12) razlagata, da je metoda kompilacije 

postopek povzemanja tujih rezultatov znanstvenega raziskovanja, njihovih opažanj, 

zaključkov in spoznanj; metoda analize je postopek, kjer razčlenjujemo znanstvene pojme na 

njihove sestavne dele; metoda sinteze pa je tista, kjer enostavna dejstva zložimo v bolj 

zapletene pojme. Povzeli smo stališča, spoznanja ter navedbe različnih avtorjev. V ta namen 

smo uporabili predvsem metode iskanja, zbiranja in študija razpoložljive literature. Uporabili 

smo metodo analize vsebine in posploševanja znanstvenih trditev ter primerjalne analize 

dobljenih ugotovitev. 

Poleg teoretičnih izhodišč smo v magistrskem delu prikazali tudi primere dobrih praks 

slovenskih bančnih institucij na področju izobraževanja in usposabljanja za finančno 

pismenost.  

Toš in Hafner - Fink (1998, 2) opredeljujeta empirične raziskave kot tisti del človekovega 

spoznanja, ki je izid neposrednega čutnega zaznavanja (opazovanja) realnega sveta. Empirični 

del magistrske naloge ima dva dela. V prvem delu smo na podlagi dostopnih virov finančne 

pismenosti v EU z metodo analize variance analizirali obstoječe podatke. Primerjali smo 

stanje finančne pismenosti med Slovenijo, Nemčijo, Italijo, Združenim kraljestvom in Španijo 

– med letoma 2006 in 2012, upoštevajoč podatke o letih šolanja (indeksi), BDP (v USD) in 

porabi za izobraževanje (odstotki BDP). Za primerjavo med državami smo izbrali smiselne 

spremenljivke, ki imajo vpliv na finančno pismenost. BDP je tržna vrednost vseh končnih 

proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu, leta šolanja 

prikazujejo izračun na podlagi povprečnega števila let šolanja in pričakovanega števila let 

šolanja, medtem ko poraba za izobraževanje predstavlja skupne javne izdatke v 

izobraževanju, izražene kot odstotek BDP. Odgovorili smo na prvo hipotezo. V drugem delu 

pa smo na podlagi izvedene anketne raziskave dobili odgovor na drugo in tretjo hipotezo. Za 

zbiranje podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik Finančna pismenost Slovencev 2011 

(Mihajlović 2011), ki smo ga dopolnili z dodatnimi vprašanji, vezanimi na dejavnosti, ki jih 

slovenske bančne institucije izvajajo za dvig pismenosti svojih strank. Trditev, da dejavnosti, 

ki jih bančne institucije v Sloveniji izvajajo, da bi izboljšale finančno znanje strank, vplivajo 

na dvig finančne pismenosti, smo ugotavljali z metodo faktorske analize. Odvisna 

spremenljivka je finančna pismenost, ki je novo izračunana spremenljivka, glede na 

ne/pravilne odgovore, vezane na anketna vprašanja. Neodvisne spremenljivke pa so različne 

dejavnosti bank. Trditev, da finančno pismeni uporabniki bančnih storitev poznajo in 

uporabljajo več finančnih produktov, smo ugotavljali z neparametričnim Mann-Whitney U 

testom. Iz spremenljivke finančna pismenost smo oblikovali dve skupini – finančno pismeni 
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in finančno nepismeni. Nato smo med tema dvema skupinama primerjali razlike v tem, koliko 

finančnih produktov poznajo in uporabljajo. Raziskavo smo izvedli na priložnostnem vzorcu 

anketirancev – uporabnikov bančnih storitev slovenskih bank. Vprašalnik je bil fizično 

razdeljen oziroma dostopen v petih izbranih bančnih poslovalnicah treh izbranih slovenskih 

bank, prav tako pa smo ga v elektronski obliki (uporabili smo orodje 1ka) posredovali 

različnim uporabnikom bančnih storitev. V raziskavi je sodelovalo 340 respondentov. 

Soglasje za uporabo vprašalnika Finančna pismenost Slovencev 2011 smo prejeli od podjetja 

IPSOS in revije Moje finance.  

Vprašalnik (priloga 1), namenjen uporabnikom bančnih storitev, je sestavljen iz uvodnega 

nagovora, izločitvenega vprašanja in treh sklopov vsebinsko povezanih vprašanj. Prvi sklop, 

ki vključuje 23 vprašanj in zadeva finančno pismenost, smo prevzeli iz vprašalnika podjetja 

IPSOS in revije Moje finance. Drugi in tretji sklop zajemata vprašanja, ki smo jih oblikovali 

sami. Drugi sklop obsega pet vprašanj, vezanih na bančne dejavnosti, kjer smo anketirance 

spraševali o virih pridobivanja finančnih znanj, dejavnostih bank za izboljšanje finančnega 

znanja svojih strank, poznavanju in uporabi bančnih produktov in podobno. Tretji sklop je 

sestavljen iz petih splošnih vprašanj. Podatke smo statistično obdelali s pomočjo orodja 1ka in 

programa SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

1.5 Omejitve in predpostavke 

Raziskava temelji na nekaterih predpostavkah: 

- Anketiranci bodo pripravljeni izpolniti vprašalnik. 

- Anketiranci bodo na vprašanja odgovarjali pošteno in odgovorno. 

- Bančne institucije so ena izmed gonilnih sil spreminjanja obstoječe finančne pismenosti. 

- Lastne napake bančnih institucij so bile motiv za vpeljevanje sprememb in novosti na 

področju finančne pismenosti zaposlenih in bančnih uporabnikov. 

- Uporabniki bančnih storitev so pokazatelj izboljšanja finančne pismenosti. 

Raziskava temelji na naslednjih omejitvah: 

- Anketna raziskava predstavlja presečno mnenje uporabnikov bančnih storitev glede 

finančne pismenosti v Sloveniji in se lahko spreminja. 

- Pogoj za izpolnitev ankete je bil, da je anketiranec v letu anketiranja vsaj enkrat opravil 

bančno storitev. 

- Vprašalnik o izobraževanju in usposabljanju za finančno pismenost, vloga bančnih 

institucij, je bil zelo obsežen, s čimer smo izgubili določeno število anketirancev. 

- Nabor domače in tuje strokovne literature je kljub skrbnemu pregledu lahko še vedno 

subjektiven in omejen. 
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1.6 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz štirih poglavij. Uvodno poglavje pojasnjuje raziskovalni 

problem in navaja pristope k delu. Drugo poglavje obravnava teoretična izhodišča in dobre 

prakse, ki so podlaga za empirično raziskavo. Tretje poglavje je namenjeno empirični 

raziskavi in interpretaciji dobljenih izidov. Četrto poglavje zajema povzetek celotnega dela, 

opisuje prispevek k stroki in znanosti ter navaja predloge za nadaljnje raziskovanje.  

V prvem delu teoretičnega dela smo po pregledu domače in tuje strokovne literature raziskali 

dejavnike, ki vplivajo na razvoj finančne pismenosti. Nadalje smo predstavili vsebino in 

dosežke raziskav s predmetnega področja v Sloveniji. 

V drugem delu teoretičnega dela smo raziskali in povzeli razvoj finančnega izobraževanja in 

usposabljanja v EU, kot tudi predstavili dobre prakse držav EU in Slovenije. Namen 

konkretnih dejavnosti za razvoj finančne pismenosti po državah je, da skozi spreminjajočo in 

razvijajočo se dinamiko ugotovimo, kako smo tem spremembam sledili v Sloveniji, še 

posebej na bančnem področju. Iz tega želimo nakazati morebitne potrebe po prihodnjih 

spremembah. Za iskanje virov smo uporabili različne brskalnike in knjižnično bazo COBISS. 

V osrednjem, aplikativnem delu magistrske naloge smo analizirali sekundarne podatke, da bi 

ugotovili stopnje razvoja finančne pismenosti določenih EU držav v primerjavi s Slovenijo v 

določenem časovnem obdobju. Prav tako smo izvedli empirično raziskavo z namenom 

ugotovitve stališč anketirancev o vplivu dejavnosti bančnih institucij na izboljšanje njihovega 

finančnega znanja kot tudi njihovo poznavanje in uporabo finančnih produktov. Odgovorili 

smo na postavljene hipoteze.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

V drugem poglavju bomo predstavili teoretična izhodišča, ki se nanašajo na razvoj finančne 

pismenosti, ki je povezana z razvojem denarja. Zanima nas, kakšno smer je ubrala EU v 

izobraževanju in usposabljanju za finančno pismenost kot tudi dobre prakse slovenskih 

bančnih institucij na tem področju. 

2.1 Denar, banke in posameznik  

Denar je širši civilizacijski pojav. Zgodovina njegovega razvoja ni enovita, je pa za njegov 

nastanek pomembna stopnja civilizacije. Nastal je pred nastankom države in v času evolucije 

spreminjal svojo obliko in funkcijo. Močno je povezan z bančništvom in prebivalstvom. Če se 

vprašamo, kaj je denar, so odgovori lahko zelo različni. Tudi avtorji ga opredeljujejo na 

različne načine. Samuelson in Nordhaus (2002, 469) pravita, da je denar karkoli, kar lahko 

uporabljamo kot splošno sprejet ekvivalent v menjavi. Kot najpomembnejšega izpostavita 

transakcijski denar, ki je vsota bankovcev in kovancev, ki so v obtoku zunaj bank. Po 

pomembnosti mu sledi širše opredeljeni denar, kamor uvrščata hranilne vloge, gotovino in 

čekovne račune. Ključne prednosti denarja vidita tudi v možnosti njegove zaščite pred 

ponarejanjem, njegovo redkost in uporabnost kot splošno plačilno sredstvo. »O denarju vemo 

več, kot o katerem koli drugem predmetu; ker namreč ni ničesar, kar bi morali vedeti o njem, 

tudi ne more ničesar skrivati pred nami. Je stvar, ki je popolnoma brez lastnosti, zato ne 

zmore tistega, kar zmore celo najšibkejši objekt: skrivati v sebi presenečenje ali razočaranje,« 

ugotavlja Simmel (1978, 242). Arhar meni, da je denar kot jezik. Je sredstvo komunikacije 

med različnimi tržnimi udeleženci. Ker je vrednostno nevtralen, se moralno vprašanje postavi 

ob njegovem izvoru, ob tem, kako ga pridobimo (Arhar 2014, 5). 

Györek (2003, 43) opisuje, da je blagovna menjava potekala že pred iznajdbo denarja. Denar 

jo je le poenostavil in pospešil. Skozi zgodovino je denar prešel različne razvojne stopnje od 

vezane do papirne valute. Avtor meni, da denar v narodnih gospodarstvih opravlja pet funkcij 

– kot splošno merilo vrednosti, ki preko cene izraža vrednost blaga; pojavlja se kot menjalno 

sredstvo, saj fizično posreduje v blagovni menjavi; opravlja pa tudi zakladno vlogo, kadar ne 

kroži in ga nekdo hrani za kasnejše potrebe; deluje lahko tudi kot svetovno plačilno sredstvo, 

kadar je v celoti krit z rezervami zlata in je pri emisijski banki zamenljiv za zlato; najbolj pa 

je poznan kot plačilno sredstvo v menjalnih transakcijah. 

Spet drugačen je filozofski pogled na denar. Simmel (1978, 4–10) v svojem delu odstira ta 

vidik, ki ga je razvijal iz vrednostnih občutij, iz prakse odnosa do stvari in iz vzajemnih 

razmerij med ljudmi. Prav tako spremlja njegove učinke na življenjsko občutje posameznikov, 

prepletenost njihovih usod in splošno kulturo. Denar je zanj avtonomni izraz menjalnega 

razmerja, ki zaželene objekte spreminja v gospodarske in omogoča nadomestljivost stvari. 

Potrjuje izvorno potrebo po vrednem denarju in prehod k funkcionalni naravi denarja. Denar 
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postane orodje, kar vpliva na porast vrednosti bogastva. Avtor izpostavlja tudi pojav 

psiholoških posledic denarja, kot je lakomnost, zapravljivost, asketska revščina, moderni 

cinizem in tako dalje. Količina denarja posameznika se kaže tudi v različnih pragih 

ekonomske zavesti, razlikah v tveganjih in preobrazbi specifičnih pravic v denarne zahteve. 

Denar zelo vpliva na življenjski slog. V denarnem gospodarstvu je vidna prednost 

intelektualnih funkcij pred emocionalnimi, dvojna vloga uma in denarja, razmah materialne 

kulture in zaostanek individualne. Tempo in spremembe življenja kot tudi spremembe v 

količini denarja. Vse skupaj lahko interpretiramo kot preračunljivost novega veka. Laut 

(2001, 14–15) je v svojem delu izpostavil, da človek doseže svobodo na finančnem področju, 

ko denar dela zanj in ne, kadar človek dela zanj. Avtor meni, da si moramo zgraditi duh 

blagostanja, kar pomeni, da dosežemo sposobnost, ki nam omogoča dosegati materialne cilje 

in nam zagotavlja čustveno varnost. Nauči nas pravilno razpolagati z denarjem. 

Da bomo lažje razumeli povezavo denarja s posameznikom in banko, moramo preučiti 

zgodovino njegovega razvoja. 

2.1.1 Mejniki razvoja denarja 

Kljub številnim proučevanjem nastanka denarja točnega obdobja ne poznamo. Evolucija 

denarja sega v zelo zgodnjo stopnjo zgodovine, daleč pred nastankom organiziranih oblik 

življenjskih skupnosti. Navade in koristi ljudi so bile tiste, ki so botrovale uporabi denarja. 

Nastanek denarja je najprej širše skupnosten in šele kasneje ožji ekonomski fenomen (Vilar 

1990, 29). 

Bailey in Law (2007) sta v delu Kako je nastal denar opredelila ključne mejnike v razvoju 

denarja. Menita, da se je denar razvil v srednji kameni dobi (od 9.000 do 6.000 let pred našim 

štetjem), ko se je pojavila menjalna trgovina med poljedelskimi, živinorejskimi in vojaškimi 

skupnostmi. Menjavalo se je blago za blago. Kot prvo plačilno sredstvo so verjetno 

uporabljali krave.  

V starem veku (od 3500 let pred našim štetjem do leta 476 našega štetja) se je s pojavom 

pisave pričelo vodenje knjigovodskih evidenc. Pisarji v Mezopotamiji (današnjem Iraku) so 

oblikovali simbole iz kamna, ki so predstavljali različne vrste trgovskega blaga. Simbole so 

nato zamenjale risbe posameznih stvari, ki so jih pisarji risali v kose gline. Zraven so zapisali 

tudi simbole za količino, torej številko. Iz pisanih simbolov se je razvila pisava klinopis. 

Takrat se je v Mezopotamiji razvilo tudi prvo bančništvo, kar je pomenilo prehod iz blagovne 

menjave k denarju. Vladarji v tedanji Kapadokiji (pokrajina v današnji Turčiji) so v tistem 

času jamčili za kakovost srebrnih odlitkov, ki so kasneje postali denar. K splošnemu 

poenotenju sistema denarja, uteži in mer je pripomogel tudi Aleksander Veliki, ko je določil 

razmerje 1:10 med zlatom in srebrom. Rimske kovnice so dale v obtok srebrne kovance, 

prebivalci današnje Anglije so v tem obdobju kot plačilno sredstvo uporabljali meče. V 
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Afriki, konkretneje v Egiptu, so egiptovske kašče delovale kot banke. V kaščah so hranili 

blago in na papirusu vodili evidenco. Podatki so morali biti točni, sicer so državni uradniki 

krivca razglasili za tatu in mu odrezali roko. Na Kitajskem so v tem obdobju pričeli kot denar 

uporabljati školjke kavrije. Bile so majhne in lahke za prenašanje, zato so jih pri trgovanju 

uporabljala mnoga starodavna ljudstva. Kavrije so postale za Kitajce tako pomembne, da so 

jih uporabili za svoj piktogram, simbol za denar. Kot denar so na Kitajskem uporabljali tudi 

druge predmete - lopate, nože in motike. Ker so bili pravi predmeti preveliki za prenašanje, so 

jih oblikovali kot miniaturno orodje. Orodju pa so sledili okrogli kovinski novčiči.  

Prvi pravi kovanci so bili izdelani v srednjem veku (od 5. do 15. stoletja) v deželi Lidija 

(današnja Turčija). Kovanci so bili narejeni iz zlata in srebra ter opremljeni z žigom kralja. 

Sčasoma so kovanci imeli enako težo in sestavo. S tem so pridobili tudi na vrednosti kot 

standardno, splošno veljavno menjalno sredstvo. Ko so trgovci spoznali uporabnost kovancev, 

se je njihova uporaba razširila v Perzijo (današnji Iran) in Grčijo. Grki so podobo tedanjih 

kovancev, ki so bili okrogli in imeli podobo na obeh straneh, ohranili do današnjih dni. Enako 

kot Grki so bili tudi Rimljani ponosni na svoj denar in so s tem sporočali, kdo ima oblast. Že 

v tedanjih časih mestnih državic je zmagovalec v pogostih vojskovanjih prisilil poraženca, da 

je prevzel njegovo valuto. V 8. stoletju našega štetja se je v Angliji že uveljavil peni kot 

glavni angleški kovanec, medtem ko v 10. stoletju Kitajci že pričnejo uporabljati papirnati 

denar. Pomemben mejnik v razvoju denarja je tudi določitev plače, ki je v 13. stoletju v 

Angliji znašala en peni na dan. Ekonomist Nicole Oresme je stoletje kasneje dokazal, da 

količina dragocenih kovin v obtoku določa vrednost denarja. Temu je sledila ustanovitev prve 

banke v Barceloni ter ustanavljanje prvih investicijskih skladov, ki segajo v l5 stoletje.  

V novem veku (od 16. do 19. stoletja) so iz Amerike v Španijo pripeljali zelo velike količine 

zlata. Po ocenah naj bi količine zajemale od 1.000 do 1.500 kilogramov letno. Pomembna je 

tudi ugotovitev Hernanda Cortesa, ki je ugotovil, da so že Azteki in Maji kot denar uporabljali 

zlati prah v votlih peresih kot tudi kakavova zrna. Na Češkem so v 16. stoletju pričeli kovati 

tolarje. V Angliji so ustanovili prvo delniško družbo, ki so jo poimenovali Ruska družba. 

Kmalu so tam ustanovili tudi Kraljevo borzo. Zanimiv je tudi nadaljnji razvoj sefov za 

hranjenje zlata, ki so se razvili v banke. Tudi prvi čeki so bili izdani v Angliji, kjer kmalu 

zatem še zlatarska potrdila postanejo denar. V Ameriki je bil razvoj denarja upočasnjen, saj je 

bila šele v 18. stoletju ustanovljena Severnoameriška banka, medtem ko je kovnica denarja 

tam pričela delovati kasneje.  

Velike spremembe na denarnem trgu prinese dvajseto stoletje, predvsem velika gospodarska 

kriza. V New Yorku razpade delniški trg. To obdobje lahko imenujemo obdobje vrednostnih 

papirjev, ki je razširilo vlogo denarja in omogočilo njegovo drugačno obliko (Bailey in Law 

2007, 6–9). Razvoj denarja je tesno povezan z razvojem bančništva. Banke so izdajale 

vrednostne papirje oziroma potrdila brez garancije, ki so temeljila na zaupanju. V dvajsetem 
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stoletju so se pojavile tudi plačilne kartice in elektronsko bančništvo, ki jih obravnavamo kot 

nove oblike denarja.  

Danes prevladuje plastični denar, banke pa pospešeno uvajajo digitalno poslovanje, ki bo še 

bolj izpodrinilo papirnega. 

Skozi zgodovino uporabe blagovnega denarja lahko zaznamo zanimiv pojav, ki so ga pogosto 

opažali, in sicer, da se je blago vedno uporabljalo le kot menjalni posrednik, vedno bolj pa je 

zgubljalo svoj prvotni pomen. Na primer: obrabljen nož na Kitajskem je kazal, da ima 

njegova funkcija menjalnega posrednika dolgo preteklost. Enak nož, vendar povsem nov, je v 

ljudeh vzbujal sum, da gre za ponaredek. Primer nam dokazuje, da se je bolj uporabljalo tisto 

blago, ki je bilo bolj obrabljeno, čeprav svoje prvotne uporabne funkcije skoraj ni imelo več 

(Ribnikar 1999, 13). 

2.1.2 Današnji akterji ustvarjanja denarja 

Križanič (2012, 34) opredeljuje štiri akterje sodobnega ustvarjanja denarja: 

- Centralna banka, ki kupuje od države in poslovnih bank vrednostne papirje, zlato ter 

devize. Kot organ, ki je odgovoren za delovanje monetarnega in kreditnega sistema, 

odreja obrestno mero in odloča o obveznih rezervah poslovnih bank. Prav tako je 

zadolžena, da zagotavlja gospodarstvu zadostno količino denarja za nemoteno 

proizvodnjo ter ohranja stabilnost cen. 

- Poslovne banke, ki prejemajo od gospodarstva in prebivalstva gotovino, zlato in devize 

ter jih pretvarjajo v knjižni denar. Gospodarstvo kreditirajo z nakupi vrednostnih 

papirjev, centralni banki pa prodajajo svoje vrednostne papirje in vrednostne papirje, 

kupljene od gospodarstva (predvsem menice). Poslovne banke držijo rezervo gotovine v 

višini predpisane. 

- Država prodaja centralni banki svoje vrednostne papirje in s tem financira del svoje 

porabe. Je vrhovni monetarni organ in določa okvire za monetarno in kreditno politiko ter 

razglaša denar centralne banke za zakonito plačilno sredstvo. 

- Gospodarstvo in prebivalstvo vlaga v poslovne banke gotovino, zlato in devize. Če gre za 

tekoče račune in vloge na vpogled, jih pretvarja v knjižni denar. Pri poslovnih bankah 

najema kredite in jim prodaja svoje vrednostne papirje. 

Glogovšek meni, da so banke distribucijske organizacije, ki z namenom premostitve časovnih 

prenosov v denarnem toku prevzemajo dejavnosti, kjer so ključni elementi menjava, transport, 

depozit kot tudi zagotavljanje likvidnih sredstev za javnost (Glogovšek 2008, 18). 

Neodgovorno ravnanje finančnih institucij ima ključno vlogo pri finančni krizi, ki se je razvila 

v resno ekonomsko, socialno in politično krizo. Finančne inovacije in pomanjkanje 

transparentnosti sistema so prebivalcem Evrope povzročile težje razumevanje zapletenega in 
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globaliziranega trga, preobremenjenega s paleto finančnih produktov (EESC 2011, 4). 

Vsekakor splošno finančno izobraževanje vseh državljanov pripomore k razvoju celotne 

skupnosti, zmanjša riziko finančne izključitve in opogumlja potrošnike k vnaprejšnjemu 

finančnemu planiranju in varčevanju. Posledično tudi preprečuje, da bi ljudje zašli v globoke 

dolgove.  

2.2 Finančna pismenost 

Finančna pismenost je stopnja pismenosti, do katere človek razume ključne finančne koncepte 

in ima sposobnost in samozaupanje za vodenje osebnih financ. Tudi v spremenjenih 

gospodarskih razmerah sprejema ustrezne kratkoročne odločitve ter finančno načrtuje večje 

življenjske dogodke. V reviji o potrošniških zadevah pa najdemo še drugačno definicijo 

finančne pismenosti, in sicer jo avtor opredeljuje kot sposobnost uporabe znanja in spretnosti 

za učinkovito upravljanje finančnih sredstev (Remund 2010).  

Stone, Wier in Bryant (2008) opredeljujejo finančno pismenost kot osnovno finančno znanje, 

ki je potrebno za uspešno upravljanje dolga. Podobno stališče imajo tudi Gross, Ingham in 

Matasar (2005), saj menijo, da finančna pismenost zajema osnovne informacije, ki so 

potrebne posamezniku za delovanje v kreditnem gospodarstvu.  

Po opredelitvi v raziskavi PISA 2012 je finančna pismenost posameznikovo poznavanje in 

razumevanje finančnih pojmov in tveganj, ki vključuje tudi veščine, motivacijo in 

samozavest, da uporabi to poznavanje in razumevanje pri sprejemanju racionalnih odločitev v 

različnih finančnih vsebinah, da izboljša finančno stanje posameznika in družbe in da lahko 

sodeluje v upravljavskih odločitvah (Pedagoški inštitut 2014). MF navaja, da finančna 

pismenost omogoča potrošnikom, ki bi želeli vlagati v finančne trge, da izberejo produkte in 

storitve, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam. Z ustreznim znanjem lažje ocenjujejo 

pridobljene nasvete in bolje izkoriščajo priložnosti, ki jih ponuja trg. Istočasno se potrošniki 

bolje zavedajo posledic svojih dejanj in pogodbenih sporazumov, ki jih sklepajo (MF 2009). 

Strokovna direktorica Mednarodnega centra za finančno pismenost (v nadaljevanju GFLEC), 

Annamaria Lusardi je prepričana, da je bila pismenost zelo pomembna že v industrijski 

družbi. Takrat so izstopali prebivalci, ki so imeli sposobnost branja in pisanja, danes pa tisti, 

ki so finančno pismeni. Danes je finančna pismenost ključ do popolne integracije v družbi 

(GFLEC 2014). 

Finančna pismenost pokriva osnovno pismenost, torej tudi bralno in matematično pismenost, 

in je obenem njena nadgradnja, saj je zanjo potrebnega več znanja ter veščin in spretnosti, 

predvsem na finančnem področju (Mason in Wilson 2000). Tu veljajo vsa načela splošne 

pismenosti, predvsem razumevanje in sposobnost uporabe finančnih podatkov pri sprejemanju 

odločitev. V tem okviru finančna pismenost ne predstavlja ločene vrste pismenosti, temveč 

povezavo med splošno bralno in matematično pismenostjo in drugim osnovnim znanjem ter 



 

12 

veščinami, ki so povezane z osebnimi in drugimi finančnimi zadevami (Murray 2010). 

Atkinson in Messy (2012) opredeljujeta finančno pismenost kot kombinacijo seznanjenosti, 

znanja, spretnosti in vedenja, ki so potrebni za ustrezno finančno odločitev in za doseganje 

lastne finančne blaginje. Finančno pismeni posamezniki so glede na navedbe avtorjev 

Kempson, Collard in Moore (2006) tisti posamezniki, ki so matematično pismeni, ki znajo 

učinkovito ravnati z denarjem in vedo, kako ravnati s posojili in dolgovi. Sposobni so oceniti 

potrebo po zavarovanju in varstvu, oceniti pa znajo tudi različne vrste tveganj in poplačil, ki 

so povezani z različnimi možnostmi prihrankov in vlog. Razumejo tudi širše etične, družbene, 

politične in okoljske razsežnosti financ. Willis (2008) poudarja kognitivne vidike finančne 

pismenosti, ki zajemajo znanje, izobraževanje in informacije o različnih finančnih področjih – 

kako ravnati z denarjem in viri, o bančništvu, depozitih, posojilih, zavarovanjih in davkih.  

2.3 Raziskave o finančni pismenosti Slovencev 

Mednarodne in domače raziskave o stopnji finančne pismenosti so pokazale, da je stopnja 

finančne pismenosti v EU kot tudi v Sloveniji na izredno nizkem nivoju. Zavedajoč se tega, je 

tudi Slovenija izvedla nekaj raziskav s predmetnega področja, ki jih v nadaljevanju 

povzemamo. Raziskave so bile v Sloveniji opravljene v obdobju 2011 do 2015. 

Finančna pismenost Slovencev 2011 

Raziskava o finančni pismenosti Slovencev je bila izvedena leta 2011 v sodelovanju med 

revijo Moje finance in tržno raziskovalnim podjetjem Ipsos. Podatki so bili zbrani s spletnim 

anketiranjem. Vzorec je zajemal 508 anketirancev v starosti od 18 do 65 let (Mihajlović 

2011). Bil je reprezentativen po spolu, starosti in regiji. Izvajalci raziskave so mnenja, da je 

bila zaradi spletnega anketiranja zajeta bolj izobražena populacija.  

Kot navaja avtorica (Mihajlović 2011), je vprašalnik vsebinsko temeljil na mednarodnih 

raziskavah finančne pismenosti in posebej oblikovanih specifičnih vprašanjih za slovenski trg. 

Uporabljena je šolska lestvica ocen, kjer se je za vsakega anketiranca pogledal delež pravilnih 

odgovorov, nato pa se je po posamezniku določila šolska ocena njegovega znanja. Skupna 

šolska ocena finančne pismenosti Slovencev je povprečje šolskih ocen vseh anketirancev v 

vzorcu. Rezultat anketiranja je pokazal, da je znanje Slovencev s področja finančne 

pismenosti zadostno, oziroma izraženo v šolski oceni 2 (Mihajlović 2011). Za zadostno oceno 

je bilo treba zbrati 50 odstotkov pravilnih odgovorov, za oceno dobro je zadoščalo od 64 do 

76 odstotkov pravilnih odgovorov, za prav dobro od 77 do 89 odstotkov, oceno odlično pa so 

prejeli tisti, ki so pravilno odgovorili na več kot 90 odstotkov vprašanj. V povprečju so se 

bolje izkazali moški kot ženske. Ženske v povprečju niso dosegle pozitivne ocene. Najslabši 

rezultati so bili zaznani pri mladih med osemnajstim in devetindvajsetim letom, kjer jih je 

polovica prejela oceno nezadostno. Največ znanja so pokazali vprašani med tridesetim in 
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petinpetdesetim letom. Anketiranci z višjo ali visoko izobrazbo so dosegli povprečno oceno 

znanja 2,2, medtem ko so tisti z osnovno ali poklicno šolo dosegli le oceno 1,6. Prav tako se 

je pokazalo, da tudi višina mesečnega dohodka pozitivno vpliva na stopnjo finančnega znanja. 

V skupini z osebnim mesečnim neto dohodkom nad 1.400 EUR jih je 8 odstotkov doseglo 

oceno odlično, medtem ko je bila njihova povprečna ocena 2,6. V skupini z dohodkom do 

600 EUR pa so anketiranci zbrali povprečno oceno le 1,6. Na finančno pismenost pa je 

vplivala tudi regija. Najboljšo povprečno oceno (2,1) je prejela osrednjeslovenska regija, 

najnižjo (1,7) pa koroška, zasavska in savinjska regija (Mihajlović 2011).  

Na podlagi rezultatov ankete so finančni svetovalci opredelili vzroke slabega finančnega 

znanja. Menijo, da so posledica napačne vzgoje, pomanjkljivega šolskega sistema in 

brezbrižnosti posameznikov. Izvajalci raziskave in slovenski strokovnjaki s finančnega 

področja so mnenja, da je izobraževanje o osebnih financah treba vpeljati v šole in ustanoviti 

sklad za financiranje programov za izboljšanje finančne pismenosti, ki bi zagotavljal 

izobraževanje zaposlenih v vseh sektorjih. Izobraževanje morajo izvajati ustrezno 

usposobljene organizacije, posebna delovna skupina pa bi morala izvajati nadzor 

izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah. Prav tako menijo, da bi morali biti finančnega 

izobraževanja deležni tudi študenti pred prejemom štipendije ali študentske pomoči, enako pa 

tudi mladoporočenci. Novinarji bi morali bolj ozaveščati javnost o pomembnosti pokojninskih 

in življenjskih zavarovanj. Poudarjajo tudi samoiniciativnost posameznikov pri izobraževanju 

oziroma samoizobraževanje s prebiranjem finančne literature (ibid.). 

Raziskave PISA 2012  

PISA je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učenk in učencev v državah 

članicah OECD in državah partnericah (Pedagoški inštitut 2014). Države na tri leta 

ugotavljajo ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti učenk in učencev v starosti 

15 let, lahko pa se preverjajo še dodatna področja pismenosti. Vsak krog raziskave je z dvema 

tretjinama nalog osredotočen na eno izmed treh področij: branje leta 2000, matematika leta 

2003 in naravoslovje leta 2006. Leta 2009 se je začel drugi krog zbiranja podatkov in tako je 

bilo leta 2012 glavno področje merjenja matematična pismenost. Raziskava je bila v 

mednarodnem prostoru prvič izvedena leta 2000 in v Sloveniji leta 2006.  

Kot navaja Pedagoški inštitut (2014), izvajalec raziskave PISA 2012 v Sloveniji, je v njej 

sodelovalo 18 držav, od tega 13 držav članic OECD. Pridružile so vse gimnazije, 327 srednjih 

šol, 24 osnovnih šol in ena ustanova za izobraževanje odraslih. Skupaj je v preverjanju 

finančne pismenosti sodelovalo 1312 slovenskih petnajstletnikov. V povprečju so dosegli 485 

točk, kar je nižje od povprečja držav OECD, ki je 500 točk. Po rangu je dosežek Slovenije 

med devetim in štirinajstim mestom. Najboljši rezultat, 603 točke, so dosegli petnajstletniki 

na Kitajskem. Nadpovprečne rezultate so dosegli tudi petnajstletniki iz Belgije, Češke, 

Poljske, Estonije, Avstralije in Nove Zelandije. Latvija in Amerika sta imeli dosežek na ravni 
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povprečja OECD. Poleg Slovenije so podpovprečni dosežki na področju finančne pismenosti 

tudi v Franciji, Španiji, Italiji, na Hrvaškem in Slovaškem ter v Rusiji, Izraelu in v Kolumbiji. 

Po izsledkih raziskave je v Sloveniji 82 odstotkov učenk in učencev doseglo temeljno raven 

finančne pismenosti, medtem ko jo v povprečju v državah OECD dosega 85 odstotkov. Tretjo 

raven finančne pismenosti v Sloveniji dosega 55 odstotkov, v OECD pa 62 odstotkov učenk 

in učencev. Četrto raven 24 odstotkov in v OECD 32 odstotkov, peto, najvišjo raven finančne 

pismenosti pa v Sloveniji dosega 6 odstotkov in v OECD 10 odstotkov učenk in učencev 

(Pedagoški inštitut 2014).  

Dosežke pri finančni pismenosti lahko primerjamo z dosežki pri matematični in bralni 

pismenosti s tem, da primerjamo dosežke finančne pismenosti skupin učenk in učencev, ki 

imajo pri matematiki in branju med seboj podobne dosežke. Za Slovenijo velja, da so dosežki 

pri finančni pismenosti nižji od pričakovanih dosežkov učenk in učencev s podobnimi 

matematičnimi in bralnimi rezultati iz vseh sodelujočih držav. Razlik med spoloma v 

dosežkih finančne pismenosti v večini držav ni, razen v Italiji, kjer so uspešnejši učenci. Če 

pa primerjamo dosežke med učenkami in učenci, ki so enako uspešni pri matematiki in 

branju, so pri finančni pismenosti uspešnejši učenci. Kar velja tudi za Slovenijo (Pedagoški 

inštitut 2014). 

Pedagoški inštitut (2014) v raziskavi prav tako navaja, da je v raziskavi 90 odstotkov 

slovenskih petnajstletnikov odgovorilo, da že imajo odprt bančni račun, kar je najvišji 

odstotek med 18 državami. Sloveniji sledi Nova Zelandija z 89 odstotki. V povprečju je v 13 

državah OECD le 58 odstotkov petnajstletnikov poročalo, da že imajo odprt bančni račun. Kot 

ključni vir denarja so petnajstletniki v vseh sodelujočih državah navedli denarna darila od 

sorodnikov in prijateljev. Prav tako so potrdili, da morajo za uresničitev lastnih želja 

varčevati. Tak odgovor je izrazila večina petnajstletnikov v devetih državah. V povprečju bi v 

sedmih državah OECD v tem primeru varčevalo 63 odstotkov petnajstletnikov. Kljub temu je 

ta odstotek v Sloveniji najnižji med devetimi državami (57 odstotkov), najvišji je na 

Hrvaškem (75 odstotkov). V Sloveniji bi si približno 23 odstotkov petnajstletnikov raje 

izposodilo denar od družinskega člana. Podoben odstotek petnajstletnikov je ta odgovor 

izbralo tudi v Italiji in Izraelu. 

V poročilu PISA, ki temelji na raziskavi PISA 2012, so dosežki slovenskih učenk in učencev s 

področja matematične pismenosti v zadnjih letih stabilni (Pedagoški inštitut 2013): 

- V Sloveniji dosega temeljno raven matematične pismenosti (2. raven na mednarodni 

lestvici) 80 odstotkov učenk in učencev, kar je enako kot leta 2009. S tem znanjem 

učenke in učenci uspešno nadaljujejo šolanje in učinkovito delujejo v vsakdanjem 

življenju. V povprečju je v državah OECD odstotek učenk in učencev, ki izkazujejo 

temeljne kompetence 77 odstotkov, leta 2009 pa je bil 78 odstotkov.  
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- 48 odstotkov slovenskih učenk in učencev dosega 2. oz. 3. raven matematične 

pismenosti. Najvišje ravni (5. oz. 6. raven) dosega 14 odstotkov slovenskih učenk in 

učencev. V povprečju v državah OECD 46 odstotkov učenk in učencev dosega 2. oz. 3. 

raven in najvišje ravni matematičnih dosežkov pa dosega 12 odstotkov.  

- Slovenski učenci in učenke so v povprečju dosegli 501 točko, kar je enako kot leta 2009. 

Dosežek je pomembno višji od povprečja OECD (494 točk). Najvišje matematične 

dosežke so zabeležili na Kitajskem (613 točk), kar je primerljivo približno trem letom 

šolanja – nad povprečjem OECD. Slovenski dosežek se statistično ne razlikuje od 

dosežkov Avstrije, Irske, Danske, Češke, Avstralije in Nove Zelandije.  

- Med skupnimi matematičnimi dosežki učenk in dosežki učencev ni razlik. V Sloveniji so 

učenke v povprečju dosegle 501 točko, učenci pa 502 točki. Razlika ni statistično 

pomembna. V OECD in EU je povprečna razlika med spoloma večja za 12 točk in je 

statistično pomembna.  

- V povprečju so v državah OECD v matematični pismenosti uspešnejši učenci. To velja 

tudi za 37 od 65 sodelujočih držav, medtem ko so učenke uspešnejše od učencev v petih 

državah. Le v šestih državah pa je ta razlika večja od približno polovice leta šolanja.  

V poročilu PISA, ki temelji na raziskavi PISA 2012, so dosežki slovenskih učenk in učencev 

s področja bralne pismenosti glede na prejšnjo raziskavo PISA stabilni (Pedagoški inštitut 

2013): 

- V Sloveniji 79 odstotkov učencev in učenk dosega temeljne bralne kompetence (2. raven 

bralne pismenosti), v povprečju je v OECD-ju teh učencev in učenk 82 odstotkov. 56 

odstotkov slovenskih učencev in učenk dosega 2. ali 3. raven bralnih kompetenc. Najvišje 

bralne kompetence (5. oz. 6. raven) dosega 5 odstotkov slovenskih učenk in učencev, v 

državah OECD-ja pa 8 odstotkov.  

- Slovenski učenci in učenke so v povprečju dosegli 481 točk, kar je manj kot v državah 

OECD-ja (496 točk). Slovenski dosežek se statistično ne razlikuje od dosežkov 

Portugalske, Hrvaške, Švedske, Islandije, Litve, Grčije, Turčije, Izraela in Ruske 

federacije.  

- V vseh državah OECD-ja so v bralni pismenosti uspešnejše učenke. Slovenske učenke so 

v povprečju dosegle več točk (510 točk) kot učenci (454 točk). Razlika med spoloma v 

Sloveniji (56 točk) je večja kot v OECD-ju (38 točk) in je podobna kot na Švedskem. 

Temeljne bralne kompetence izkazuje 89 odstotkov slovenskih učenk in 70 odstotkov 

učencev.  

V poročilu PISA, ki temelji na raziskavi PISA 2012, so dosežki slovenskih učenk in učencev 

s področja naravoslovne pismenosti glede na prejšnjo raziskavo PISA stabilni (Pedagoški 

inštitut 2013): 

- V Sloveniji 87 odstotkov učenk in učencev dosega temeljne naravoslovne kompetence (2. 

raven), v OECD pa 82 odstotkov. Najvišje naravoslovne kompetence (5. oz. 6. raven) v 
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Sloveniji dosega 10 odstotkov učencev in učenk, medtem ko v državah OECD 8 

odstotkov.  

- Slovenski učenci in učenke so v povprečju dosegli 514 točk, kar je več kot v OECD (501 

točka). Slovenski dosežek se pomembno ne razlikuje od dosežka Nove Zelandije, Švice, 

Velike Britanije in Češke.  

- V Sloveniji so učenke v povprečju dosegle 519 točk, učenci pa 510 točk. 

V poročilu PISA, ki temelji na raziskavi PISA 2012, slovenske učenke in učenci v primerjavi 

s povprečjem OECD dosegajo nižjo notranjo in zunanjo motivacijo za učenje matematike, 

izražajo bolj negativna prepričanja o lastnih sposobnostih na področju matematike ter se 

želijo v prihodnosti v manj ukvarjati z matematiko (Pedagoški inštitut 2013): 

- Primerjava med učenkami in učenci je pokazala, da nižjo motivacijo izražajo učenke, kar 

velja tudi za druge države OECD-ja.  

- Slovenski učenci in učenke se v primerjavi z njihovimi vrstniki iz držav OECD-ja v 

povprečju ocenjujejo kot manj pripadni šoli (predvsem učenci). Izražajo tudi nižje 

mnenje, da jim bo dodatno vlaganje v šolsko delo v pomoč pri iskanju boljše zaposlitve v 

prihodnosti ali vpisu na fakulteto (učenci).  

- V primerjavi s povprečjem držav OECD-ja slovenski učenke in učenci poročajo o bolj 

pozitivnih stališčih do šole kot ustanove. Ocenjujejo, da jim bo šola dala znanje, ki ga 

potrebujejo za odraslo življenje (učenke izražajo bolj pozitivna stališča kot učenci).  

- V primerjavi z vrstniki iz držav OECD-ja so bolj vztrajni pri učenju, bolj odprti za 

reševanje problemov (predvsem učenci), razloge za neuspeh pri matematiki v večji meri 

pripisujejo sebi in ne zunanjim dejavnikom (tako učenci in učenke), zaznavajo se kot bolj 

učinkoviti pri reševanju različnih matematičnih nalog (učenci bolj kot učenke), v 

povprečju se več udeležujejo matematičnih dejavnosti (predvsem učenci), prav tako pa so 

bolj zaskrbljeni glede matematike in dejavnosti, povezanih z njo (predvsem učenke).  

- V Sloveniji, na Slovaškem, Hrvaškem in Japonskem je odstotek učencev in učenk, ki 

poročajo o notranji motivaciji za učenje matematike med nižjimi v primerjavi z drugimi 

državami OECD-ja. Slovenija se poleg Nemčije, Čila, Avstrije, Francije, Argentine in 

Peruja uvršča med države, kjer učenci in učenke povezujejo svojo odzivnost na področju 

matematike z matematični dosežki in se je le-ta pokazala kot posebej pomembna. 

Obenem je v Sloveniji tako kot v Nemčiji, Avstriji, na Češkem, Japonskem, v Kanadi, na 

Nizozemskem in v Franciji povezanost med zaskrbljenostjo glede matematike in 

dosežkom med najmočnejšimi.  

Anketa o finančni in zavarovalniški pismenosti Slovencev 2013 

Slovensko zavarovalno združenje (v nadaljevanju SZZ) je novembra 2013 izvedlo raziskavo o 

finančni in zavarovalniški pismenosti Slovencev. Poudarek je bil na zavarovalniški 

pismenosti. Za zbiranje podatkov in informacij so uporabili elektronski anketni vprašalnik, ki 
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je bil dostopen na spletnih straneh SZZ, na portalu MedOverNet, kot tudi preko Facebook 

profilov posameznih članic združenja. Anketiranje je bilo anonimno in prostovoljno. Na 

anketo je odgovorilo 906 respondentov (SZZ 2013). 

Kot navaja izvajalec raziskave (SZZ 2013), je bil anketni vprašalnik sestavljen iz treh 

sklopov. Prvi je obsegal splošna demografska vprašanja, drugi sklop je obsegal 16 trditev s 

področja finančne in zavarovalniške pismenosti, tretji pa vprašanje, vezano na pridobitev 

dodatnih informacij o zavarovanjih. 

Ključne ugotovitve raziskave kot jih povzema izvajalec raziskave (SZZ 2013): 

- Ženske so bolj finančno in zavarovalniško informirane kot moški.  

- Mladi ne poznajo zavarovalništva in pomena varnosti. 

- Anketiranci ne znajo med seboj primerjati kreditnih, življenjskih in nezgodnih 

zavarovanj. 

- Anketiranci so sposobni upravljati družinski proračun, vsakodnevne nakupe in znajo dati 

prednost osnovnim, bistvenim nakupom pred nepotrebnimi nakupi. 

- Anketiranci znajo presoditi, kdaj potrebujejo strokovni nasvet s področja zavarovalništva 

ter vedo, kje ga poiskati. 

- Anketiranci vedo, za katere škodne primere in dogodke so zavarovani sami, kot tudi 

kakšna zavarovanja ima njihova družina. 

- Anketiranci niso računsko spretni in sposobni ustrezno reagirati na spremembe, ki 

vplivajo na njihovo finančno stanje (naraščajoča brezposelnost, inflacija, zlom finančnih 

trgov in tako dalje). 

- Anketiranci si želijo informacije o zavarovanjih pridobiti na spletnih straneh posameznih 

zavarovalnic, pri zavarovalnih zastopnikih in posrednikih ter drugje na internetu. 

- Najslabša finančna pismenost je v zasavski regiji. 

Finančno opismenjevanje slovenskih športnikov 2014  

Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju OKS) in Play Smart sta novembra 2014 izvedla 

prvo raziskavo o stopnji finančne pismenosti slovenskih vrhunskih športnikov. V raziskavi je 

sodelovalo 135 profesionalnih športnikov v starosti do 20 let in več (Play Smart 2014). 

Prevladovali so moški, uvrščeni v mednarodni razred po kategorizaciji OKS. Povprečna ocena 

raziskave je zadostno. Oceno dobro je prejelo največ anketirancev v starostni skupini pod 20 

let, kar 45,2 odstotka, medtem ko jih je 23,7 odstotkov prejelo oceno nezadostno. Nihče 

izmed anketirancev ni pravilno odgovoril na vsa postavljena vprašanja (ibid.). 

Po navedbah avtorjev ankete so anketna vprašanja zadevala tri vsebinska področja. V prvem 

delu so ugotavljali poznavanje osnovnih ter naprednih finančnih produktov (delnice, posojila) 

in dokumentov (plačilna lista), sledila so vprašanja, ki so povezana z osnovnimi in 

naprednimi finančnimi operacijami (obrestno obrestni račun) in razpršitvami tveganj. 
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Vprašanja zadnjega področja pa so zadevala nepremičnine v povezavi z naložbenimi tveganji. 

Izidi so neposredno primerljivi z že izvedenimi raziskavami. Največ znanja so slovenski 

športniki pokazali pri vprašanjih s področja računanja in matematike, najmanj pa pri 

vprašanjih, ki zadevajo razpršitev tveganja. Pri vprašanju, vezanem na temo nepremičnin, je 

samo tretjina športnikov vedela, da ni pravilno vseh prihrankov namenjati za investicije v 

nepremičnine (Play Smart 2014).  

OKS in izvajalci raziskave poudarjajo pomembnost in potrebo izobraževanja športnikov na 

področju upravljanja osebnih financ. Mnogo športnikov se po končani karieri sooči s 

finančnimi težavami, veliko jih bankrotira ali pa prepozno zave, da je finančno izobraževanje 

po končani karieri zelo pomembno za njihovo uspešno finančno prihodnost (ibid.). 

Iz raziskave lahko povzamemo, da slovenski profesionalni športniki dosegajo zavidljive 

uspehe v svoji športni karieri, manj uspešni pa so v znanju s področja upravljanja osebnih 

financ. Ocena zadostno, ki je rezultat raziskave o finančni pismenosti med športniki, je 

primerljiva z oceno slovenske populacije glede na opravljeno raziskavo o finančni pismenosti 

iz leta 2011. Prav tako je iz raziskave razvidno, da je nujno potrebno predhodno vlaganje v 

finančno znanje slovenskih vrhunskih športnikov, saj je njihova kariera kratka in v tem času 

zaslužijo večino denarja v življenju. 

Kot navajajo finančni strokovnjaki, se vrhunski športniki zavedajo potrebe po finančnem 

znanju oziroma priznavajo lastno neznanje. Kot primer predstavljajo Primoža Kozmusa, ki 

nima finančnega predznanja. Na okrogli mizi o finančnih težavah vrhunskih športnikov je 

Kozmus povedal, da z uspehom raste tudi število navideznih prijateljev. Kozmus meni, da v 

kolikor nisi izobražen in previden, se podaš v finančne avanture, ki navadno nimajo srečnega 

konca. Jadralec Vasilij Žbogar pa je mnenja, da moraš kot vrhunski športnik obvladovati tudi 

finančno področje, če ne želiš napačno investirati denarja. Po mnenju finančnih strokovnjakov 

Žbogar posveča več časa in znanja upravljanju z denarjem, kar je posledica ekonomske 

izobrazbe. Triatlonka Mateja Šimic je prepričana, da je znanje in trdo delo vodič k uspehu. 

Meni, da bo po končani karieri poiskala projekt, kjer bo združila pridobljene izkušnje in ob 

učenju dosegala rezultate, ki jih je dosegala z lastnimi finančnimi vlaganji. Pričakuje 

povrnitev investicije (Maljevac 2014). 

Raziskavi o finančni pismenosti 2014 in 2015 v okviru projekta Vem, da ne vem  

Na podlagi izsledkov raziskave revije Moje finance iz leta 2011 kot tudi mednarodne 

raziskave PISA 2012 so v podjetju Vezovišek in Partnerji v letu 2014 in 2015 izvedli lastno 

raziskavo o finančni pismenosti Slovencev. Potekala je v sklopu projekta Vem, da ne vem, ki 

poleg raziskave vključuje tudi Finančno šolo za odrasle. Z delavnicami v okviru šole želijo 

dvigniti stopnjo finančne pismenosti celotnega prebivalstva (Vem, da ne vem 2016). 
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Kot navajajo avtorji raziskave, so z raziskavo o finančni pismenosti v okviru projekta Vem, da 

ne vem 2014 preverjali nivo splošne finančne pismenosti Slovencev. Vprašalnik je zajemal 

področje upravljanja z osebnimi financami. K sodelovanju so v novembru 2014 povabili 

prejemnike elektronskih novic in slovenske uporabnike socialnega omrežja Facebook v 

starostni skupini med 25 in 60 let. V raziskavi je sodelovalo 3.618 anketirancev. Povprečna 

ocena na lestvici od 1 do 10 je znašala 6, kar predstavlja oceno zadostno. Avtorji (Vem, da ne 

vem 2016) raziskave ugotavljajo, da je več kot tretjina anketirancev izkazovala zelo 

pomanjkljivo znanje, le vsak sedmi pa je pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. To 

izkazuje, da je finančna pismenost Slovencev tudi po preteku treh let od prve raziskave slaba. 

Če povzamemo ugotovitve raziskave, je 34 odstotkov Slovencev nesposobnih upravljanja z 

lastnim denarjem; samo 23 odstotkov jih razume osnove, ne spoznajo pa se na varčevanja in 

zavarovanja; 29 odstotkov Slovencev površinsko pozna finančne strukture, nepoznane pa so 

jim pravne pasti in 14 odstotkov Slovencev ima družinske finance pod zmerno kontrolo. 

Zaskrbljujoča je bila tudi ugotovitev, da je 100 odstotkov Slovencev prepričanih, da so v 

zadnji skupini in da imajo družinske finance pod kontrolo.  

Avtorji (Vem, da ne vem 2016) so raziskavo o finančni pismenosti v okviru projekta Vem, da 

ne vem v letu 2015 nadgradili in poglobili. Zasnovali so jo kot 4 spletne ankete po temeljnih 

tematskih sklopih – družinski proračun, zaščita, naložbe in varčevanje. Vse 4 spletne ankete 

so bile objavljene na spletni strani Zavoda Vem, da ne vem. Kot navajajo avtorji, so tudi v 

letu 2015 k anketiranju povabili enako skupino anketirancev kot v letu 2014, tj. prejemnike 

elektronskih novic ter slovenske uporabnike socialnega omrežja Facebook v starosti med 25 

in 60 let. V raziskavi je sodelovalo 25.911 anketirancev. Reprezentativnih je bilo 2.219 

odgovorov. Kot reprezentativni odgovori so bili upoštevani tisti, ki so se identificirali z 

oddajo veljavnega elektronskega naslova. Povprečna ocena na lestvici 1 do 10 je znašala 6, 

oziroma ocena zadostno (ibid.). Kot navajajo avtorji raziskave, lahko na podlagi rezultatov 

raziskave 2015 povzamemo, da je le 2 odstotka Slovencev sposobnih samostojnega 

upravljanja z družinskim proračunom; samo 4 odstotke jih pozna pomen zaščite in štiri stebre 

socialne varnosti; 3 odstotki Slovencev poznajo osnovne investiranja in samo 6 odstotkov 

osnove varčevanja.  

Po mnenju avtorjev (Vem, da ne vem 2016) raziskave rezultati iz leta 2015 nakazujejo še bolj 

pomanjkljivo znanje na vseh štirih finančnih sklopih kot jih je pokazala splošna raziskava iz 

leta 2014. Izkazalo se je, da odrasli Slovenci zelo malo vedo o osebnih financah, največ o 

varčevanju, najmanj pa o družinskem proračunu. Avtorji iz pregleda odgovorov 

reprezentativnih skupin ali vseh sodelujočih ugotavljajo, da so rezultati skoraj enaki. Iz tega 

sklepajo, da predstavljajo nivo finančne pismenosti celotne odrasle populacije spletnih 

uporabnikov. Tudi na podlagi izsledkov navedenih dveh raziskav o finančni pismenosti lahko 

povzamemo, da Slovencem primanjkuje znanja za dobro upravljanje osebnih financ.  
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2.4 Finančno izobraževanje in usposabljanje v EU 

Finančno izobraževanje je proces, v katerem potrošniki izboljšajo razumevanje finančnih 

produktov in rizikov ter priložnosti trga. Le usposobljeni potrošniki lahko sprejemajo 

finančne odločitve (EESC 2011, 5). Izobraževanje mora biti prilagojeno potrebam ciljnega 

prebivalstva in skladno s procesom stalnih izboljšav. Zajemati mora vsebine s področja 

bančništva, zavarovanja, davkov, pokojninskega sistema, naložb, mednarodnih gospodarskih 

operacij, finančnih tveganj, finančnega načrtovanja, varčevanja in osebnih financ (Starček in 

Trunk 2013). Usposabljanje in izobraževanje za finančno pismenost je vseživljenjski proces. 

Iz slike 1 lahko razberemo, da po definiciji OECD (2005) finančno izobraževanje vključuje 

razumevanje, informiranje, nasvete in navodila. Informacije vključujejo dejstva, podatke in 

znanje, s pomočjo katerih se posamezniki seznanijo s finančnimi možnostmi in priložnostmi 

trga. Navodila zagotavljajo usposabljanje in vodenje posameznikov, posledično pa ti pridobijo 

veščine in zmožnosti za razumevanje finančnih pogojev in konceptov. Nasveti posamezniku 

pomagajo pri razumevanju splošnih financ in storitev ter v celoti omogočajo izkoristek 

pridobljenih informacij in navodil.  

 

Slika 1: Razmejitev finančnega izobraževanja 

Vir: OECD 2005. 

Evropski ekonomsko-socialni odbor (v nadaljevanju EESC) že vrsto let spodbuja politike 

finančnega izobraževanja, z željo po zaščiti potrošnika na finančnem trgu. Finančni 

instrumenti postajajo vsak dan bolj kompleksni, finančni sektor pa se je v preteklih letih 

neodgovorno obnašal do nevednega potrošnika. Finančno izobraževanje dopolnjuje ukrepe, 

katerih cilj je zagotoviti ustrezne informacije, varstvo in nasvete potrošnikom. Vsota teh 

politik prispeva h krepitvi možnosti potrošnikov, da sprejemajo odločitve, ki so najboljše 

glede na njihovo finančno stanje (CEC 2007). 

Mednarodne raziskave so pokazale, da potrošniki slabo razumejo osnovne finančne zadeve, 

predvsem pa je zaznano pomanjkanje osnov ekonomije. Izobraževanje državljanov s področja 

finančnih zadev tako postaja vse pomembnejše, saj inovativnost in globalizacija povečujeta 

izbiro in zahtevnost ponujenih finančnih storitev. To se je pokazalo tudi v ZDA na področju 

hipotekarnega kreditiranja. Številni potrošniki so vzeli hipoteke, ki so bile višje od njihovih 

denarnih sposobnosti. Vzroke v ZDA lahko iščemo tudi v pomanjkanju razumevanja 

značilnosti produktov in storitev, zato je pomembno, da se EU zaveda te problematike in 

prednostno nudi pomoč vsem članicam.  

Finančno izobraževanje 

Navodila Nasveti Razumevanje  Informiranje  
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Pomen finančnega izobraževanja je bil potrjen na svetovni ravni in na ravni EU. V ta namen 

so v maju 2007 sprejeli Belo knjigo o politiki finančnih storitev za obdobje 2005–2010 in 

Zeleno knjigo o maloprodajnih finančnih storitvah ter julija 2007 Resolucijo Evropskega 

parlamenta o politiki finančnih storitev. Tudi Svet za ekonomske in finančne zadeve (v 

nadaljevanju ECOFIN) je maja 2007 obravnaval vprašanje finančnega izobraževanja. Pozval 

je države članice, da z ustreznim obveščanjem in izobraževanjem okrepijo prizadevanja za 

dvig ozaveščenosti gospodinjstev (EK 2007). 

EK je v predstavitvi vizije enotnega trga 21. stoletja razglasila finančno izobraževanje za 

ključno vsebino njenih prizadevanj k zagotavljanju neposrednih koristi enotnega evropskega 

trga ter konkurenčnejši in bolj trajnostni Evropi. Državljani morajo imeti možnost primerjave 

cen finančnih storitev v državah članicah, predvsem pa morajo razumeti osnove osebnih 

financ. Z navedeno usmeritvijo želi EK pomagati vsem zainteresiranim pri razvijanju shem 

finančnega izobraževanja. Predlagane dejavnosti zajemajo ozaveščanje o potrebi po 

usposabljanju za odpravo slabe finančne izobraženosti, spodbujanje in krepitev zagotavljanja 

kakovostnega finančnega izobraževanja v EU, izmenjavo najboljših praks in razvoj praktičnih 

orodij za dosego ciljev (EK 2007). 

Izobraževanje in usposabljanje za finančno pismenost izvajajo različni ponudniki: finančno 

nadzorni organi oblasti, agencije za opismenjevanje odraslih, mikro finančne organizacije, 

predstavniki potrošnikov, izobraževalne institucije, posamezna finančna podjetja in drugi. 

Nacionalni organi kot so vladna ministrstva, finančni nadzorni organi, centralne banke in 

podobno so gonilna sila opismenjevanja v 11 državah članicah. Najbolj aktivne članice na tem 

področju so Velika Britanija, Nemčija, Avstrija, Nizozemska in Italija. Manjši razvoj na 

področju finančne pismenosti pa je zaznati v Grčiji, Bolgariji in Latviji. Izobraževanje je 

namenjeno osvojitvi osnovnih znanj s finančnega področja, kot so na primer osnove ravnanja 

z denarjem, kako odpreti bančni račun in podobno. Zahtevnejša usposabljanja so namenjena 

upravljanju financ, vključno s kreditiranjem in zadolževanjem. Področja, ki jih mora vsak 

finančno pismeni potrošnik dobro poznati, a jim še ne posvečamo večje pozornosti pa so 

varčevanje, zavarovanja ter pokojninski načrti in obvladovanje tveganja. Ciljne skupine 

izobraževanj morajo zajeti celotno populacijo, čeprav so v manjšini zastopane sheme, ki 

obravnavajo skupino pred upokojitvijo, ljudi z nizkimi dohodki in podobno (ibid.). 

Ocene uspešnosti izobraževanja in usposabljanja preverjajo s spremljanjem udeležbe na 

posameznih programih finančnega izobraževanja. Pri interpretaciji rezultatov uporabljajo 

različna merila, kot na primer rast števila udeležencev, zahtevane publikacije, zadetki na 

spletnih straneh, medijska pokritost, prejeta povpraševanja in tako dalje. Zelo učinkovita 

metoda ugotavljanja oziroma ocenjevanja napredka so splošne raziskave, ki pokažejo trenutno 

stopnjo finančne pismenosti prebivalstva in prednostne naloge, omogočajo pa tudi 

spremljanje napredka po določenem časovnem obdobju. 
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Kot navaja CEC (2007, 13–15), nekatere države že beležijo spremembe v finančnem vedenju 

potrošnikov, ki so lahko posledica finančnega izobraževanja. Ocene programa finančnega 

izobraževanja na delovnem mestu so v Združenem kraljestvu pokazale, da je 82 odstotkov 

udeležencev po zaključku izobraževanja nameravalo ukrepati. Po treh mesecih so preverili 

dejansko stanje in 60 odstotkov udeležencev je namero tudi uresničilo; tako so na primer 

pričeli plačevati prispevke v prostovoljni pokojninski načrt, nekateri so odplačali dolgove in 

podobno. V ZDA pa so analize pokazale, da je posledica seminarjev o upokojevanju v 

povprečju precej višje število zavarovancev ter višji prispevki v prostovoljne sisteme 

poklicnega pokojninskega zavarovanja. Prav tako pozitivno vplivajo na neto vrednost in 

blaginjo v širšem smislu. 

Tudi EK je na tem področju dejavna. Z namenom spremljanja sprememb vedenja potrošnikov 

zagotavlja izobraževanje prebivalstva v EU s področja finančnega izobraževanja in spodbuja 

raziskave s predmetnega področja. Tudi Evropska skupnost (v nadaljevanju ES) prispeva k 

spodbujanju pravice potrošnikov do obveščenosti in zagotavljanju izobraževanja za zaščito 

njihovih interesov. Prav tako ES sprejema ukrepe za podporo, dopolnitev in nadzor politike 

držav članic na tem področju. Finančno izobraževanje je lahko koristno tudi zato, ker podpira 

enotni trg na področju finančnih storitev tako, da pomaga krepiti možnosti državljanov pri 

iskanju najbolj primerne finančne storitve, ki bo zadovoljila njihove potrebe, ne glede na kraj 

ponudnika finančnih storitev (CEC 2007).  

EK je postavila spletno stran Dolceta, ki ponuja izobraževanje za odrasle s področja 

potrošništva. Spletna stran je prevedena v vse jezike ES in prilagojena posebnim značilnostim 

vsakega nacionalnega trga. Eden izmed modulov je namenjen finančnim storitvam, ki 

vključujejo upravljanje financ, potrošniške kredite, stanovanjska posojila kot tudi načine 

plačila in investicije. Prav tako je na podlagi pobude EK nastala knjižica Europa Diary, ki je 

namenjena študentom druge stopnje. Študente seznanja s pravicami, ki jih imajo kot 

potrošniki. Vsebuje poglavje o denarju in dolgovih, v katerem je razloženo, kako delujejo 

finančne ustanove in kaj nudijo potrošnikom. Opozarja tudi na nevarnosti prekomernega 

kreditiranja. EK je marca 2007 organizirala konferenco o zviševanju finančne zmogljivosti, da 

poudari pomembnost zagotavljanja kakovostnega finančnega izobraževanja in izmenjave 

najboljših praks (CEC 2007, 17–19). 

2.4.1 Koristi finančnega izobraževanja in usposabljanja  

Po mnenju avtorjev (Trunk Širca et al. 2013) je izobraževanje pomemben dejavnik od začetka 

moderne države in vzpostavitve množičnega šolstva, ki prispeva h krepitvi vezi med 

političnimi institucijami in državljani. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje državljanov 

v vseh življenjskih obdobjih koristi vsem starostnim in dohodkovnim skupinam. Koristi 

prinaša posamezniku, gospodarstvu kot tudi celotni družbi. Finančno izobraževanje mora 

dopolnjevati osnovno finančno znanje potrošnikov, kar pomeni, da morajo biti ponudniki 
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finančnih storitev ustrezno usposobljeni. Nesorazmernost informacij med ponudniki in 

potrošniki ne more biti odpravljena samo s finančnim izobraževanjem. Finančno izobraženi 

potrošniki izbirajo produkte in storitve, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam ne glede na 

kraj ponudnika finančnih storitev. S tem izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja enotni trg. Večja 

finančna pismenost in ozaveščenost potrošnikov spodbujata konkurenčnost in vstope na nove 

trge.  

Kot navaja EK (2007), pomaga finančno izobraževanje otrokom pri razumevanju vrednosti 

denarja, nauči jih gospodarjenja z njim in varčevanja. Študenti in mladi lahko pridobijo 

bogate izkušnje za samostojno življenje, na primer pri ravnanju s študentskimi posojili in 

njihovem vračanju. Odraslim lahko pomaga pri načrtovanju pomembnih življenjskih 

dogodkov, kot sta na primer nakup stanovanja in šolanje otrok. Državljanom lahko pomaga, 

da si ustvarijo finančne rezerve za nepredvidene dogodke ter da vlagajo in varčujejo za 

upokojitev. Splošna finančna ozaveščenost pomaga ljudem, da se izognejo različnim 

finančnim goljufijam in so bolj pripravljeni upoštevati opozorila regulativnih organov. Prav 

tako tudi bolje, glede na svoje potrebe, izbirajo finančne storitve. Skladno z navedenim je 

manjša verjetnost, da bodo kupovali produkte, ki jih ne potrebujejo oziroma ne razumejo in s 

čimer bi lahko zašli v finančne težave.  

Koristi finančnega izobraževanja so v gospodarstvu vidne v finančni stabilnosti, saj pomaga 

potrošnikom izbirati primerne produkte in storitve in s tem vodi k nižjim zamudnim 

obrestnim meram ter k bolj raznovrstnemu in varnejšemu varčevanju in vlaganju. Finančno 

izobraženi prebivalci so sposobni poiskati primernejše in cenejše produkte in storitve, s čimer 

posledično aktivirajo finančno panogo in izboljšajo ekonomsko blaginjo. Spremembe so 

zaznane v pospeševanju konkurence, spodbujanju inovativnosti ter v zahtevah po boljši 

kakovosti in večji raznolikosti produktov in storitev. Samozavestnejša vlaganja prebivalstva 

omogočajo dodatno likvidnost kapitalskih trgov, iz katerih se financirajo tudi mala podjetja v 

EU, ki so ključni element pri podpiranju rasti in ustvarjanju delovnih mest (EK 2007).  

Finančno izobraževanje prinaša koristi tudi širši družbi, saj pomaga preprečevati finančno 

izključenost. Finančno izobraženi posamezniki bodo lahko sami skrbeli za vsakdanje finance. 

Usposobljeni posamezniki, tudi tisti z nizkimi dohodki, bodo lažje načrtovali in prihranili del 

svojega dohodka. Povzamemo lahko, da finančno izobraževanje pomaga razviti sposobnosti 

za finančno manj obremenjeno prihodnost. Doprinos finančnega izobraževanja se odraža na 

potrošniku kot posamezniku in tudi širši družbi, saj so za delovanje konkurenčnih trgov 

potrebne ozaveščene stranke (CEC 2008). 

2.4.2 Osnovna načela za zagotavljanje kakovostnih shem finančnega izobraževanja  

Z namenom zagotavljanja finančne varnosti je CEC (2007) objavila osem (8) osnovnih načel 

za zagotavljanje kakovostnih shem finančnega izobraževanja. CEC (ibid.) meni, da so načela 
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v pomoč nacionalnim organom, ponudnikom finančnih storitev, potrošniškim organizacijam, 

delodajalcem in drugim zainteresiranim stranem pri njihovem prizadevanju za izvajanje 

programov finančnega izobraževanja. Načela upoštevajo raznolikost pristopov in metod, ki so 

na voljo za razvoj uspešne strategije finančnega izobraževanja (CEC 2007, 21). 

Načelo št. 1: Finančno izobraževanje mora biti ves čas dostopno in ga je treba dejavno 

spodbujati v vseh življenjskih obdobjih.  

Dostopnost finančnega izobraževanja omogoča, da državljani tekoče rešujejo finančne izzive, 

s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju. Dostopno in razumljivo mora biti mladim kot 

tudi upokojencem. Izobraževalni programi morajo biti prilagojeni finančnemu stanju 

državljanov in njihovi stopnji razumevanja finančnih zadev (CEC 2007). 

Načelo št. 2: Programi finančnega izobraževanja morajo biti ciljno usmerjeni, da bodo 

zadovoljili posebne potrebe državljanov. 

Za dosego želenega cilja je treba predhodno opraviti raziskavo o stopnji finančne 

ozaveščenosti prebivalstva. V nadaljevanju je treba zagotoviti, da so izobraževalni programi 

pravočasni, lahko dostopni, jasni, razumljivi in v obliki, ki omogoča posvetovanje ali dostop 

uporabnika. Finančno izobraževanje mora zadovoljiti tudi potrebe oseb, ki se prvič zaposlijo, 

brezposelnih, tistih, ki načrtujejo družino in podobno. Delodajalci naj bi z informacijami o 

sistemih poklicnega pokojninskega zavarovanja usposabljali zaposlene, predvidoma z metodo 

usposabljanja na delovnem mestu (ibid.). 

Načelo št. 3: Potrošnike je treba na področju ekonomskih in finančnih zadev začeti 

izobraževati čim prej, po možnosti že v šoli.  

Finančno izobraževanje bi morali nacionalni organi vključiti v obvezen del šolskega učnega 

načrta. S tem bi mladi že v osnovni in srednji šoli pridobili osnovno ekonomsko in finančno 

znanje. EK je že izdala Priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, ki 

podpira razvijanje sposobnosti uporabe matematičnega razmišljanja v vsakdanjih situacijah, 

širše razumevanje delovanja gospodarstva kot tudi sposobnost načrtovanja in upravljanja 

posameznikovega življenja (ibid.). 

Načelo št. 4: Sheme finančnega izobraževanja morajo vsebovati splošna orodja za dvig 

ozaveščenosti o potrebi po izboljšanju razumevanja finančnih vprašanj in tveganj.  

Potrošniki se vedno ne zavedajo, da jim primanjkuje znanja na področju finančnih vprašanj in 

tveganj. Ozaveščanje je prvi korak, da se potrošniki zavedo potrebe po izobraževanju. 

Uspešni pripomočki za dvig ozaveščenosti so vprašalniki za samoocenjevanje in akcije 
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oglaševanja znanja o financah. Posledično se ciljne skupine lahko usmeri k posebnemu 

gradivu za finančno izobraževanje (ibid.). 

Načelo št. 5: Finančno izobraževanje ponudnikov finančnih storitev mora biti pošteno, 

pregledno in nepristransko. Potekati mora v najboljšem interesu potrošnikov.  

Finančni sektor je treba spodbuditi, da prevzame pobudo in prispeva k razvoju finančnega 

izobraževanja ter prenaša svoje strokovno znanje. Pri zagotavljanju finančnega izobraževanja 

mora biti postavljena jasna meja med splošnim finančnim izobraževanjem in informacijami 

kupcem o posameznih produktih ali storitvah. Posebno pazljivost je treba nameniti trženju 

blagovnih znamk izobraževalnih gradiv (ibid.).  

Načelo št. 6: Nosilcem finančnega izobraževanja je treba zagotoviti vire in ustrezno 

usposabljanje, da bodo lahko uspešno in samozavestno vodili programe finančnega 

izobraževanja.  

Za razvoj uspešnega finančnega izobraževanja je ključno, da so dane možnosti usposabljanja 

vseh, ki izobraževanja izvajajo. Sem sodijo šolski učitelji, socialni delavci, bančniki, 

prostovoljci in posamezniki, ki vodijo usposabljanja na način, ki najbolj koristi ciljnim 

skupinam. Za to je treba razviti uporabna učna gradiva in programe usposabljanja (ibid.).  

Načelo št. 7: Spodbujati je treba nacionalno sodelovanje med zainteresiranimi stranmi, da bi 

dosegli jasno opredelitev vlog, omogočili izmenjavo izkušenj in racionalizirali ter prednostno 

razvrstili vire. Prav tako je treba spodbujati mednarodno sodelovanje med ponudniki z 

namenom izmenjave najboljših praks.  

Nacionalne organe, ponudnike finančnih storitev, skupine potrošnikov, strokovne delavce v 

vzgoji in izobraževanju ter druge zainteresirane strani je treba spodbuditi k medsebojnemu 

sodelovanju na področju finančnega izobraževanja. S skupnimi dejavnostmi oziroma 

mreženjem in prenosom dobrih praks se izboljša pokritost različnih ciljnih skupin, 

racionalizira ter prednostno razvrsti vire in spodbuja učenje iz izkušenj. Enaka praksa je 

zaželena na mednarodni ravni (ibid.).  

Načelo št. 8: Ponudniki finančnega izobraževanja morajo redno vrednotiti in posodabljati 

sheme z namenom uskladitve z najboljšimi praksami na področju finančnega opismenjevanja.  

Ponudniki finančnega izobraževanja morajo v svoje programe vključiti redno vrednotenje 

napredka in doseganja ciljev. Če s programi ne dosegajo ciljev, jih morajo dopolniti, da bodo 

skladni s standardi, ki jih dosegajo priznani izvajalci.  

EK poziva državne upravne organe, ponudnike finančnih storitev, potrošniške organizacije in 

druge zainteresirane strani, da razvijajo nacionalne strategije za finančno izobraževanje z 
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ustreznimi programi finančnega izobraževanja in pri tem upoštevajo navedena načela za 

finančno izobraževanje (ibid.). 

2.5 Dobre prakse finančnega izobraževanja držav EU  

V nadaljevanju bomo opisali dobre prakse finančnega izobraževanja nekaterih držav EU, za 

katere so značilni raznovrstni projekti in izobraževalni programi. Izvaja jih javni in privatni 

sektor in služijo kot primerjalna analiza. Zbirka dobrih praks finančnega izobraževanja držav 

EU odraža geografsko raznolikost in ciljne populacije posamezne države. Seznani pa nas tudi 

z dejavnostmi bank in bančnih združenj v posamezni državi EU (EESC 2011; EBF 2015a). 

Rezultati dobrih praks so povzeti za obdobje 2009–2015. 

2.5.1 Nemčija  

Promotor finančnega izobraževanja v Nemčiji je Sparkassen-Finanzgruppe (v nadaljevanju 

SBFIC). Ciljna skupina izobraževanja so prebivalci, ki živijo v območju delovanja bank 

(EESC 2011, 10). S finančnim izobraževanjem želijo ozavestiti potrošnike o smotrnosti 

racionalne uporabe finančnih virov in finančnega načrtovanja, posledično pa tudi spodbujati 

lokalni in regionalni razvoj finančnega izobraževanja. Izobraževalni programi so namenjeni 

spodbujanju ekonomske rasti, ustvarjanju zaupanja in stabilnosti gospodinjstev, podjetij in 

lokalnih ter regionalnih ekonomij. Programe koordinirajo SBFIC in decentralizirane 

institucije. Usmerjeni so v zagotavljanje finančno-bančnih storitev. Zakonsko določeni cilji 

vključujejo promocijo finančnega izobraževanja med celotnim prebivalstvom in ozaveščanje 

otrok in mladine glede porabe denarja in potrebe po varčevanju. SBFIC izvaja te dejavnosti že 

več kot 70 let.  

Ključne izobraževalne dejavnosti SBFIC za dvig finančne pismenosti (EESC 2011, 11): 

- izvajanje študij in analiz, 

- priprava gradiv za poučevanje finančnega izobraževanja, 

- organizacija strateških forumov, kjer potekajo diskusije o prihodnosti finančnega 

izobraževanja in se vzpostavljajo podlage za praktično izvajanje ukrepov, 

- oblikovanje specifičnih programov za podjetnike in zaposlene s področja ekonomsko 

poslovnih vsebin, 

- oblikovanje specifičnih programov za promocijo finančnega izobraževanja v Južni 

Ameriki, 

- izobraževanje in usposabljanje uporabnikov bančnih storitev s ciljem razumevanja 

ekonomskih ter finančnih konceptov in storitev kot tudi pravic, obveznosti in s tem 

povezanih tveganj. Prav tako prenašajo znanje z namenom promocije odgovorne porabe 

in preprečevanja prezadolženosti. 
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Rezultati finančnega izobraževanja v Nemčiji izkazujejo veliko razširjenost izobraževalnih 

programov, ki so posledica velikega števila bank. Ker so zakonsko pogojeni, omogočajo 

kontinuiteto in učinkovitost izvedb. Učinkovitost nemškega bančnega modela zagotavlja 

osnovo tako finančnemu izobraževanju kot tudi socialnemu in industrijskemu razvoju. 

Preučili smo tudi dejavnosti Združenja bank Nemčije s področja finančnega izobraževanja. 

(EBF 2015a, 29–31) Združenje bank Nemčije je na področju ekonomske in finančne 

pismenosti dejavno že 25 let. V ta namen so oblikovali poseben izobraževalni program z 

imenom Schul-Bank. Šole in ostale izobraževalne institucije se zelo poslužujejo tudi 

njihovega portala, imenovanega Geld in Unterricht, ki nudi splošno izobraževanje po 

modulih. Vsebine na portalu zajemajo bančne račune in kartice, varčevanje in investiranje kot 

tudi posojila in financiranje. Spletna stran združenja pa potrošniku nudi široko paleto 

izobraževalnih materialov, kvizov in drugih koristnih nasvetov s področja upravljanja denarja. 

Vsaka tri leta združenje izvede raziskavo o ekonomski in finančni kulturi med mladimi, vsako 

leto pa organizirajo Schul-Banker competition, ki se ga letno udeleži več kot 4.000 študentov. 

Vsebina zadeva upravljanje banke, s čimer se izkazuje znanje finančne pismenosti. 

2.5.2 Irska  

Promotor finančnega izobraževanja na Irskem je The National Consumer Agency (v 

nadaljevanju NCA). NCA je javni organ, ki ga je ustanovila irska vlada maja 2007 z 

namenom, da promovira potrošnikove interese na lokalni in nacionalni ravni (EESC 2011, 

12). Ciljna skupina izobraževanja so potrošniki. S finančnim izobraževanjem želi NCA 

zagotavljati vse oblike podpore pri težavah s financami ter izvajati osnovno in specifično 

izobraževanje potrošnikov s področja finančne pismenosti.  

Ključne izobraževalne dejavnosti NCA za dvig finančne pismenosti so naslednje (EESC 

2011): 

- Izvajanje osebnega finančnega svetovanja, ki vključuje telefonsko in pisno pomoč. V 

Dublinu imajo tudi informacijski center. 

- Vključevanje ravnanja z denarjem, zavarovanja premoženja, kreditiranja, varčevanja in 

investiranja, varčevanja za upokojitev, svetovanja glede reklamacij ter primerjavo 

finančnih produktov različnih ponudnikov v vsebine izobraževalnih programov. 

- Organiziranje izobraževalnih programov za šole in seminarjev za odrasle s ciljem 

usposabljanja pri upravljanju z denarjem. Strokovnjaki izvajajo tudi enourne delavnice na 

delovnih mestih za proizvodne delavce. 

- Izvajanje močnih marketinških akcij o finančni pismenosti, ki so se izkazale kot učinkovit 

medij. Izvajali so jih na televiziji, v tisku, na internetu ter radiu. 

Rezultati finančnega izobraževanja na Irskem izkazujejo, da ta zajema vse segmente 

prebivalstva. Vzpostavljen je odprt portal, s pomočjo katerega prebivalci lahko rešujejo svoje 
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dvome in težave, povezane s finančno pismenostjo. Učinkovitost irskega modela NCA 

omogoča vsakemu prebivalcu dostop do brezplačnega nasveta (EESC 2011).  

Preučili smo tudi dejavnosti Bančno-plačilne federacije Irske s področja finančnega 

izobraževanja (EBF 2015a, 39–40). Bančno-plačilna federacija Irske je tako kot ostala 

združenja bank zelo dejavno na področju finančne pismenosti. Že dobrih deset let nudi irskim 

šolam številna izobraževanja pod skupnim naslovom Money-go-Round. Namenjena so 

osnovnošolcem ter prvi in drugi stopnji srednješolcev. Združenje že vrsto let dobro sodeluje z 

Združenjem učiteljev poslovnih študij Irske. Vsako leto skupaj organizirajo in finančno 

podprejo dogodek, kjer podelijo nagrade za najboljše dosežke s področja poslovnih študij. 

Prejmejo jih mladi študenti, ki so zasedli prvo mesto na državnem tekmovanju iz 

računovodstva, poslovnih ved in ekonomije. 

2.5.3 Španija  

Promotor finančnega izobraževanja v Španiji je Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (v 

nadaljevanju BBVA). Ciljna skupina izobraževanja so izobraževalne skupnosti in prebivalci, 

ki jim grozi socialna in finančna izključenost (EESC 2011, 13–14). S finančnim 

izobraževanjem želi BBVA usposobiti uporabnike z osnovnimi finančnimi storitvami. Prav 

tako želijo doseči spremembo zavedanja o uporabi finančnih produktov - od zavedam se, do 

poznam in znam odgovorno uporabljati.  

Ključne izobraževalne dejavnosti BBVA za dvig finančne pismenosti zajemajo izvajanje 

izobraževalnega načrta z naslovom Banka para todos oziroma Bančništvo za vse, ki ga BBVA 

izvaja v Španiji, na Portugalskem ter v Severni in Južni Ameriki. Dejavnosti širitve 

finančnega izobraževanja potekajo od leta 2009. Izobraževalni načrt vključuje specifične 

programe, ločeno za vsako geografsko področje (ibid.): 

- V Južni Ameriki izvajajo specifične izobraževalne programe z naslovom Naprej v 

prihodnost. Ciljna skupina so prebivalci, ki so že bančni komitenti in tisti, ki imajo 

osnovo za odprtje bančnega računa. Oblikovali so tudi istoimensko spletno stran, kjer so 

v preprostem jeziku dostopne informacije, vezane na varčevanje, pokojnine, kreditne 

kartice ter bonitete in hipoteke. Dostopni so tudi videi in komični stripi, ki ilustrirajo 

pravilno rabo finančnih orodij in instrumentov. 

- V Španiji in na Portugalskem izvajajo finančno izobraževanje pod naslovom Vrednote 

prihodnosti. Izobraževanje je namenjeno srednješolcem v starosti od 11 do 14 let. Cilj 

izobraževanja je spodbujanje razprave in dialoga na temo pravilne rabe denarja. Nudijo 

56 participativnih delavnic, štiri gledališke in debatne delavnice ter dve projektni 

delavnici. Učitelji izbirajo učence, ki so najbolj primerni za posamezno vrsto delavnice. 

- Izvajajo tudi programe z naslovom Pametni denar, ki so namenjeni odraslim in mladini, 

medtem ko otroke ozaveščajo z izobraževanji Naučimo otroke varčevati in Bodi 

pametnejši od kredita. Izobraževanja finančno podpirajo tudi ZDA. 
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- Omogočajo tudi izvajanje usposabljanja in izobraževanja prostovoljcev. To so 

usposobljeni bančniki z ustrezno finančno in pedagoško podlago. Nudijo veliko vsebin, 

od odpiranja bančnega računa do ravnanja z žepnino.  

Pred pričetkom izvajanja izobraževalnih programov izvedejo izobraževanje za predavatelje in 

prostovoljce, ki želijo usposabljati. Programe izvajajo neposredno ali v sodelovanju z 

neodvisnimi in neprofitnimi svetovalnimi podjetji (EESC 2011).  

Rezultati finančnega izobraževanja v Španiji izkazujejo, da je BBVA v okviru izvajanja 

izobraževalnega načrta z naslovom Bančništvo za vse, v obdobju od 2009 do 2011 investirala 

v izobraževanje in usposabljanje 23 milijonov EUR. Znanje s finančnega področja je 

nadgradilo 1,3 milijona ljudi. Učinkovitost španskega modela BBVA se kaže v donosnosti 

investicij v družbo in zavedanju družbene odgovornosti vseh vpetih institucij v državi (ibid.).  

Preučili smo tudi dejavnosti Združenja bank Španije s področja finančnega izobraževanja 

(EBF 2015a, 77–78). Združenje bank Španije je na področju finančne pismenosti dejavno že 

več kot deset let. Na podlagi sprejetega NPFI za obdobje 2008–2017 je združenje leta 2008 

podpisalo z bankami članicami Memorandum soglasja za dejavnosti, razvoj in promocijo 

finančnega izobraževanja na nacionalni ravni. Posledično je združenje bank v letu 2015 

dejavno sodelovalo s šolami in drugimi finančnimi institucijami, z namenom pospeševanja 

finančnega izobraževanja in usposabljanja. S predstavniki bank je združenje oblikovalo 

posebno delovno skupino, ki prenaša svoje izkušnje in promovira sodelovanje na področju 

finančne pismenosti. Konkretno so zadolženi za organizacijo evropskega tedna denarja v 

Španiji, oblikovali so dinamično spletno stran, kjer vse članice združenja izmenjujejo izkušnje 

in podajajo predloge izboljšav. V več kot sto šolah so pričeli z izobraževanjem, z naslovom 

Vaše finance, vaša prihodnost, ki ga prostovoljno izvajajo mladi študenti. S programom bodo 

izobrazili vsaj 5.000 študentov v starosti 13–14 let.  

2.5.4 Francija 

Promotor finančnega izobraževanja v Franciji je Ministrstvo za ekonomijo, industrijo in 

zaposlovanje v sodelovanju z javnimi in privatnimi ustanovami. Ciljna skupina izobraževanja 

so mladina, podjetniki, upokojenci in ostale družbene skupine (EESC 2011, 15–16). S 

finančnim izobraževanjem želi Ministrstvo za ekonomijo, industrijo in zaposlovanje 

zagotoviti potrošnikom znanje in razumevanje finančnega sveta.  

Ključne izobraževalne dejavnosti Ministrstva za ekonomijo, industrijo in zaposlovanje v 

sodelovanju z javnimi in privatnimi ustanovami za dvig finančne pismenosti (ibid.): 

- Francoska bančna federacija izvaja storitev pod naslovom Ključ banke. Storitev ozavešča 

državljane o delovanju bank, nudi pa jim tudi nasvete z bančnega področja. Program ni 

marketinško usmerjen, pač pa v razumljivem jeziku usposablja udeležence o finančnih 
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produktih. Zajema štiri ciljne skupine: zasebnike, strokovnjake, mlade ljudi in druge 

socialne akterje. Nudijo tudi informativno gradivo in pojasnjevalne videe. Pripravili so 

tudi slovar finančnih izrazov, odgovore na pogosta vprašanja in dostop do uporabnih 

spletnih strani. 

- Inštitut za javno finančno izobraževanje je leta 2009 objavil knjigo z naslovom Osebne 

finance za telebane s ciljem zagotavljati smernice smotrnega finančnega odločanja in 

previdnega ravnanja z denarjem. S francoskim potrošniškim združenjem za javnost 

organizirajo tudi brezplačne dejavnosti za pospeševanje finančnega izobraževanja.  

- Izvajajo tudi izobraževalni program z naslovom Finance in izobraževanje, ki je bil 

ustanovljen na pobudo francoskih bank. Z njim ozaveščajo in izobražujejo na temo 

pravilne porabe denarja. Dejavnosti izvajajo v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 

Programi so ovrednoteni. 

Rezultati finančnega izobraževanja v Franciji izkazujejo, da se je programa Finance in 

izobraževanje udeležilo 75.000 ljudi, izvedli so več kot 4.000 izvedb izobraževalnega 

programa in dvignili ozaveščenost prebivalstva o pomembnosti finančnega izobraževanja 

(EESC 2011). Učinkovitost francoskega modela Ministrstva za ekonomijo, industrijo in 

zaposlovanje v sodelovanju z javnimi in privatnimi ustanovami se kaže v skupnem izvajanju 

programov finančnega izobraževanja z lokalno skupnostjo. Je primer dobre prakse, saj 

omogoča neposreden dostop do ukrepov za dvig finančne pismenosti. Programi so prilagojeni 

specifikam ciljnih skupin in na ta način omogočajo izpolnjevanje njihovih potreb. 

Preučili smo tudi dejavnosti Francoskega bančnega združenja s področja finančnega 

izobraževanja (EBF 2015a, 26–27). Francosko bančno združenje je vzpostavilo brezplačni 

nekomercialni projekt Les clés de la banque, ki vključuje spletno stran in 60 različnih knjižic 

s finančnega področja. V letu 2014 je spletno stran obiskalo 3,7 milijona obiskovalcev. Nudi 

tudi vrsto kvizov in možnosti testiranja bančno-finančnega znanja. Izobraževalne vsebine so 

preproste, pedagoško naravnane in namenjene vsakomur, ki dostopa do spleta. Nudijo tudi 

veliko izobraževalnih videov in izobraževanje za socialne delavce za delo z odraslo 

populacijo. Prav tako so na združenju razvili izobraževalno gradivo, namenjeno učiteljem 

srednješolske mladine. Gradivo je prilagojeno vsebini srednješolskega programa. Izvajajo pa 

tudi delavnice za srednješolce z namenom, da okrepijo zavedanje o pomembnosti finančnega 

znanja.  

2.5.5 Italija  

Promotor finančnega izobraževanja v Italiji je PattiChiari Consortium, neodvisni pravni 

organ, ustanovljen s konzorcijem italijanskih bank, z aktivnim sodelovanjem njenega 

partnerja Economiascuola (EESC 2011, 17–19). Ciljna skupina izobraževanja je splošna 

javnost, ki jo s prilagojenimi programi ozaveščajo o življenjskih potrebah s finančnega 

področja. S finančnim izobraževanjem želi PattiChiari Consortium pomagati potrošnikom pri 
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razumevanju finančnih produktov in posledično pri sprejemanju ustreznih odločitev. Programi 

vključujejo finančna izobraževanja, namenjena študentom, s ciljem, da postanejo finančno 

odgovorne odrasle osebe. 

Zakonodaja na področju finančnega izobraževanja je v pristojnosti senata in ukrep izvajajo 

službe Ministrstva za izobraževanje v sodelovanju s številnimi institucijami. Najbolj dejavne 

so komercialne banke, izobraževalne institucije in razna potrošniška združenja. Vsebina 

finančnega izobraževanja je prilagojena posameznim regijam. V Kalabriji je poudarek na 

dvigu zavedanja pomembnosti zakonskega poslovanja s ciljem znižanja sive ekonomije 

(ibid.). 

Ključne izobraževalne dejavnosti PattiChiari Consortiuma za dvig finančne pismenosti (EESC 

2011): 

- V sodelovanju s potrošniškimi organizacijami izvajajo izobraževalne programe za 

odrasle. Izvedli so jih v več kot petdesetih mestih po Italiji. Z njimi želijo izboljšati 

razumevanje finančnih produktov in posledično zagotoviti sprejemanje odgovornih in 

dobro utemeljenih odločitev. 

- Ustanovili so spletno stran, namenjeno izobraževanju širše skupnosti. Omogoča tudi 

dostop in prenos gradiva kot tudi izmenjavo izkušenj. 

- S programom Ekonomija prstnega odtisa plus, ki je namenjen odraslim, zagotavljajo 

uporabnikom informacije o upravljanju gospodarskih virov. Program zajema 

multimedijske aplikacije in je prednostno namenjen mladim parom, gospodinjstvom in 

starejšim. Vsebine zajemajo upravljanje z družinskim proračunom, odgovorno porabo, 

preprečevanje prekomernega zadolževanja in izogibanje previsokim obrestnim meram. 

- Šolski programi zajemajo metodologijo pridobivanja znanj z delom. Izobraževalni 

program se imenuje Kombinirano poučevanje. Učencem omogoča, da spoznajo zelo 

abstraktne in zahtevne koncepte. Učne ure so preproste in interaktivne, saj strokovnjaki 

prenašajo učencem znanje, ki so ga pridobili z delom. 

- Učencem je na voljo tudi program Naša skupnost, ki obsega vsebino financ v vsakdanjem 

življenju. Cilj tega izobraževanja je izpostaviti učence neposrednim finančnim situacijam 

v lokalni skupnosti. Metode so inovativne in praktične. Zajele naj bi učence v starostni 

skupini od 9 do 10 let. 

- Program Ekonomija prstnega odtisa pa je namenjen mladostnikom v starostni skupini od 

12 do 13 let kot tudi mladostnikom v starosti od 17 do 18 let in tistim, ki končujejo zadnji 

letnik študija. Izobražujejo jih s področja ekonomije in financ, spodbujajo pa jih tudi, da 

preučujejo vidik financ v vsakdanjem življenju. Metodologija temelji na simulacijah 

vsakdanjega življenja. 

- Organizirajo tudi Finančno izobraževalni teden. Bančni strokovnjaki izvajajo na šolah 

predavanja s področja ekonomske realnosti oziroma upravljanja z denarjem. 

- Učencem so na voljo brezplačni multimedijski CD-ji, medtem ko učitelji prejmejo 

podlage za ustrezno finančno poučevanje. 
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Rezultati finančnega izobraževanja v Italiji izkazujejo, da se je izobraževalnih programov v 

letih 2010/2011 v šolah udeležilo skupaj 27.425 učencev iz 405 šol. Promocija finančnega 

izobraževanja, ki ga izvaja Pattichiari Consortium, je spodbudila Banco d'Italia k izvedbi 

ankete o stopnji finančne pismenosti italijanskih gospodinjstev (EESC 2011). Učinkovitost 

italijanskega modela se kaže v njegovi uporabnosti, saj omogoča širok spekter pobud in 

zajema veliko ciljnih skupin. Je tudi vzoren primer sodelovanja javno-zasebnega partnerstva.  

Preučili smo tudi dejavnosti Združenja bank Italije s področja finančnega izobraževanja 

(EBF 2015a, 42–43). Združenje bank Italije v sodelovanju z bankami, finančno-bančnimi 

institucijami že od leta 2003 uvaja finančno izobraževalne sheme. Tako so s promotorjem 

PattiChiari Consortium razvili veliko raznovrstnih izobraževalnih programov, ki so razpršeni 

po celotni državi. Vključujejo vse segmente prebivalstva. Razvili so izobraževalna orodja za 

osnovne in srednje šole, spletno stran, namenjeno učiteljem in staršem. Veliko pozornosti pa 

namenjajo tudi raziskovalni dejavnosti. Z italijanskimi univerzami in neodvisnimi 

raziskovalci proučujejo finančno sposobnost prebivalcev kot tudi socialno-pedagoško, 

kulturno in evolucijsko dinamiko finančnega izobraževanja. To izvajajo z ocenjevanjem 

učinkovitosti, s pristopom več interesnih skupin.  

2.5.6 Avstrija 

Avstrija ima dva promotorja finančnega izobraževanja. Promotor 1 finančnega izobraževanja 

v Avstriji je Österreichische Nationalbank (v nadaljevanju OeNB) v sodelovanju z javnim in 

privatnim sektorjem (EESC 2011, 22–26). Ciljna skupina izobraževanja je splošna javnost, 

predvsem študenti. 

S finančnim izobraževanjem želi OeNB (ibid.): 

- izboljšati finančno pismenost v Avstriji s spodbujanjem odgovorne rabe finančnih 

produktov med celotnim prebivalstvom; 

- razširiti osnovno ekonomsko znanje s ciljem razumevanja prebivalstva o posledicah 

nihanja menjalnih tečajev, inflacije in drugih ukrepov ekonomske politike; 

- dopolniti znanje gospodinjstev o vplivu zadolženosti; 

- sporočati in promovirati razumevanje funkcije centralnih bank, njihovih pooblastil in 

odločitev; 

- ustvariti osnovo, namenjeno usklajevanju dejavnosti finančnega izobraževanja na državni 

ravni. 

Ključne izobraževalne dejavnosti OeNB za dvig finančne pismenosti (ibid.): 

- Izvedli so simpozij o finančnem izobraževanju, s ciljem izmenjave izkušenj z ostalimi 

koordinatorji finančnega izobraževanja in izmenjavo dobrih praks. 

- Ustanovili so Muzej denarja, kjer si lahko ogledamo razvoj in zgodovino monetarnega 

sistema. V letu 2010 je muzej obiskalo 16.000 ljudi. 
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- Uvedli so spletna izobraževanja s pripadajočim gradivom. 

- Uvedli so spletna orodja z imenom Inflacija v pilotski kabini, ki vključujejo tudi spletne 

igre in tekmovanja. 

- Uvedli so valutni kalkulator. 

- Uvedli so spletno komunikacijsko platformo, ki omogoča javnosti komunikacijo z OeNB. 

Namenjena je pomoči posameznikom pri razreševanju vprašanj, povezanih s finančnim 

izobraževanjem. 

- Uvedli so kreditni kalkulator, ki preračuna najugodnejšo ponudbo kredita in jo grafično 

prikaže. 

- Uvedli so spletni program z naslovom Tveganje in donosnost, ki je dostopen javnosti ter 

mladini v starostnem obdobju od 15 do 19 let. Z njim ozaveščajo mladino o rizikih, ki jih 

prinašajo finančne odločitve. 

- Vpeljali so Vročo linijo za finančno izobraževanje, v kateri sodelujejo priznani 

strokovnjaki. Predstavniki javnosti se lahko z njimi posvetujejo o izzivih s finančnega 

področja. V letu 2010 je bilo danih 36.000 nasvetov. 

- Vpeljali so Evro avtobus, z jasnim izobraževalnim načrtom izobraževanja javnosti o evru 

in finančnem izobraževanju. 

- Organizirali so seminarje za učitelje na temo finančnega izobraževanja, v sodelovanju z 

Volkswirtschaftliche Gesellschaft. 

- Pripravili in distribuirali so izobraževalna gradiva za študente in javnost v sodelovanju z 

Österreichisches Gesellschafts und Wirtschafts museum. Gradiva so dostopna tudi na 

spletnih straneh. 

- Izvedli so Euro turnejo za otroke, ki osnovnošolcem nudi informacije o pravilni rabi 

denarja. 

- Pripravili so tekmovanje Verein für Konsumentenorganisation, namenjeno mladini in 

študentom. V letu 2010 se ga je udeležilo več kot 1000 študentov, v starosti od 12 do 19 

let. 

- Organizirali so enodnevni kongres GEWINN info Day na temo gospodarskih vprašanj, ki 

zadevajo avstrijske študente v starostni skupini od 16 do 20 let. 

- Organizirali so različna tekmovanja v petnajstih srednjih in poslovnih šolah. Tekmovanja 

potekajo preko spleta, v treh težavnostnih stopnjah. Tekmovalci morajo napisati esej 

/1000 besed) o finančnih temah in zagovarjati, zakaj so izbrali neko obrestno mero. 

Zmagovalna ekipa obišče predsednika ECB v Frankfurtu. 

Rezultati finančnega izobraževanja OeNB v Avstriji izkazujejo, da so številne izvedene 

dejavnosti, ki so vključevale veliko različnih ciljnih skupin, pripomogle, da so bili 

izobraževalni programi dobro sprejeti med prebivalstvom (EESC 2011). Spremljalo se je tudi 

število udeležencev in njihovo zadovoljstvo. Spletno platformo je obiskalo več kot 40.000 

ljudi mesečno. Več kot 5.000 študentov in 3.000 učiteljev se je udeležilo sejma investitorjev. 

Evro avtobus je obiskalo 650.000 ljudi oz. skoraj 10 odstotkov avstrijske populacije. 
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Učinkovitost avstrijskega modela OeNB se kaže v njegovi obsežnosti, tako z vidika števila 

akcij kot tudi upravičencev. Bil je zelo dobro koordiniran in izraža močno komplementarnost 

med številnimi akterji programa.  

Promotor 2 finančnega izobraževanja v Avstriji sta Schuldnerhilfe Oberösterreich in 

Arbeiterkammer Oberösterreich, v sodelovanju z javnim sektorjem (ibid.). Ciljna skupina 

izobraževanja je splošna javnost, predvsem mladina. S finančnim izobraževanjem želita 

Schuldnerhilfe Oberösterreich in Arbeiterkammer Oberösterreich potrošnikom zagotoviti 

osnovna navodila s področja finančnega izobraževanja in ostalih pravic potrošnikov. 

Ključna izobraževalna dejavnost Schuldnerhilfe Oberösterreich in Arbeiterkammer 

Oberösterreich za dvig finančne pismenosti je Finančno vozniško dovoljenje, inovativna 

oblika finančnega izobraževanja, ki je bila predstavljena v zgornji Avstriji kot del prizadevanj 

za preprečevanje finančne izključenosti (ibid.). Projekt je primer dobrega sodelovanja med 

javnimi organi in organizacijo za varovanje potrošnikov. Denarna sredstva je zagotovila 

zvezna regija. Udeleženci programa morajo uspešno zaključiti več modulov s področja 

finančne pismenosti. Vsebina programa se prilagodi starostni skupini udeležencev. Po 

uspešno zaključenem izobraževanju udeleženec pridobi licenco, ki potrjuje posameznikovo 

sposobnost vožnje v finančnem svetu, z možnostjo zdrave presoje in odgovornosti. Licenca je 

brezplačna. 

Učinkovitost avstrijskega modela Schuldnerhilfe Oberösterreich in Arbeiterkammer 

Oberösterreich se je izkazala v tem, da se lahko veliko vsakodnevnih situacij, s katerimi se 

ljudje soočajo, prilagodi na kontekst finančne pismenosti. 

Preučili smo tudi dejavnosti Združenja bank Avstrije s področja finančnega izobraževanja 

(EBF 2015a, 6–7). Članice Združenja bank Avstrije samostojno izvajajo izobraževanja s 

področja finančne pismenosti, namenjena različnim ciljnim skupinam. Veliko sodelujejo z 

dobrodelnimi ustanovami za dvig finančnega znanja, ki jih je v Avstriji zelo veliko. 

Izpostavimo lahko neodvisno evropsko organizacijo Three Coins, ki je usmerjena v srednjo, 

vzhodno in jugovzhodno Evropo. Ukvarjajo se z raziskovanjem in razvojem metod, ki 

spodbujajo razvoj finančne pismenosti. Razvijajo izobraževalna orodja, ki spodbujajo 

odgovorno upravljanje osebnih financ. 

2.6 Dobre prakse slovenskih institucij na področju izobraževanja in usposabljanja za 

finančno pismenost 

Na MF so prepričani, da finančno izobraževanje potrošnikov postaja zaradi dinamičnih, hitro 

razvijajočih, globalno povezanih in kompleksnih finančnih trgov vedno pomembnejše. 

Zahtevnejše postajajo tudi finančne potrebe posameznikov, ki si lahko s finančnim 

izobraževanjem in usposabljanjem izboljšajo svoje razumevanje finančnih produktov in 
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konceptov ter razvijejo sposobnosti, ki jih potrebujejo za izboljšanje svoje finančne 

pismenosti (MF 2009). 

2.6.1 NLB – projekt Osebni finančni nasvet  

Zavedajoč se pomena ozaveščanja strank s področja finančne pismenosti je tudi NLB aprila 

2010 vzpostavila projekt Osebni finančni nasvet. Projekt je bil ustanovljen z namenom razviti 

strokovne podlage, navodila in ustrezna orodja za svetovanje, izobraževanje in usposabljanje 

uporabnikov bančno-finančnih storitev. Ključni cilj projekta je bil dvig ravni finančnega 

znanja in pridobivanje novih strank, z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja, ki temelji na 

zadovoljstvu in zaupanju. 

Ključne pridobitve projekta so (NLB 2010): 

- Storitve Osebnega finančnega svetovanja (v nadaljevanju OFS), ki vključujejo 

brezplačno osebno svetovanje ter delavnice v Bankarnah. Za interno usposabljanje 

zaposlenih, ki bodo opravljali storitve OFS, so razvili Šolo za osebne finančne 

svetovalce. 

- Brošure, revije ter finančni priročniki, ki na zanimiv, jasen in poljuden način 

predstavljajo vsebine s področja osebnih in družinskih financ. 

- Razvoj spletnega mesta www.financni-nasvet.nlb.si, ki nudi osnovne informacije in 

interaktivno svetovanje o urejenih osebnih financah, kvize in finančne simulatorje, s 

katerimi je mogoč vpogled v obstoječe, priporočljivo ali želeno finančno stanje. 

- Modul Moja finančna slika, ki obsega nove storitve v spletni banki NLB Klik. 

OFS so v NLB razvili z namenom, da se kot največja slovenska finančna institucija družbeno 

odgovorno in proaktivno pridružijo mednarodni iniciativi za sistematično dvigovanje finančne 

zavesti, znanja in odgovorno upravljanje osebnih financ. OFS vključuje različne strukturirane 

nasvete, izračune in orodja za spremljanje, obvladovanje in boljše upravljanje osebnih in 

družinskih financ. Namenjeno je povprečno finančno pismenim posameznikom, ki so stranke 

NLB ali obiskovalci NLB Bankarn. Posebej je prilagojeno strankam osebnega bančništva, saj 

ima osebni bančnik s svojimi strankami poglobljen odnos, boljši vpogled v osebno in 

finančno stanje, obseg finančnega poslovanja stranke z banko je večji in ne nazadnje so te 

stranke finančno močnejše in zahtevnejše (ibid.).  

OFS zajema osebne finance, osebno finančno svetovanje kot tudi pregled svetovalnih vsebin 

in storitev, pregled svetovalnih in komunikacijskih orodij kot tudi usmeritve za prodajo, ki 

temelji na finančnem nasvetu. 

V NLB s pojmom osebne finance opredeljujejo vsoto finančnih zakonitosti in vodil, ki jih 

posamezniki ali družine uporabljajo pri sprejemanju denarnih odločitev. Z njimi posamezniki 

ali družine pridobivajo, upravljajo, varčujejo, plemenitijo in porabljajo denarna sredstva ob 
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upoštevanju finančnih tveganj ter prihodnjih dogodkov v življenjskem ciklu. Ključni del 

osebnih financ je finančno načrtovanje, ki zajema analizo finančnega stanja, določanje ciljev, 

izdelavo in implementacijo finančnega načrta ter spremljanje in presojo primernosti (NLB 

2010, 2–3). 

Groznik (2001, 10) je osebne finance opisal kot vse, kar se nanaša na posameznikovo 

premoženje in kar nanj vpliva. Odločitve, ki jih sprejema, so stvar vsakega posameznika, 

njegovega značaja in okolja, v katerem živi. Sem sodijo življenjsko pomembni razmisleki, kot 

na primer za kakšno plačo je nekdo pripravljen delati, ali namerava živeti v hiši ali 

stanovanju, ali bo sposoben plačati morebitne stroške šolanja svojih otrok, kako želi preživeti 

upokojitev in podobno. Vprašanj glede osebnih financ je veliko in s tem tudi veliko različnih 

odgovorov. Kar je za nekoga smiselno in sprejemljivo, je za drugega neprimerno in 

neracionalno. Tu se pokaže pomembnost finančnega načrtovanja. Garner in sodelavci (1995, 

2) so prepričani, da finančno načrtovanje ne more krojiti prihodnosti, nam pa je v pomoč za 

uvid vanjo. Po Keownu (2003, 3) je osebno finančno načrtovanje neprekinjen proces, ki se 

spreminja glede na trenutni finančni in življenjski položaj. 

V okviru projekta je bila razvita tudi posebna svetovalna storitev, imenovana 360° Finančni 

nasvet. Zajema različne svetovalne vsebine od organizacije in obvladovanja osebnih financ, 

ustvarjanja prihrankov, razumnega zadolževanja in razdolževanja, ocene stanja osebnih financ 

in finančne cilje. V kolikor se stranka odloči za eno izmed navedenih svetovalnih vsebin, 

mora bančni svetovalec opraviti pregled denarnega toka in premoženja, pripraviti mora oceno 

finančne varnosti, oceno učinkovitosti ustvarjanja finančnih prihrankov, oceno zadolženosti, 

oceno stanja osebnih financ in oceno izvedljivosti finančnih ciljev (NLB 2010).  

Svetovalne storitve v NLB lahko izvajajo svetovalci, ki imajo izkušnje s trženjem klasične 

bančne ponudbe, so pridobili licence trženja storitev vzajemnih skladov in življenjskih 

zavarovanj ter uspešno zaključili usposabljanje v Šoli za osebno finančno svetovanje. Šola za 

osebno finančno svetovanje se izvaja kot interni izobraževalni program v Izobraževalnem 

centru NLB. Sestavljena je iz osnovnega in naprednega programa, s ciljem poznavanja 

področja osebnih financ in sistema izvajanja OFS v NLB, samostojne priprave osebnega 

finančnega nasveta za stranko, samostojnega vodenja svetovalnega razgovora, prepoznavanja, 

razlage in priprave ustrezne finančne rešitve za stranko. Vsebina šole zajema denarni tok, 

premoženje, varnostno rezervo, varčevanje, zadolženost, pokojninsko rezervo, življenjsko 

zavarovanje in 360° Finančni pregled. Svetovalci pridobljeno znanje o osebnih financah 

uporabljajo lahko kot pasivno svetovanje, kjer seznanjajo stranke s splošnimi nasveti glede 

osebnih financ, kot dejavno svetovanje, kjer izvajajo svetovalne storitve, kot proaktivno 

svetovanje, ki vključuje Finančno rešitev in 360° Finančni nasvet. Šola je namenjena ciljni 

skupini udeležencev, ki opravljajo dela osebnega bančnika, svetovalca za osebne finance, 

finančnega svetovalca ali vodje poslovalnice. Znanje pridobivajo v klasični učilnici, v trajanju 

15 pedagoških ur, v računalniški učilnici v trajanju 12 pedagoških ur ter 13 pedagoških ur 



 

37 

preko e-izobraževanja na delovnem mestu. Poleg klasičnih gradiv prejme vsak udeleženec 

tudi dostop do elektronskega v priročnika. Šolo udeleženci uspešno zaključijo, ko opravijo e-

izpit po posameznih vsebinskih sklopih in e-zaključni izpit (NLB 2010).  

OFS sestavlja veliko različnih in med seboj povezanih svetovalnih vsebin, znotraj katerih se 

nahajajo različne svetovalne storitve. Dobro organizirane osebne oziroma družinske finance 

so pogoj za obvladovanje denarnega toka in premoženja. Skupaj z ustvarjanjem prihrankov in 

razumnim zadolževanjem lahko pridemo do visoke ocene stanja osebnih financ. Na podlagi 

ocene stanja in možnih izboljšav ter načrtovanja prihodnjih življenjskih dogodkov in 

finančnih ciljev lahko izdelamo finančni načrt. Vsebine in kompleksnost osebnega finančnega 

načrta so glede na potrebe strank različne (ibid.).  

Vsaka svetovalna vsebina ima lahko eno ali več svetovalnih storitev. Storitve so osnova, s 

pomočjo katere bančni svetovalci v prodajnem procesu analizirajo osebno finančno situacijo 

stranke ter ji pomagajo izbrati zanjo ustrezen produkt. Svetovalna storitev obsega vrsto 

splošnih nasvetov s področja svetovalne vsebine kot na primer pregled, izračun in oceno 

obstoječega stanja ter predloge za izboljšave; splošne pogoje osebnega finančnega svetovanja 

in tudi konkretni nasvet v obliki izpolnjenega finančnega delovnega lista ali osebnega 

finančnega načrta (ibid.). 

Bančni svetovalec pri svojem delu uporablja različna svetovalna orodja. Eno izmed njih je 

namizna predstavitev osebnih financ. Je uporaben pripomoček, ki vsebuje vizualno všečne in 

razumljive opise definicij, formul, zakonitosti in nasvetov. Med svetovalna orodja uvrščajo v 

NLB tudi kvize, ki so objavljeni na spletnem portalu NLB. Z njihovo pomočjo si lahko 

posameznik naredi samooceno finančne pismenosti, preuči svoj odnos do denarja oziroma 

potrošne navade kot tudi organiziranost svojih osebnih financ. Za oceno finančnega profila 

stranke svetovalci uporabljajo dva vprašalnika: Ocena finančnega tveganja gospodinjstva in 

Nagnjenost posameznika k tveganju. Uporabna svetovalna orodja so tudi finančni delovni 

listi. To so tiskani miselni vzorci, ki vsebujejo opise, povprečne vrednosti in prazna polja za 

izbor, vnos podatkov stranke ter izračune, ki so pomembni, da si stranka lažje predstavlja 

svojo finančno situacijo, prihodnje finančne dogodke in posledice. Bančni svetovalci pri 

svojem delu uporabljajo 20 različnih finančnih delovnih listov. Prav tako pri svojem delu 

uporabljajo finančne simulatorje: simulator proračuna, premoženja, ocene stanja, varčevanja 

in simulator rente. Pripravljeni so v obliki Excelovih datotek. V NLB Kliku pa so razvili 

dodatni modul Moj proračun, ki predstavlja denarni tok in Moje premoženje, ki predstavlja 

bilanco stanja. S tem so uporabnikom bančnih storitev omogočili samostojno vodenje osebnih 

financ (NLB 2010). 

NLB kot družbeno odgovorna banka s komuniciranjem svetovalnih vsebin skrbi za 

dvigovanje finančne pismenosti splošne javnosti in svojih strank. Za to uporablja tudi različna 

komunikacijska orodja. Med ta v NLB uvrščajo promocijo, svetovalne brošure, NLB 

Bankarno, izvajanje finančnih delavnic in svetovalne vsebine na NLB spletnem portalu. 
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Svetovalne storitve skupaj s ponudbo bančno finančnih produktov sestavljajo Finančne 

rešitve, kot so: finančna osamosvojitev, varnostna in pokojninska rezerva, potencial 

zadolžitve in podobno. Finančne rešitve so v trženjskih akcijah močno podprte. Svetovalne 

brošure (Osebno, Privatno in Bankarna) pa vsebujejo vsebine osebnih financ (ibid.).  

NLB Bankarna je posebna bančna poslovalnica odprtega interierja in opremljena s sodobno 

bančno tehnologijo, ki olajša uporabo sodobnih tržnih poti tudi zahtevnejših strank. 

Sproščujoč odnos zaposlenih vabi k obisku, spodbuja razmišljanje o osebnih financah ter nudi 

uporabo OFS. V njej so se brezplačno dnevno odvijale finančne delavnice in seminarji. 

Izvajali so jih svetovalci in drugi finančni strokovnjaki NLB. V NLB Bankarni svetovalci 

uporabljajo prodajni pristop, ki temelji na finančnem nasvetu, sklepajo posle in izvajajo 

bančne storitve. Na spletnem portalu se nahajajo svetovalne vsebine s področij finančnega 

osamosvajanja, temeljev osebnih financ, finančnih potreb, razumnega zadolževanja ter 

ustvarjanja prihrankov in naložbenih storitev (ibid.). 

Prodaja v NLB temelji na finančnem nasvetu. Poleg sklenjenega posla je cilj izvedbe 

svetovalne storitve tudi ustvarjanje dolgoročnega sodelovanja in zaupanja. V medsebojnih 

svetovalnih odnosih stranko bolje spoznajo in razumejo njeno osebno in finančno situacijo. S 

tem ji tudi lažje in kvalitetnejše svetujejo ter krepijo medsebojno zaupanje in sodelovanje. 

Dolgoročno postaja stranka bolj lojalna, cenovno manj občutljiva, bančne storitve pa 

priporoča tudi ostalim (ibid.). 

NLB pri delu s strankami stremi k etiki. Prodajna kultura vključuje miselno naravnanost in 

vedenje zaposlenih do strank in svojega dela, kar se odraža z njihovo zavzetostjo, 

odgovornostjo in etičnostjo. Etični standardi so v NLB vsebovani v NLB Bančnem kodeksu. 

Bančni svetovalci so dolžni zagotavljati poštenost in objektivnost pri finančnem svetovanju 

ter varstvo zaupnosti podatkov kot tudi razkritje vseh pomembnih informacij in konfliktov 

interesov (NLB 2010). 

NLB Šola za osebno finančno svetovanje, je bila oktobra 2011 izbrana za najboljši slovenski 

HRM projekt. Organizator tekmovanja je bil Planet GV. Prav tako je NLB oktobra 2012 na 

40. kongresu EFMA v Barceloni prejela nagrado za Osebni finančni nasvet (EFMA 2012).  

NLB pa svojo družbeno odgovorno dejanje širi tudi na druge segmente bančnih strank. Konec 

leta 2015 so v NLB ustanovili NLB Center inovativnega podjetništva, ki je lociran na sedežu 

banke v Ljubljani. Center je odprtega tipa in namenjen širokemu krogu strank. Podjetniški 

center je kombinacija bančne poslovalnice in finančno poslovne svetovalnice, informativno 

izobraževalnega centra ter prostora za srečanja, mreženje in sodelovanje inovatorjev, 

podjetnikov in podjetij. Inovativen 'eko' sistem podjetništva vključuje 'host' management, 

socialno podjetništvo, 'start up' podjetništvo, sodelovalne prakse, delovanje inovacijskih 

središč in podjetniških pospeševalnikov ter razvoj ponudb množičnega financiranja in 

doniranja. Uspešno vzpostavljajo mreže z institucijami, zavodi in nevladnimi organizacijami, 
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ki že delujejo na tem področju in jih je smiselno povezati. NLB Center inovativnega 

podjetništva že postaja zaupanja vreden partner v podjetniško podpornem okolju, sokreator 

pozitivnih družbenih sprememb, mesto srečevanja in inkubator novih idej. V sodelovanju s 

strateškimi partnerji nudi bančne in druge poslovne vsebine, s katerimi bo na učinkovit način 

podpiral razvoj dobrih poslovnih praks (NLB 2015). Vsekakor je tudi primer dobre prakse 

NLB na področju izobraževanja in usposabljanja za finančno pismenost strank. 

2.6.2 Združenje bank Slovenije 

ZBS je za bančni sektor pomembna institucija, ker prenaša dobre prakse EU in združuje ter 

povezuje različne interesne skupnosti in organizacije. Aktivna je tudi na področju finančne 

pismenosti oziroma finančnega izobraževanja in opismenjevanja.  

V letu 2012 so v okviru EBTN Leonardo da Vinci projekta European Financial Education 

Partnership – EFEP, ki ga je sofinancirala tudi EK, organizirali posvet z naslovom Finančno 

opismenjevanje v EU in Sloveniji. Cilj projekta je bil vzpostaviti povezavo med bankami in 

šolami, kjer so bančna združenja pri tem sodelovala kot povezovalni člen pri organizaciji in 

dogovarjanju ustreznih vsebin. Posveta so se udeležile različne institucije iz Slovenije in 

tujine. MF je predstavilo NPFI, ZRSŠ je predstavil praktični vidik izvajanja finančnega 

izobraževanja v šolah, NLB primer dobre prakse finančnega izobraževanja v bankah – NLB 

Bankarna, medtem ko je Agencija AVE seznanila udeležence s programom usposabljanja za 

finančne svetovalce, ki zadeva inovativne pristope zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin kot 

pomoč družini. Od tujih gostov je bil dobro sprejet primer dobre prakse Škotsko finančno-

izobraževalno partnerstvo. Evropsko bančno združenje (v nadaljevanju EBF) pa je predstavilo 

projekt EFEP (ZBS 2015).  

Tudi v letu 2013 so bili v ZBS na področju finančne pismenosti aktivni. Konec oktobra so 

javnosti predstavili projekt Vse o banki. Projekt je zajemal elektronsko brošuro in nove 

spletne strani, ki so bile namenjene finančnemu opismenjevanju strank, bank in hranilnic. 

Pobuda za pripravo vsebin, namenjenih finančnemu izobraževanju različnih ciljnih skupin 

prebivalstva, je bila podana že leta 2009. V ta namen je bila imenovana delovna skupina za 

finančno izobraževanje, ki je združevala bančne strokovnjake z različnih področij. Skupaj so 

pripravili vsebine spletnih strani in brošure. Vsebine so zapisane v preprostem in razumljivem 

jeziku, informacije o bančnem poslovanju pa so zbrane na enem mestu. Dodana vrednost 

projekta so tudi opozorila na spletnih straneh združenja. Uporabnikom svetujejo, kaj lahko 

storijo ob nepredvidenem življenjskem dogodku. Uporaben je tudi slovar bančno-finančnih 

izrazov s poljudnimi razlagami in spletna stran ZBS www.vseobanki.si (ZBS 2013). S 

projektom so se seznanili tudi predstavniki BS, MF, MIZŠ, Ministrstva za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, Zveze potrošnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS) in Zveze društev 

upokojencev Slovenije. Dr. France Arhar, direktor ZBS, je ob predstavitvi projekta izpostavil, 

da je EK že leta 2007 državam članicam priporočila, naj storijo več za finančno 
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opismenjevanje prebivalstva. Poudaril je tudi pomen zaupanja v banke, zato projekt po 

njegovem mnenju predstavlja priložnost za celoten bančni sistem, da z uveljavljanjem dobre 

prakse utrdi zaupanje med bankami in hranilnicami ter njihovimi strankami. 

EBF je v okviru Evropskega tedna denarja, med 9. in 13. marcem 2015 v več kot dvajsetih 

evropskih državah organizirala različne dejavnosti, namenjene finančnemu opismenjevanju 

mladih. Potekale so na evropski ravni kot tudi v posameznih državah z namenom dviga ravni 

finančne izobraženosti učencev in dijakov ter ozaveščanjem javnosti o pomenu finančne 

pismenosti. Osnovni cilj je širjenje finančnega znanja med članicami EU z izmenjavo dobrih 

praks, saj trajnostni finančni sistem temelji na dobro delujočih finančnih institucijah in 

finančno ozaveščenih potrošnikih (EBF 2015b). 

ZBS (ZBS 2015) je v tednu denarja s področja finančnega opismenjevanja organiziralo 

naslednje prireditve ali na njih sodelovalo:  

- pri nacionalnem strokovnem posvetu in profesionalnem forumu učiteljev gospodinjstva s 

predavanjem o pomenu finančnega opismenjevanja; 

- na delavnici za učence 5. razreda na Osnovni šoli Rakek s predavanjem o finančni 

pismenosti; 

- pri koordinaciji okrogle mize z naslovom Projekti finančnega opismenjevanja v finančnih 

združenjih in drugih finančnih institucijah, na kateri so sodelovale različne finančno 

zavarovalniške institucije. Od bank sta bili prisotni NLB in Gorenjska banka, d. d. 

Udeleženci so izmenjali dobre prakse ter se dogovorili o možnostih medsebojnega 

sodelovanja in povezovanja pri dejavnostih finančnega usposabljanja. Finančne institucije 

imajo za to usposobljene kadre in osnovane izobraževalne programe, prilagojene 

različnim starostnim skupinam. Posebej so izpostavili pomen usklajenosti vsebin s 

kurikulumom in vodstvom šol ter njihovimi pričakovanji; 

- na predavanjih za dijake Vloga in položaj bank v finančnem in ekonomskem prostoru, 

pomen in odnos mladih do denarja in varčevanja na Srednji gradbeni, geodetski in 

okoljevarstveni šoli, Ljubljana; 

- pri organizaciji predavanja Varnost na internetu, spletno bančništvo za profesorje na 

Gimnaziji Vič, Ljubljana; 

- s predavanjem na delavnici Poznavanje evro gotovine za učence 8. razreda Osnovne šole 

Šmartno pod Šmarno goro; 

- pri organizaciji strokovnega srečanja Finančno opismenjevanje v Sloveniji. Gre za drugi 

tovrstni dogodek, s katerim želijo ozaveščati javnost o pomenu finančne pismenosti in 

izboljšanju finančne izobraženosti med mladimi v osnovnih in srednjih šolah. Srečanja se 

je udeležilo 60 predstavnikov bank, regulatorjev, finančnih združenj, šolnikov, 

predstavnikov ministrstev in ZPS. 

Direktor ZBS je na srečanju poudaril, da z evropskim tednom želijo doseči tudi, da bi bilo na 

finančnem trgu v prihodnosti čim manj pretresov in čim več stabilnosti. Predstavil je trenutna 
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finančna tveganja, moralni hazard, pretrese, ki jih prinašajo velika tečajna nihanja in podobno. 

Izpostavil je potrebo po znanju in iznajdljivosti bančnih svetovalcev kot tudi uporabnikov 

storitev. Meni tudi, da so največja strokovna vlaganja potrebna v mlajše generacije (Križnik 

2015). Predstavnica MF se je opredelila do slabe pripravljenosti za izvajanje NPFI, ki je dobra 

osnova za dvig finančne pismenosti. ZRSŠ je izpostavil, da mora Slovenija posodobiti in 

dopolniti učne načrte, ker zaostajamo za EU državami. Dobro prakso opismenjevanja, ki jo v 

nadaljevanju magistrske naloge podrobneje predstavljamo, pa je predstavil urednik revije 

Moje finance. Izpostavil je tudi, da se kljub prizadevanjem z ZRSŠ niso uspeli dogovoriti za 

sodelovanje, predvsem zaradi vsebinskega nestrinjanja. Predstavnik ZPS pa je izpostavil, da 

finančno izobraževanje ne bi smelo postati nov kanal za trženje produktov in tudi ne orodje za 

prenašanje odgovornosti finančnih oškodovanj na potrošnika (Križnik 2015). NKBM je 

predstavila blagovno znamko Dindin, ki je namenjena varčevalcem do 10. leta starosti 

(Pressclipping 2015). Dindin je junak, ki najmlajšim in njihovim staršem pomaga pri prehodu 

v svet denarja. Poučuje jih o pomenu in ravnanju z denarjem kot tudi o varčevanju. V NKBM 

so oblikovali tudi posebno spletno podstran (http://www.nkbm.si/dindin), namenjeno otrokom 

in staršem. Spletna stran vsebuje interaktivne izobraževalne vsebine z možnostjo zastavljanja 

vprašanj in spoznavanja denarja. Otroci lahko pošiljajo slike, si izmenjavajo risbice in se 

zabavajo s spletno igro. Dostopajo tudi do Varčevalnika, ki jim prikaže, kako privarčevati za 

določen cilj. Staršem pa so na voljo nasveti, povezani z razvijanjem odnosa do denarja ter 

informacije o oblikah varčevanja. Med dejavnostmi finančnega opismenjevanja so tudi 

dogodki v Dindinovih otroških kotičkih, ki se odvijajo v poslovalnicah NKBM v Mariboru in 

Ljubljani. Najstnikom in študentom je namenjena blagovna znamka Sveta vladar 

(http://www.svetavladar.si/). S spletnimi orodji jim omogoča preprosto finančno načrtovanje, 

lažje nadzorovanje življenjskih stroškov ter celovito oceno stroškov najema stanovanja ali 

potovanja. S ciljem krepitve ugleda in povečanja prepoznavnosti te blagovne znamke se je 

NKBM odločila podpreti 8. študentsko marketinško dirko, ki jo organizira Ekonomsko-

poslovna fakulteta Univerze v Mariboru v sodelovanju s Klubom za marketing. Študentska 

marketinška dirka je marketinški izziv za študente, saj jim omogoča soočenje z resničnim 

marketinškim primerom iz prakse. V sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje podjetništva je 

NKBM za podjetnike začetnike in za druga podjetja, ki načrtujejo ali uresničujejo razvojne 

projekte, zasnovala podjetniški center. Ta omogoča podjetjem in zasebnikom sodobno, varno, 

zanesljivo ter celovito finančno in svetovalno podporo. Banka pripravlja brezplačne delavnice 

in strokovna izobraževanja, ki se jih lahko udeležijo vsi poslovni partnerji banke ter člani 

Podjetniškega centra. Upokojencem pa so na voljo delavnice na temo varne in pravilne 

uporabe spletne banke NKBM (Pressclipping 2015). 

ZBS dejavno nadaljuje politiko povezovanja in opismenjevanja mladih. Na pobudo EBF so v 

ZBS pozvali slovenske banke, naj še bolj dejavno pristopijo k finančnemu opismenjevanju 

mladih. Tako so v sodelovanju z NLB in Banko Koper na Gimnaziji Vič organizirali 

predavanje za dijake 3. letnikov na temo Osebne finance in kartično poslovanje. Gorenjska 
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banka d.d. pa je v ta namen organizirala predavanje za učence osnovnih šol na temo Varno 

spletno nakupovanje in odgovorno nadziranje porabe denarja (ZBS 2015). 

2.6.3 Moje finance – projekt Finančno opismenjevanje mladih 

Na podlagi izsledkov raziskave Finančna pismenost Slovencev 2011, mnenj različnih 

slovenskih finančnih strokovnjakov ter vladnih smernic razvoja finančne pismenosti se je tudi 

revija Moje finance odločila za načrtno usposabljanje mladih. Projekt je poimenovala 

Finančno opismenjevanje mladih. Poslanstvo projekta je izboljšati stanje na področju 

poznavanja osebnih financ ter s tem finančne pismenosti celotne družine. S projektom želijo 

mlade naučiti načrtovanja lastne finančne prihodnosti in smiselnega ravnanja z denarjem. 

Znanje naj bi mladi prenašali tudi na svoje starše.  

S projektom so pričeli v letu 2013. V novembru so v reviji Moje finance objavili naslovnico 

in temo projekta finančno opismenjevanje, do konca novembra so imele šole možnost prijave, 

z decembrom pa so v reviji Moje finance predstavili prve odzive šol. V januarju 2014 so 

začeli objavljati posebno prilogo o finančnem opismenjevanju za mlade in izobraževati 

učitelje na delavnicah. S septembrom so pričeli s krožki na šolah, pred tem pa vzpostavili 

interaktivno spletno stran o osebnih financah za otroke, mladostnike, starše in učitelje (Moje 

finance 2013). 

Projekt je vključeval prilogo v reviji Moje finance, spletno podstran in prostovoljno 

izobraževanje. V prilogi revije so predstavljene vsebine s področja osebnih financ za mlade. 

Vsebina priloge temelji na vsebini priročnika za učitelje in učence, ki so ga za namen 

poučevanja in izvajanja projekta pripravili finančni svetovalci in kadrovski strokovnjaki v 

sodelovanju z uredništvom revije Moje finance. Vsebina priročnika zajema potrošništvo, 

urejanje osebnega proračuna, varčevanje in investiranje, kariero in drugo. Pripravili so jo na 

podlagi odgovorov spletne ankete o finančnem opismenjevanju mladih in njihovih 

pričakovanj. Anketo so izvedli junija 2013 med učenci višjih razredov osnovne šole, kjer so 

jih spraševali, katere tematike se želijo učiti na krožku finančnega opismenjevanja. Z 

namenom podpore projektu in kot pomoč mladim in staršem so oblikovali tudi interaktivno 

spletno stran. Spletna stran nudi različne naloge in izzive s področja osebnih financ, 

interaktivne igre, tekmovanja in natečaje. Prostovoljno izobraževanje obsega krožke 

finančnega opismenjevanja mladih Mladi in denar. Izvajajo jih v zadnji triadi osnovnih ter 

srednjih šolah. Krožek vodijo šolski učitelji, lahko pa vključijo tudi strokovnjake iz širše 

lokalne skupnosti. Cilj projekta je tudi, da se vsako leto ob zaključku projekta pripravi vse 

slovensko tekmovanje iz osebnih financ za vse sodelujoče učence v projektu (Moje finance 

2013, 2–7). 

Kot navajajo v reviji Moje finance, je bilo v letu 2015 v projekt vključenih 90 šol, usposobili 

so 150 učiteljev in 500 mladih iz celotne Slovenije. Predsednik države je jeseni 2015 postal 
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častni pokrovitelj projekta finančnega opismenjevanja mladih, s čimer je potrdil pravilno pot 

usposabljanja, ki jo vodi revija Moje finance (Milič 2015). V prvi polovici letošnjega leta 

bodo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekale štiri delavnice z namenom, da bo prenos 

znanja med neodvisnimi osebnimi finančnimi svetovalci in učitelji čim bolj učinkovit. Prav 

tako bodo letos organizirali drugo tekmovanje iz finančne pismenosti za mlade, ki obiskujejo 

krožek Mladi in denar. K projektu pa bodo povabili tudi šole iz zamejske Slovenije (Moje 

finance 2015). 

2.6.4 FURS – projekt Davčno opismenjevanje mladih 

V šolskem letu 2014/2015 je med učenci in dijaki potekal projekt Davčno opismenjevanje 

mladih, v katerem je sodelovalo 2.500 učencev in dijakov. Izvajala ga je Finančna uprava 

Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) ob podpori MIZŠ, ZRSŠ in Urada Vlade RS za 

komuniciranje (MIZŠ 2015).  

Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se srečujejo s področjem davčnega 

opismenjevanja. Ključna cilja projekta sta krepitev davčne kulture s poudarkom na 

izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov ter krepitev družbenega zavedanja o 

pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbene vrednote. Na FURSU poudarjajo, da 

je davčna pismenost ena od sestavin finančne pismenosti. Je informiranost o davkih, davčnih 

obveznostih in družbenem pomenu plačevanja davkov ter sposobnost razumevanja oziroma 

poznavanja davčnih pojmov in tveganj. Obvladovanje temeljnih znanj na področju davkov 

pomembno vpliva na dvig splošne ravni finančne pismenosti in davčne kulture. Je tudi eden 

izmed aktivnih ukrepov za zmanjšanje sive ekonomije (ibid.). 

Kot navaja MIZŠ (2015) je v juniju 2014 ZRSŠ povabil osnovne in srednje šole k 

sodelovanju v projektu. Ciljna populacija so bili osnovnošolci zadnje triade ter dijaki 2. in 3. 

letnikov. Za sodelovanje se je odločilo 38 osnovnih in srednjih šol, ki so prijavile 2.500 

učencev in dijakov. V projektu je bilo izvedenih 93 predavanj – 56 v osnovnih in 37 v 

srednjih šolah. Predavatelji so bili uslužbenci FURS. Vsebino dvournega predavanja so 

vključili v različne šolske predmete. Vsebine so bile interaktivne in zanimive, zato so jih v 

redni pouk vključevali kot izbirne vsebine ali kot vsebine projektnega dne. Dijakom in 

učencem so predstavili zgodovino davkov, davke v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju, 

pomen plačevanja davkov in namen porabe davčnih prihodkov ter družbene posledice 

izogibanja davčnim obveznostim. Povzetek predavanj je predstavljen v zloženki z naslovom 

Mladi in davki. 

Po zaključku predavanj so s pomočjo anketnega vprašalnika izvedli še empirično raziskavo, v 

katero je bilo zajetih 1600 učencev in dijakov. Z anketo so preverjali ozaveščenost mladih o 

pomenu plačevanja davkov. Razdeljeni so bili v dve skupini, in sicer skupina učencev in 

dijakov, ki so sodelovali v projektu in skupina, ki ni sodelovala. Tovrsten pristop omogoča 
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raziskavo statistično značilnih podobnosti oz. razlik med skupinama. Anketni vprašalnik je bil 

razdeljen v štiri vsebinska področja. Zbirali so osnovne demografske podatke, preverjali 

poznavanje pojmov, povezanih z davki in sivo ekonomijo, preverjali vedênje potrošnika v 

povezavi z davki kot tudi mnenje o plačevanju davkov in namenu njihove porabe (MIZŠ 

2015). 

Analiza raziskave je pokazala statistično pomembno razliko zavedanja o pomembnosti 

plačevanja davkov med udeleženci projekta in tistimi, ki v projektu niso sodelovali. Iz tega 

lahko sklepamo, da so imele podane vsebine pomemben učinek na mlade. Rezultati prav tako 

potrjujejo, da je večina informacij, ki jih imajo mladi o davkih, negativna (povišanje davkov, 

nezadovoljstvo z davki, uvedba novih davkov). Kar pomeni, da se o pozitivnih vidikih 

plačevanja davkov premalo komunicira, kot tudi, da je zavedanje, da se iz pobranih davkov 

financirajo javne dobrine, kot so javno šolstvo, javno zdravstvo, socialni transferji, 

infrastruktura in podobno, na zelo nizki ravni (ibid.). 

V juliju 2015 je potekala novinarska konferenca, kjer so predstavili izsledke projekta davčno 

opismenjevanje mladih. Ključne ugotovitve nosilcev projekta so, da je v Sloveniji med 

mladimi potrebna višja raven zavedanja o pomenu plačevanja davkov. Prepričani so tudi, da 

so s pravilno uporabo didaktičnih in vsebinskih pristopov povečali interes mladih za boljšo 

finančno pismenost in dvig davčne kulture. Na podlagi ugotovitev projekta je bila sprejeta 

odločitev, da z izobraževanjem mladih v šolah nadaljujejo (ibid.). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V tem delu magistrske naloge smo s pomočjo kvantitativnih metod raziskovanja analizirali 

pridobljene informacije in podatke. 

V prvem delu poglavja bomo na podlagi dostopnih spletnih virov predstavili analizo finančne 

pismenosti v EU. Primerjali bomo stanje finančne pismenosti med Slovenijo, Nemčijo, Italijo, 

Združenim kraljestvom in Španijo med leti 2006–2012.  

V drugem delu poglavja pa bomo na podlagi izvedene anketne raziskave dobili dva odgovora 

– ali slovenske bančne institucije s svojimi dejavnostmi za izboljšanje finančnega znanja 

strank vplivajo na dvig finančne pismenosti Slovencev kot tudi, če finančno pismeni 

uporabniki bančnih storitev poznajo in uporabljajo več finančnih produktov.  

V nalogi smo uporabili naslednje statistične metode: 

- analizo variance, 

- izračun frekvenc in odstotkov, 

- izračun srednjih vrednosti, 

- Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk test, 

- Pearsonov korelacijski koeficient, 

- Mann-Whitney U test, 

- faktorsko analizo, 

- metodo glavnih komponent, 

- linearno regresijsko analizo. 

Grafi so bili oblikovani v MS Excel 2010, podatki pa so bili analizirani s programom SPSS 

21.0. 

3.1 Komparativna analiza finančne pismenosti držav EU / sekundarni podatki  

Pri preučevanju sekundarnih podatkov, ki so nam dostopni na spletnih straneh EU, smo 

ugotovili, da je izmed 11 EU držav, ki so spremljale stanje finančne pismenosti, le pet držav 

takih, ki so podatke spremljale v letih 2006–2012. Na osnovi navedenih podatkov smo z 

metodo analize variance analizirali, če je bila stopnja finančne pismenosti v Nemčiji, 

Združenem kraljestvu, Italiji in Španiji v letih 2006–2012 višja kot v Sloveniji (H1). 

3.1.1 Ugotovitve analize 

Analiza vzorca sekundarnih podatkov, s katerimi smo preverili stanje finančne pismenosti v 

Nemčiji, Združenem kraljestvu, Italiji, Španiji in Sloveniji, v letu 2006 in letu 2012, je 
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zajemala leta šolanja (indeksi)1, BDP na prebivalca (v USD) in porabo za izobraževanje 

(odstotki BDP). Za primerjavo med državami smo izbrali smiselne spremenljivke, ki imajo 

vpliv na finančno pismenost. BDP je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki 

jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu, leta šolanja prikazujejo izračun na 

podlagi povprečnega števila let šolanja in pričakovanega števila let šolanja, medtem ko poraba 

za izobraževanje predstavlja skupne javne izdatke v izobraževanju, izražene kot odstotek 

BDP. 

Iz slike 2 lahko razberemo, da ima najvišji povprečni indeks šolanja Nemčija, sledita ji 

Združeno kraljestvo in Slovenija, ki imata enako povprečno raven indeksa. Mnogo nižji 

indeks pa je zaznati v Italiji in Španiji. 

 

Slika 2: Indeks šolanja v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Sloveniji, Italiji in Španiji v 
letih 2006 in 2012 

Vir: United Nations Development Programme 2014. 

Pri izračunu indeksa šolanja smo ugotovili, da je razlika med državami statistično značilna 

(F = 159,712; p = 0,00), a povprečni indeks ni najnižji v Sloveniji, ampak je še nižji v Italiji in 

Španiji, zato je v tem delu H1 zavrnjena. 

Iz slike 3 lahko razberemo, da ima najvišji povprečni BDP na prebivalca v USD Nemčija, 

sledijo ji Združeno kraljestvo, Italija in Španija. Najnižji povprečni BDP na prebivalca v USD 

pa je v Sloveniji.  

                                                 

1 Indeks izobraževanja: izračunan na osnovi povprečnih let šolanja in pričakovanih let šolanja (United 

Nations Development Programme 2014). 
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Slika 3: BDP na prebivalca v USD, v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Sloveniji, Italiji in 

Španiji v letih 2006 in 2012 

Vir: United Nations Development Programme 2014. 

Pri izračunu BDP na prebivalca v USD smo ugotovili, da je razlika med državami statistično 

značilna (F = 87,108; p = 0,00), a povprečni BDP na prebivalca je izmed vseh držav najnižji v 

Sloveniji, zato v tem delu H1 potrjujemo. 

Iz slike 4 lahko razberemo, da je največja povprečna poraba za izobraževanje v Sloveniji. 

Sledijo ji Združeno kraljestvo, Nemčija, Španija in Italija. 

 

Slika 4: Poraba za izobraževanje v odstotkih BDP v Nemčiji, Združenem kraljestvu, 

Sloveniji, Italiji in Španiji v letih 2006 in 2012 

Vir: United Nations Development Programme 2014. 

Pri izračunu porabe za izobraževanje v odstotkih od BDP smo ugotovili, da je razlika med 

državami statistično značilna (F = 18,999; p = 0,00), a povprečna poraba za izobraževanje ni 

najnižja v Sloveniji, ampak je še nižja v Italiji in Španiji, zato je v tem delu H1 zavrnjena. 

V tem delu nas je zanimalo, ali je finančna pismenost v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Italiji 

in Španiji v letih 2006 in 2012 višja kot v Sloveniji. Ugotovili smo, da nam analiza 

sekundarnih podatkov tega ne potrjuje. 
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3.1.2 Preverjanje hipoteze H1 

V tem delu se bomo v nadaljevanju opredelili do hipoteze H1. Ugotovitve analize so podane v 

tabelarni obliki, kjer so poleg komentarjev tudi nekateri zaključki, preostale pa smo podali v 

zadnjem poglavju naloge.  

Hipoteza H1 se glasi: Finančna pismenost je bila v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Italiji in 

Španiji v letih 2006 in 2012 višja kot v Sloveniji.  

Pri postavitvi hipoteze H1 smo izhajali iz ekonomskih kazalcev navedenih držav in 

predpostavljali, da so v navedenem obdobju naštete države več vlagale v finančno pismenost 

kot Slovenija. 

Test homogenosti variance (preglednica 1) smo uporabili, ker je homogenost varianc pogoj za 

izračun analize variance. Če so variance homogene, pomeni, da med variancami skupin ni 

statistično pomembnih razlik (kar velja za BDP). 

Preglednica 1: Test homogenosti variance 

 
Levenova statistika df1 df2 p 

Indeks šolanja 6,328 4 30 0,001 

BDP na prebivalca v USD 0,199 4 30 0,937 

Poraba za izobraževanje, v odstotkih BDP 7,043 4 23 0,001 

Vir: United Nations Development Programme 2014. 

V nadaljnjem koraku smo zaradi nehomogenosti varianc pri indeksu šolanja in pri porabi za 

izobraževanje v odstotkih BDP upoštevali rezultat Brown-Forsythe testa. 

Preglednica 2 nam prikazuje, da je pri indeksu šolanja in pri porabi za izobraževanje v 

odstotkih BDP razlika med državami statistično značilna pri stopnji 0,01. 

Preglednica 2: Robustni test enakosti aritmetičnih sredin 

  
F df1 df2 p 

Indeks šolanja Brown-Forsythe 159,712 4 13,386 0,000 

Poraba za izobraževanje, v odstotkih BDP Brown-Forsythe 18,999 4 15,481 0,000 

Vir: United Nations Development Programme 2014. 

Pri BDP na prebivalca v USD upoštevamo rezultat analize variance. 

Iz preglednice 3 je razvidno, da je pri BDP-ju na prebivalca v USD razlika med državami 

statistično značilna pri stopnji 0,01. 
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Preglednica 3:  Analiza variance 

    

Vsota 

kvadratov df 

Kvadrat 

povprečij F p 

BDP na prebivalca v 

USD  

Med skupinami 485815531,83 4,00 121453882,96 87,108 0,000 

Znotraj skupin 41828656,86 30,00 1394288,56     

  Skupaj 527644188,69 34,00       

Vir: United Nations Development Programme 2014. 

V preglednici 4 predstavljamo rezultate opisne statistike. 

Preglednica 4: Opisne statistike  

N AS SO SN 

IZ 

Min. Maks. sp zg 

Indeks šolanja 

Nemčija 7 0,88 0,00 0,00 0,8745 0,8827 0,87 0,88 

Združeno kraljestvo 7 0,86 0,01 0,00 0,8532 0,8691 0,85 0,88 

Slovenija 7 0,86 0,01 0,00 0,8514 0,8629 0,85 0,86 

Italija 7 0,78 0,01 0,00 0,7735 0,7882 0,77 0,79 

Španija 7 0,77 0,02 0,01 0,7542 0,7887 0,75 0,79 

Total 35 0,83 0,05 0,01 0,8140 0,8457 0,75 0,88 

BDP na prebivalca v USD 

Nemčija 7 39787,86 1392,17 526,19 38500,31 41075,40 38080,00 41966,00 

Združeno kraljestvo 7 35494,14 1095,45 414,04 34481,02 36507,27 34409,00 37128,00 

Slovenija 7 28416,57 1109,87 419,49 27390,11 29443,03 27394,00 30448,00 

Italija 7 34660,00 1219,00 460,74 33532,61 35787,39 33430,00 36280,00 

Španija 7 32512,71 1056,18 399,20 31535,92 33489,51 31198,00 33852,00 

Total 35 34174,26 3939,41 665,88 32821,02 35527,49 27394,00 41966,00 

Poraba za izobraževanje, v odstotkih BDP 

Nemčija 5 4,74 0,34 0,15 4,3226 5,1574 4,40 5,10 

Združeno kraljestvo 5 5,50 0,10 0,04 5,3758 5,6242 5,40 5,60 

Slovenija 6 5,53 0,26 0,11 5,2624 5,8043 5,20 5,70 

Italija 6 4,55 0,15 0,06 4,3908 4,7092 4,30 4,70 

Španija 6 4,70 0,35 0,14 4,3365 5,0635 4,30 5,00 

Total 28 5,00 0,49 0,09 4,8049 5,1880 4,30 5,70 

Legenda: N – število podatkov; AS– aritmetična sredina; SO – standardni odklon; SN – standardna 

napaka; IZ – 95-odstotni interval zaupanja aritmetične sredine; sp – spodnja meja; zg – zgornja meja. 

Vir: United Nations Development Programme 2014. 

Iz preglednice lahko povzamemo: 

- Pri BDP na prebivalca v USD smo ugotovili, da je razlika med državami statistično 

značilna, a povprečna poraba za izobraževanje ni najnižja v Sloveniji, ampak je še nižja v 

Italiji in Španiji, zato je v tem delu H1 zavrnjena. 

- Pri indeksu šolanja smo ugotovili, da je razlika med državami statistično značilna, a 

povprečni indeks ni najnižji v Sloveniji, ampak je še nižji v Italiji in Španiji, zato je v tem 

delu H1 zavrnjena. 
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- Pri porabi za izobraževanje v odstotkih BDP smo ugotovili, da je razlika med državami 

statistično značilna. Povprečni BDP na prebivalca je izmed vseh držav najnižji v 

Sloveniji, zato v tem delu H1 potrjujemo. 

Izhajajoč iz celotne vsebine hipoteze in analiz lahko hipotezo H1, ki se glasi: »Finančna 

pismenost je bila v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Italiji in Španiji v letih 2006 in 2012 višja 

kot v Sloveniji,« zavrnemo, saj iz navedenih treh analiz v dveh primerih H1 zavrnemo, le v 

enem primeru pa jo potrdimo.  

3.2 Lastna raziskava o vlogi bančnih institucij pri izobraževanju in usposabljanju za 

finančno pismenost 

Raziskavo smo izvedli z namenom, da ugotovimo, ali slovenske bančne institucije s svojimi 

dejavnostmi za izboljšanje finančnega znanja strank vplivajo na dvig finančne pismenosti 

Slovencev, kot tudi, če finančno pismeni uporabniki bančnih storitev poznajo in uporabljajo 

več finančnih produktov.  

3.2.1 Predstavitev metode in njena izvedba 

Raziskavo smo izvedli na priložnostnem vzorcu anketirancev. V prvem delu smo na 357 

različnih elektronskih naslovov razposlali prošnjo za sodelovanje v anketi. Uporabili smo 

orodje 1ka. Anketiranje je bilo opravljeno po principu snežne kepe. Malhotra (2002) 

opredeljuje metodo snežne kepe kot tisto, kjer na začetku naključno izberemo določeno 

število anketirancev, ki jih prosimo, naj vprašalnik razpošljejo tudi svojim poklicnim 

kolegom. Ta proces se nadaljuje in veča kot snežna kepa, saj nam vsak naslednji anketiranec 

zagotovi nekaj novih anketirancev. Tako omenjeni proces učinkovito proizvaja vzorčno 

strukturo (Malhotra 2002, 355). Po tej poti je bilo ustrezno izpolnjenih 294 anket. Prav tako 

smo 200 vprašalnikov razdelili strankam v petih poslovalnicah treh slovenskih bank. 

Odzivnost respondentov, ki smo jih anketirali, je bila 18,4-odstotna, saj smo po tej poti dobili 

vrnjenih 46 vprašalnikov. Skupaj je bilo vrnjenih in ustrezno izpolnjenih 340 vprašalnikov, 

kar predstavlja 61 odstotkov realizacije vzorca. Analiza podatkov je bila izvedena v programu 

SPSS 21.0. 

3.2.2 Predstavitev značilnosti respondentov 

V raziskavi O izobraževanju in usposabljanju za finančno pismenost, vloga bančnih institucij 

je sodelovalo 340 respondentov. V analizi je upoštevanih tudi 12 delno izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov, sicer pa večino vzorca predstavljajo v celoti izpolnjeni anketni vprašalniki. 

Vzorec predstavljajo respondenti, ki so v letošnjem letu opravili vsaj eno bančno storitev. 
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Iz slike 5 je razvidno, da glede na spol dve tretjini vzorca predstavljajo ženske, tretjino pa 

moški. 

 

Slika 5: Struktura respondentov po spolu 

Iz slike 6 je razvidno, da je v največji meri zastopana starostna skupina od 45–59 let (41,5 

odstotkov), sledita ji starostni skupini 35–44 let (32,6 odstotkov) ter 25–34 let (14,8 

odstotkov). 

 

Slika 6: Starost respondentov 

Najmlajša in najstarejša starostna skupina sta v vzorcu zastopani v manjši meri – starostna 

skupina od 18–24 let (4,9 odstotkov) in starostna skupina 60 let in več (6,2 odstotkov). 

Iz slike 7 je razvidno, da dobro polovico vzorca (52,2 odstotkov) predstavljajo najbolj 

izobraženi respondenti, to je s VII. stopnjo izobrazbe ali več. 

 

Slika 7: Najvišja zaključena stopnja izobrazbe 

Sledijo respondenti s VI. stopnjo (23,6 odstotkov) in podoben delež respondentov s V. stopnjo 

(20,5 odstotkov). Najmanj pa so v vzorcu zastopani respondenti s IV. stopnjo ali manj (3,7 

odstotkov). 
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Iz slike 8 je razvidno, da glede na skupino zaposlenih v največji meri vzorec predstavljajo 

zaposleni z višjo ali visoko izobrazbo izven proizvodnega sektorja – znanost, kultura in 

izobraževanje (26,4 odstotkov), sledijo zaposleni z višjo ali visoko izobrazbo v proizvodnem 

sektorju (14,1 odstotkov) in poslovneži, podjetniki (11,0 odstotkov) ter javni uslužbenci (10,4 

odstotkov).  

 

Slika 8: Skupine zaposlenih glede na trenutno zaposlitev 

Iz slike 9 je razvidno, da večino vzorca predstavljajo respondenti, ki živijo v paru, in sicer 

56,6 odstotkov poročeni in 24,4 odstotkov tistih, ki živijo s partnerjem. Sledijo jim samski 

(10,9 odstotkov), ločeni (5,9 odstotkov) in vdovci (2,2 odstotkov). 

 

Slika 9: Zakonski stan 
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3.2.3 Preverjanje hipoteze H2 in H3 

V nadaljevanju se bomo opredelili do hipotez H2 in H3. Ugotovitve analiz so v predstavitvi 

raziskave podane v preglednicah. Pod tabelo so poleg komentarjev tudi nekateri zaključki, 

preostale pa smo podali v zadnjem poglavju naloge.  

Hipoteza H2 

Hipoteza H2 se glasi: »Dejavnosti, ki jih bančne institucije izvajajo z namenom izboljšanja 

finančnega stanja strank, vplivajo na dvig finančne pismenosti Slovencev.« 

Glede na poznavanje slovenskega bančnega sistema in ukrepov, ki jih je izvedla na področju 

finančne pismenosti največja slovenska banka, smo predpostavljali, da mora biti vpliv 

dejavnosti bančnih institucij na dvig finančne pismenosti Slovencev pozitiven. 

Ker je večina bančnih dejavnosti statistično značilno povezanih med seboj, kar smo preverili s 

Pearsonovim korelacijskim koeficientom, bi z uporabo dejavnosti kot posameznih 

spremenljivk pri regresijski analizi prihajalo do kršenja predpostavke multikolinearnosti. Zato 

smo uporabili faktorsko analizo in iz bančnih dejavnosti oblikovali komponente. Pred 

uporabo komponent smo preverili njihovo veljavnost in zanesljivost. 

Preverjanje veljavnosti 

Z Bartlettovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo 

faktorske analize. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 0,000 

pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov smiselna. 

V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 

S Kaiser Meyer Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) preverjamo moč 

povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti, naj bi bila 

vrednost KMO 0,80 ali več, a v družboslovnih podatkih je tudi nekoliko nižja povezanost 

(vsaj 0,50) sprejemljiva. V našem primeru je KMO vrednost 0,683 in je zato faktorska analiza 

še upravičena. 

Vrednosti vseh komunalitet so višje od 0,20, torej vse spremenljivke pojasnjujejo dovolj velik 

delež variabilnosti odvisne spremenljivke, da na osnovi tega kriterija nobene ni bilo treba 

izločiti (preglednica 5). 
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Preglednica 5: Komunalitete  

 Izvlečene 

Banka me redno preko tiskanih medijev obvešča o vseh novostih. 0,609 

Na okencu mi bančni delavec vedno prijazno svetuje. 0,635 

Velikokrat me po telefonu pokliče bančni svetovalec in mi predstavi novosti. 0,511 

Vse, kar me zanima o mojih financah, je dostopno na spletnih straneh banke. 0,495 

Finančno znanje nadgrajujem preko brezplačnih finančnih delavnic, ki jih organizira banka. 0,792 

Udeležujem se dni odprtih vrat, ki jih oglašuje banka. 0,805 

Opomba: Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent. 

Iz preglednice 6 je razvidno, da se bančne dejavnosti ločijo na dve komponenti, ki skupaj 

pojasnjujeta 64,1 odstotkov celotne variabilnosti bančnih dejavnosti. S takšnim odstotkom 

zadostimo kriteriju dobrih komponent, ki naj pojasnjujejo vsaj 60 odstotkov variance, zato 

komponenti v takšni obliki sprejmemo. 

Preglednica 6: Celotna pojasnjena varianca  

Komponente 

Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 

Skupaj 

Odstotki 

variance 

Kumulativni 

odstotki Skupaj 

Odstotki 

variance 

Kumulativni 

odstotki 

1 2,455 40,909 40,909 2,455 40,909 40,909 

2 1,392 23,196 64,105 1,392 23,196 64,105 

3 0,749 12,477 76,582    

4 0,588 9,808 86,389    

5 0,526 8,770 95,159    

6 0,290 4,841 100,000    

Opomba: Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent. 

V nadaljevanju so predstavljene faktorske uteži, katerih višina predstavlja pomembnost vsake 

posamezne spremenljivke v komponenti; višja kot je utež, pomembnejša je spremenljivka za 

komponento. V prilogi 2 je prikazana preglednica Faktorske uteži komponent. Ker sestava 

obeh komponent ni bila »čista« oz. dovolj jasna, smo podatke rotirali s poševno Oblimin 

rotacijo. 

V preglednici 7 smo komponenti poimenovali. Prvo komponento smo poimenovali Info 

banka, ker vključene trditve obravnavajo bančno informiranje strank. Prva komponenta 

oziroma Info banka pojasnjuje 40,9 odstotkov variabilnosti finančne pismenosti. Predstavljajo 

jo tri bančne dejavnosti: 

- Finančno znanje nadgrajujem preko brezplačnih finančnih delavnic, ki jih organizira 

banka. 

- Udeležujem se dni odprtih vrat, ki jih oglašuje banka. 

- Velikokrat me po telefonu pokliče bančni svetovalec in mi predstavi novosti. 
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Drugo komponento smo poimenovali Svetovalna banka, ker vključene trditve obravnavajo 

svetovanje, ki ga banke nudijo strankam. Druga komponenta oziroma Svetovalna banka 

pojasnjuje 23,2 odstotkov variabilnosti finančne pismenosti. Predstavljajo jo preostale tri 

bančne dejavnosti: 

- Na okencu mi bančni delavec vedno prijazno svetuje. 

- Banka me redno preko tiskanih medijev obvešča o vseh novostih. 

- Vse, kar me zanima o mojih financah, je dostopno na spletnih straneh banke. 

Preglednica 7: Faktorske uteži komponent – rotirano 

 

Komponenta 

1 –  

Info  

banka 

2 –  

Svetovalna 

banka 

 Banka me redno preko tiskanih medijev obvešča o vseh novostih. 0,167 0,724 

Na okencu mi bančni delavec vedno prijazno svetuje. –0,002 0,797 

Velikokrat me po telefonu pokliče bančni svetovalec in mi predstavi novosti. 0,572 0,315 

Vse, kar me zanima o mojih financah, je dostopno na spletnih straneh banke. –0,121 0,722 

Finančno znanje nadgrajujem preko brezplačnih finančnih delavnic, ki jih 
organizira banka. 

0,905 –0,076 

Udeležujem se dni odprtih vrat, ki jih oglašuje banka. 0,912 –0,078 

Opomba: Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent; Rotacijska metoda: Oblimin s Kaiser 
normalizacijo; a. Rotacija konvergirana v 6 iteracijah. 

Preverjanje zanesljivosti komponent 

V prilogi 2 je prikazana preglednica »Statistika zanesljivosti«. Ker je vrednost Cronbachove 

alfe sprejemljiva, sta tudi komponenti sprejemljive zanesljivosti za nadaljnjo uporabo.  

Iz preglednice 8 je najbolj pomembna informacija v zadnjem stolpcu, torej koliko in kako se 

alfa spremeni v primeru, da posamezno spremenljivko izbrišemo. V tem primeru bi izbris 

spremenljivke Q26d – Vse, kar me zanima o mojih financah, je dostopno na spletnih straneh 

banke, nekoliko zvišal vrednost alfe, a ker bi bilo to zvišanje le majhno in bi alfa še vedno 

ostala na ravni sprejemljive vrednosti, smo se raje odločili, da v komponenti ohranimo vse 

vključene spremenljivke, saj nam vsaka predstavlja vsebinsko gledano dodano vrednost. 

V prilogi 2 je prikazana preglednica »Statistika lestvice«. Skupno povprečje komponent je 

2,72 (trditve so v povprečju ocenjene z oceno 'niti-niti') s standardnim odklonom 0,67. Tako 

oblikovani komponenti bančnih dejavnosti bomo v nadaljevanju uporabili v vlogi neodvisnih 

spremenljivk pri preverjanju vpliva bančnih dejavnosti na finančno pismenost Slovencev. 
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Preglednica 8: Statistika zanesljivosti spremenljivke Finančna pismenost 
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Banka me redno preko tiskanih medijev obvešča o vseh novostih. 13,01 11,300 0,490 0,647 

Na okencu mi bančni delavec vedno prijazno svetuje. 12,63 12,227 0,411 0,672 

Velikokrat me po telefonu pokliče bančni svetovalec in mi 

predstavi novosti. 

13,99 10,945 0,496 0,644 

Vse, kar me zanima o mojih financah, je dostopno na spletnih 

straneh banke. 

12,77 13,175 0,276 0,711 

Finančno znanje nadgrajujem preko brezplačnih finančnih 
delavnic, ki jih organizira banka. 

14,42 11,605 0,461 0,656 

Udeležujem se dni odprtih vrat, ki jih oglašuje banka. 14,67 12,143 0,485 0,652 

 

Preglednica 9 pojasnjuje finančno pismenost respondentov naše ankete. Spremenljivko 

finančne pismenosti Slovencev smo oblikovali s preverjanjem pravilnih odgovorov na 21 

vprašanj, ki smo jih zastavili respondentom. Vsak pravilni odgovor je predstavljal 1 točko, 

vsota pravilnih odgovorov je predstavljala stopnjo finančne pismenosti, ki smo jo oblikovali 

kar v lestvici šolskih ocen (od nezadostna do odlična). Povprečna finančna pismenost 

Slovencev je dobra (M = 2,85). Šolska ocena je torej 3. 

Preglednica 9: Finančna pismenost 

Finančna pismenost Aritmetična sredina 2,85 

 
Pogostost Delež (v%) Veljaven delež (v %) Skupni delež (v %) 

Nezadostna 63 18,5 18,5 18,5 

Zadostna 70 20,6 20,6 39,1 

Dobra 102 30,0 30,0 69,1 

Prav dobra 64 18,8 18,8 87,9 

Odlična 41 12,1 12,1 100,0 

Skupaj 340 100,0 100,0 
 

 

Vpliv smo preverjali z linearno regresijsko analizo, katere rezultat predstavljamo v 

nadaljevanju. Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v 

nadaljevanju pa statistično pomembnost vplivov. 

V spodnji preglednici (preglednica 10) prilagojeni R kvadrat kaže, da vključeni neodvisni 

spremenljivki pojasnjujeta 3,6 odstotkov variabilnosti odvisne spremenljivke, torej finančne 

pismenosti. Gre za nizek odstotek, ki odraža, da na finančno pismenost vpliva še več drugih 
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dejavnikov, kot so le bančne dejavnosti, ki pa v tem regresijskem modelu in raziskavi niso 

vključeni.  

Preglednica 10: Povzetek regresijskega modela 

R R kvadrat Prilagojeni R kvadrat 
Standardna napaka 

ocene 
Durbin-Watson 

0,205a 0,042 0,036 1,23688 1,975 

Opomba: a. Prediktorji: (Konstanta), FAC2_ba Bančne dejavnosti – Svetovalna banka, FAC1_ba 

Bančne dejavnosti– Info banka; b. Odvisna spremenljivka: finančna_pismenost 

Iz preglednice 11 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je manjša od 0,05). 

Preglednica 11: Analiza variance regresijskega modela 

 Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 20,465 2 10,232 6,688 0,001b 

Ostanek 466,613 305 1,530   

Skupaj 487,078 307    

Opomba: a. Odvisna spremenljivka: finančna_pismenost; b. Prediktorji: (Konstanta), FAC2_ba 

Bančne dejavnosti – Svetovalna banka, FAC1_ba Bančne dejavnosti – Info banka. 

Iz preglednice 12 lahko razberemo, da izmed dveh komponent bančnih dejavnosti na finančno 

pismenost statistično značilno vpliva le druga komponenta – Svetovalna banka (p = 0,002). 

Vpliv je pozitiven in šibek (Beta = 0,182). Boljša kot je finančna pismenost, več je izvajanih 

bančnih dejavnosti. 

Preglednica 12: Regresijski koeficienti 

 

Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t p B Standardna napaka Beta 

(Konstanta) 2,903 0,070  41,184 0,000 

FAC1_ba Bančne dejavnosti – Info 

banka 

0,077 0,073 0,061 1,060 0,290 

FAC2_ba Bančne dejavnosti – 

Svetovalna banka 

0,229 0,073 0,182 3,154 0,002 

Opomba: a. Odvisna spremenljivka: finančna_pismenost. 

Na osnovi predstavljenega rezultata lahko hipotezo H2, ki se glasi »Dejavnosti, ki jih bančne 

institucije izvajajo z namenom izboljšanja finančnega znanja strank, vplivajo na dvig finančne 

pismenosti Slovencev,« potrdimo, saj bančne dejavnosti res vplivajo na dvig finančne 

pismenosti.  

Potrditev navedene hipoteze izraža tudi prejeto priznanje NKBM, ki ga je marca 2013 prejela 

na Slovenskem oglaševalskem festivalu za projekt Sveta vladar. Blagovna znamka je 

namenjena mladim, katerim banka na zabaven in enostaven način približa finančni svet in jih 
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navdušuje za bančne produkte. Priznanje je bilo podeljeno za najbolj učinkovito blagovno 

znamko v Sloveniji, prejeli pa so tudi nagrado srebrni Effie za komunikacijsko učinkovitost. 

Vse od leta 2010 je usmeritev NKBM osveščanje in izobraževanje prebivalcev o financah in 

posledično dvig ravni finančne pismenosti in družbene odgovornosti. V ta namen je NKBM 

razvila vrsto projektov (NKBM 2013).  

Hipoteza H3 

Hipoteza H3 se glasi: »Finančno pismeni uporabniki bančnih storitev poznajo in uporabljajo 

več finančnih produktov.« 

Glede na več kot 27 – letne izkušnje z delom v največji slovenski banki, ki je bilo vsaj 18 let 

neposredno povezano s finančnimi transakcijami uporabnikov bančnih storitev, smo 

predpostavljali, da je njihovo poznavanje in uporaba finančnih produktov večja.  

Za preverjanje hipoteze smo najprej pet skupin, ki zadevajo finančno pismenost, razdelili v 

dve skupini – tisti z oceno finančne pismenosti nezadostno in zadostno predstavljajo finančno 

nepismene, ostali pa finančno pismene. 

Iz slike 10 je razvidno, da skupina finančno pismenih zajema 60,9 odstotkov, skupina 

finančno nepismenih pa 39,1 odstotkov respondentov. 

 

Slika 10: Dve skupini finančne pismenosti 

Poznavanje bančnih produktov  

Poznavanje bančnih produktov smo merili z vprašanjem 28. 

Podatki niso normalno porazdeljeni (kar smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim in Shapiro-

Wilk testom ter pregledom histogramov), zato smo za preverjanje razlik med dvema 

skupinama uporabili neparametrični Mann-Whitney U test. 

Iz slike 11 je razvidno, da se v vseh primerih bančnih produktov kaže, da skupina finančno 

pismenih v povprečju bolje pozna bančne produkte kot skupina finančno nepismenih. 

Finančno pismeni večino (8) bančnih produktov dobro poznajo in imajo z njimi tudi izkušnje 

(Me = 4), ostale poznajo (Me = 3). Medtem ko skupina finančno nepismenih večino bančnih 

produktov pozna (Me = 3), dobro pozna in ima izkušnje (Me = 4) le s petimi produkti (osebni 

račun, plačilne kartice, kreditne kartice, elektronsko bančništvo, limit na osebnem računu). 
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Slika 11: Povprečni rangi poznavanja bančnih produktov glede na dve skupini 

Iz preglednice 13 je razvidno, da so razlike med skupinama v primeru poznavanja vseh 

bančnih produktov statistično značilno različne pri stopnji značilnosti 0,01. 

Preglednica 13: Mann-Whitney U test razlik med skupinama v poznavanju bančnih 
produktov 

 

Mann-Whitney U p 

Osebni račun 10363,000 0,000 

Plačilne kartice 9794,500 0,000 

Kreditne kartice (npr. MasterCard, Visa …) 8596,500 0,000 

Varčevalni račun 7991,000 0,000 

Rentno varčevanje 6068,500 0,000 

Vezani depoziti 6382,500 0,000 

Naložbeni depoziti 6500,000 0,000 

Investicijski skladi 6220,500 0,000 

Elektronsko bančništvo 8331,000 0,000 

Stanovanjski / hipotekarni kredit 7730,000 0,000 

Avtomobilski kredit 8477,000 0,000 

Študentski kredit 7931,500 0,000 

Kratkoročni kredit 7996,500 0,000 

Premostitveni kredit 6624,500 0,000 

Limit na osebnem računu 9772,500 0,001 
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Uporaba bančnih produktov 

Uporabo bančnih produktov smo merili z vprašanjem 29. Ker so podatki nenormalno 

porazdeljeni (kar smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim in Shapiro-Wilk testom ter 

pregledom histogramov), smo za preverjanje razlik med dvema skupinama uporabili 

neparametrični Mann-Whitney U test. 

V vseh primerih bančnih produktov se kaže (slika 12), da skupina finančno pismenih v 

povprečju trenutno bolj uporablja bančne produkte kot skupina finančno nepismenih. 

Finančno pismeni večino (7) bančnih produktov poznajo (Me = 3), večji delež (6) jih trenutno 

uporabljajo (Me = 1), dve so uporabljali v zadnjih dveh letih (Me = 2) (vezani depozit, 

stanovanjski/hipotekarni kredit). Medtem ko skupina finančno nepismenih večino (9) bančnih 

produktov ne pozna (Me = 3), preostalih šest trenutno uporabljajo (Me = 1) (gre za istih šest 

produktov, kot jih uporablja tudi skupina finančno pismenih). 

 

Slika 12: Povprečni rangi uporabe bančnih produktov glede na dve skupini 

Iz preglednice 14 razberemo, da so razlike med skupinama v primeru uporabe večine (devet) 

bančnih produktov statistično značilno različne pri stopnji značilnosti 0,05. 
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Preglednica 14: Mann-Whitney U test razlik med skupinama v uporabi bančnih 
produktov 

 Mann-Whitney U p 

Osebni račun 11235,500 0,187 

Plačilne kartice 10151,000 0,015 

Kreditne kartice (npr. MasterCard, Visa …) 8666,000 0,000 

Varčevalni račun 8306,500 0,000 

Rentno varčevanje 8541,000 0,213 

Vezani depoziti 7378,500 0,000 

Naložbeni depoziti 8092,000 0,048 

Investicijski skladi 7126,000 0,000 

Elektronsko bančništvo 7908,500 0,000 

Stanovanjski / hipotekarni kredit 7907,000 0,004 

Avtomobilski kredit 9431,000 0,899 

Študentski kredit 8845,500 0,304 

Kratkoročni kredit 9486,500 0,496 

Premostitveni kredit 8184,500 0,051 

Limit na osebnem računu 9351,000 0,177 

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko hipotezo H3, ki se glasi: »Finančno pismeni 

uporabniki bančnih storitev poznajo in uporabljajo več finančnih produktov,« le delno 

potrdimo, saj finančno pismeni uporabniki res bolje poznajo bančne produkte, medtem ko obe 

skupini uporabljata enako število (šest) finančnih produktov. 

Rezultate zgornje hipoteze lahko povežemo z odločitvijo NLB, ki je že v letu 2009 zaznala, 

da za uspešno implementacijo projekta Osebni finančni nasvet, s katerim so v osnovi želeli 

dvigniti raven finančne pismenosti uporabnikov bančno – finančnih storitev, potrebujejo 

finančno ozaveščene bančne svetovalce. Skladno z internimi raziskavami so bančni svetovalci 

nudili enake finančne storitve vsem segmentom bančnih strank. Imeli so različno finančno 

predznanje, komunikacijske izkušnje, motivacijo za pridobivanje novih strank in podobno. V 

ta namen so v okviru projekta razvili tudi NLB Šolo za osebno finančno svetovanje, ki je bila 

2011 izbrana za najboljši slovenski HRM projekt, ki ga vsako leto izvaja Planet GV (NLB 

2010). 

3.3 Povzetek spoznanj iz empiričnega dela raziskave 

Prvi del empirične raziskave, kjer smo analizirali, če je bila stopnja finančne pismenosti v 

Nemčiji, Združenem kraljestvu, Italiji in Španiji v letih 2006 in 2012 višja kot v Sloveniji 

potrjuje, da je Slovenija v tem obdobju že veliko vlagala v finančno pismenost in primerjalno 

ni bila na zadnjem mestu. To nam izkazujejo podatki, ki zadevajo leta šolanja, saj je bil 

povprečni indeks šolanja v primerjavi s Slovenijo v navedenem obdobju v Italiji za 0,08 
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indeksnih točk nižji in v Španiji za 0,09 indeksnih točk, medtem ko je v navedenem obdobju 

Slovenija imela enak povprečni indeks šolanja kot Združeno kraljestvo. Najvišji povprečni 

indeks šolanja je imela Nemčija, za 0,02 indeksni točki višji v primerjavi s Slovenijo in 

Združenim kraljestvom. Prav tako je v navedenem obdobju Slovenija med primerjanimi 

državami v povprečju največ porabila za izobraževanje. V povprečju je bila slovenska poraba 

za izobraževanje v USD v tem obdobju za 0,03 odstotka BDP višja od povprečne porabe za 

izobraževanje v Združenem kraljestvu, 0,79 odstotka BDP višja od povprečne porabe za 

izobraževanje v Nemčiji, 0,83 odstotka BDP višja od povprečne porabe za izobraževanje v 

Španiji ter 0,98 odstotka BDP višja od povprečne porabe za izobraževanje v Italiji. 

Ekonomsko gledano, pa je imela Slovenija v tem obdobju, upoštevajoč BDP na prebivalca v 

USD, najnižji življenjski standard med državami, ki smo jih analizirali. BDP na prebivalca v 

USD je bil v Sloveniji v povprečju za 28,6 odstotkov nižji od najvišjega v Nemčiji.  

V drugem delu empirične raziskave smo na podlagi anketiranja strank potrdili, da dejavnosti, 

ki jih bančne institucije izvajajo z namenom izboljšanja finančnega stanja strank, vplivajo na 

dvig finančne pismenosti Slovencev. To nam potrjujejo tudi strokovna priznanja, ki jih 

slovenske banke prejemajo na različnih tekmovanjih. NKBM je leta 2013 na Slovenskem 

oglaševalskem festivalu prejela priznanje za projekt Sveta vladar za najbolj učinkovito 

blagovno znamko v Sloveniji. Blagovna znamka je namenjena mladim, katerim banka na 

zabaven in enostaven način približa finančni svet in jih navdušuje za bančne produkte ter 

dviguje raven finančne pismenosti uporabnikov bančnih storitev (NKBM 2013). Ugotavljamo 

tudi, da na dvig finančne pismenosti poleg bančnih dejavnosti vplivajo tudi druge dejavnosti 

(ki niso bile predmet te raziskave), zato menimo, da bi bilo dobro raziskati tudi druge 

»vzročnike«, kot na primer okolje, družinska vzgoja in mediji ter ugotoviti, kakšen je njihov 

vpliv. Z raziskavo ugotavljamo tudi, da finančno pismeni uporabniki bančnih storitev bolje 

poznajo bančne produkte, medtem ko jih v enakem številu uporabljata obe skupini – finančno 

pismeni in finančno nepismeni. Nekatere slovenske banke so naveden razkorak v ponudbi 

strankam, v preteklosti delno že zaznale in pričele z načrtovanim usposabljanjem in 

izobraževanjem svojih zaposlenih. NLB je v okviru projekta Osebni finančni nasvet razvila 

NLB Šolo za osebno finančno svetovanje, ki je bila 2011 izbrana za najboljši slovenski HRM 

projekt (NLB 2010). Ocenjujemo, da navedena ugotovitev raziskave potrjuje, da se banke 

premalo ukvarjajo s segmentacijo strank. Menimo, da se premalo ukvarjajo z raziskavami 

trga, konkretno po regijah in starostnih skupinah. Posledično tudi ne prilagajajo ponudbe 

zahtevam regijskega trga in populacijskim skupinam. S tem so bančni produkti in storitve 

premalo diferencirani, prav tako so tarife večinoma enake za vse segmente strank.  
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V teoretičnem delu naloge smo razložili osnovno izhodišče pojmovanja ter prilagajanja 

denarja posameznikom in bankam. Zgodovinsko se je denar spreminjal ter prilagajal družbi. 

Danes denar povezujemo s finančno pismenostjo. Raziskali in povzeli smo raziskave o 

finančni pismenosti, ki so bile izvedene v Sloveniji, pregledali smo splošno ureditev 

finančnega izobraževanja in usposabljanja v EU, raziskali pa smo tudi dobre prakse 

slovenskih institucij in nekaterih evropskih držav s predmetnega področja. Ugotovili smo, da 

so na ravni EU postavljeni zelo dobri temelji za dvig finančne pismenosti, vendar so prakse 

izobraževanja in usposabljanja posameznih držav zelo različne. Nadalje smo ugotovili, da so 

v Sloveniji potrebne spremembe v medinstitucionalnih odnosih med državnim in privatnim 

sektorjem. Ugotovljen je primanjkljaj komunikacijsko-sodelovalnih kompetenc, ki posledično 

zavira razvoj finančne pismenosti, prenos dobrih praks in kreativnosti. Prav tako smo na 

podlagi izvedenih slovenskih raziskav ugotovili, da so potrebne spremembe oziroma 

poenotenje metodološko vsebinskega dela raziskav, določiti pa je treba tudi krovnega nosilca 

finančne pismenosti. Ugotovili smo tudi, da je treba sistematično pristopiti k dvigu finančnega 

znanja otrok in mladostnikov kot tudi k zapostavljenim socialno ogroženim skupinam 

prebivalstva. Sistematika se mora odražati v jasnih ciljnih skupinah s predhodnim izmerjenim 

nivojem finančnega znanja in prilagojenimi programi, upoštevajoč specifiko posamezne 

slovenske regije. 

4.1 Ugotovitve teoretičnega in empiričnega dela raziskave  

S pomočjo raziskave smo ugotavljali, ali obstajajo razlike v finančni pismenosti med 

Slovenijo in nekaterimi evropskimi državami, primerjalno med leti ter upoštevajoč določene 

kazalce finančne pismenosti. Prav tako smo raziskovali, kakšna je finančna pismenost 

Slovencev, kakšno je njihovo zaznavanje dejavnosti slovenskih bančnih institucij za dvig 

finančne pismenosti strank, kot tudi kakšno je njihovo finančno znanje z vidika poznavanja in 

uporabe bančnih produktov. 

Teoretični del raziskave nam je razjasnil vlogo denarja skozi zgodovino in njegovo 

transformacijo. Razumevanje denarja pomeni danes razumevanje financ, posledično pa 

razumevanje financ vpliva na nivo finančne pismenosti. Izvedene raziskave o finančni 

pismenosti Slovencev v obdobju od 2011 do 2015 nam potrjujejo, da je finančna pismenost 

Slovencev na zelo nizki ravni. Če posplošimo ugotovitve proučenih raziskav, je povprečni 

nivo znanja Slovencev s področja finančne pismenosti, izražen s šolsko oceno, zadostno. Ker 

so tudi raziskave o finančni pismenosti v EU pokazale slabe rezultate oziroma nizko 

ozaveščenost, smo preučili, kako je urejeno finančno izobraževanje v EU. EU je razglasila 

finančno izobraževanje kot ključno vsebino razvoja enotnega evropskega trga 21. stoletja. EK 

je postavila temelje nadaljnjega razvoja izobraževanja in opismenjevanja za finančno 

pismenost, tako z razvojem različnih orodij kot je na primer spletna stran Dolceta, 
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raznovrstnimi izobraževalnimi pripomočki od knjižic in brošur, na primer Evropa Dairy, do 

organiziranja različnih konferenc. Kot ključno izhodišče za zagotavljanje finančne varnosti 

evropskega prebivalstva je treba izpostaviti uvedbo osnovnih načel za zagotavljanje 

kakovostnih shem finančnega izobraževanja. Ena od ugotovitev naše raziskave kaže, da so 

ustvarjeni dobri temelji za nadgradnjo finančne pismenosti v EU kot tudi v Sloveniji. 

Nadalje nas je zanimalo, kako v EU državah poteka finančno opismenjevanje, zato smo 

preučili dobre prakse finančnega izobraževanja šestih držav EU in štiri dobre prakse 

slovenskih institucij. Ugotovitve teoretičnega dela makro pogleda razvoja finančne pismenosti 

držav EU s poudarkom na dejavnostih tamkajšnjih združenj bank nam nudijo zanimive 

izsledke. Rezultati raziskave kažejo, da so v večini EU držav promotorji finančnega 

izobraževanja banke, v manjši meri pa državne ali javne institucije. To nam potrjuje, da se 

banke močno zavedajo svojega poslanstva in družbene odgovornosti. Prav tako ugotavljamo, 

da so združenja bank v preučenih EU državah različno pristopila k izobraževanju za finančno 

pismenost. Nekatere države so bile na tem področju dejavne, še preden je EU pričela z 

načrtnim oblikovanjem razvoja navedenega področja, druge so se ob uvedbi močno povezale 

z državnimi institucijami in načrtno dvigujejo ozaveščenost prebivalstva. Ugotovili smo, da 

so v večini preučenih primerov združenja bank zelo povezana s šolskim sistemom in nudijo 

izobraževanje učiteljem kot tudi učencem in dijakom. Vsekakor lahko povzamemo, da so 

navedena EU združenja oblikovala svoje spletne strani, izdala različne knjižice, izvedla vrsto 

izobraževalnih programov za različne ciljne skupine, kvize in tekmovanja. Ena pomembnih 

ugotovitev je tudi, da imajo nekatera združenja bank močno razvito raziskovalno dejavnost, 

česar pa ne moremo trditi za slovensko združenje bank. 

V nadaljevanju raziskave dobrih praks slovenskih institucij s področja izobraževanja in 

usposabljanja za finančno pismenost smo ugotovili, da finančne institucije na različne načine 

pristopajo k finančnem opismenjevanju. ZBS poskuša z različnimi pristopi združiti javne in 

državne institucije v smeri skupnega delovanja in izvajanja strategije opismenjevanja 

prebivalstva. Ugotavljamo tudi, da je združenje bank v trenutni situaciji kadrovsko 

podhranjeno, da bi lahko izvajalo korenitejše spremembe na tem področju. Vsekakor pa na 

slovenskem področju ni enotnega pristopa in jasnega koordinatorja dejavnosti. Banke se 

zavedajo pomena družbeno zavednega podjetja, sledijo EU smernicam razvoja finančne 

pismenosti in po lastnih odločitvah pristopajo k izobraževanju in usposabljanju uporabnikov 

bančnih storitev. Izpostavimo lahko primer dobre prakse naše največje slovenske banke, ki je 

projektno pristopila k ozaveščanju strank, najprej fizičnih, danes pa tudi pravnih oseb. Tudi 

ostale večje slovenske banke so pričele s finančnim opismenjevanjem potencialnih in 

obstoječih uporabnikov bančnih storitev. Zadovoljstvo strank pa odražajo le kompetentni in 

strokovni bančni svetovalci, zato banke in finančne institucije načrtno vlagajo v razvoj svojih 

zaposlenih.  
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Pohvalna je dejavnost revije Moje finance, ki po prvi izvedeni raziskavi o finančni pismenosti 

Slovencev načrtno skrbi za dvig ozaveščenosti in ravni znanja celotnega prebivalstva. Prav 

tako se trudi za povezavo z državnimi institucijami. Za dvig davčne kulture in samozavedanja 

pomena izpolnjevanja davčnih obveznosti je tudi FURS dejavno pristopil k izobraževanju in 

usposabljanju otrok s predmetnega področja. Ugotovili smo, da so s projektom Davčno 

opismenjevanje mladih še dodatno podkrepili ugotovitve, da so mladi željni tovrstnega 

znanja, ki bo dolgoročno dvignilo finančno pismenost in finančno kulturo Slovencev. 

4.2 Prispevek k stroki in znanosti 

Iz povzetih raziskav finančne pismenosti v Sloveniji v obdobju 2011 do 2015 izhaja, da je 

povprečna ocena finančne pismenosti različnih preučevanih segmentov prebivalstva - ocena 

zadostno. Ocena se sklada z oceno populacije. Prav tako izsledki različnih raziskav v 

Sloveniji potrjujejo, da je najmanj finančno pismena zasavska regija.  

Na drugi strani nam sekundarni podatki komparativne analize finančne pismenosti držav EU 

izkazujejo, da primerjalno Slovenija ni imela najnižje finančne pismenosti v letih 2006 in 

2012. V navedenem obdobju je Slovenija že prenesla usmeritve EU in pripravila podlage za 

dvig finančne pismenosti in ozaveščanje prebivalstva. Ocenjujemo pa, da je v nadaljnjem 

obdobju primanjkoval sistematični razvojni pristop, sodelovalnost med državnimi in 

zasebnimi institucijami oziroma uradno imenovan nosilec razvoja finančne pismenosti. 

Posledično so finančne institucije različno pristopile k finančnemu opismenjevanju 

prebivalstva. Nekatere, predvsem v privatnem sektorju, so takoj zaznale tržno nišo in so 

dejavne predvsem z vidika lastne dobičkonosnosti, ki pa posledično ima pozitivne rezultate na 

prebivalstvo. Prav tako so tudi banke, vsaka po lastnem konceptu, kreirale razvoj 

predmetnega področja in izvajale izobraževanje in usposabljanje svojih strank. Z lastno 

raziskavo o vlogi bančnih institucij pri izobraževanju in usposabljanju za finančno pismenost 

smo prišli do spoznanj, da je vpliv bančnih institucij prepoznan in pozitiven. Ugotovitve 

raziskave pa so potrdile, da na finančno pismenost vplivajo tudi drugi dejavniki, ki bi jih bilo 

smiselno raziskati. Ugotovili pa smo tudi, da finančno pismeni kot finančno nepismeni 

uporabniki uporabljajo enako število bančnih produktov in storitev, kar pomeni, da imajo 

banke še prostor za racionalizacijo in rast na segmentaciji strank, obravnavanih po regijskem 

principu. Oziroma drugače, spremembe so priporočljive v storitveno prodajnih kanalih.  

Izhajajoč iz povzetkov raziskave in navedenih ugotovitev, Slovenija nima enoznačno 

imenovanega krovnega nosilca finančne pismenosti, ki bi poleg koordinacijske vloge znotraj 

Slovenije in v EU, opravljal tudi nadzorno funkcijo, v sodelovanju z različnimi, vnaprej 

imenovanimi državnimi in zasebnimi institucijami. Skrbeti pa bi moral tudi za raziskovalno 

dejavnost na navedenem področju in vsaj na dve leti opravljati raziskavo o stopnji finančne 

pismenosti Slovencev. Vsekakor bi moralo ZBS kot bančni predstavnik pridobiti na tem 

področju še večjo vlogo. Vloga združenja bi morala biti prepoznavna v močni koordinacijski 
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in komunikacijski vlogi, predvsem na bančnem prostoru in bolj dejavna v šolskem sektorju 

(osnovnih in srednjih šolah). Posvečati pa bi se moralo tudi raziskovalni dejavnosti. 

Prav tako izsledki raziskave potrjujejo, da je treba razvoj finančne pismenosti graditi na 

otrocih, mladini in starejših. Po raziskavah različnih držav je zaskrbljujoča finančna 

pismenost starejših, saj ta linearno pada z naraščanjem starosti. Izkazalo se je tudi, da pri 

starejših z upadanjem znanja narašča prepričanje, da so finančno dobro poučeni in 

kompetentni. Ob navedenem dejstvu so starejši najbolj rizična skupina za goljufije in prevare. 

Posebno skrb pa je treba nameniti tudi ozaveščanju socialno ogrožene populacije. 

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Z željo, da bi v Sloveniji naredili še večji korak k ozaveščanju prebivalstva s področja 

finančne pismenosti, kot tudi v večji meri izkoristili finančne možnosti EU za financiranja 

projektov finančne pismenosti v Sloveniji, bodočim raziskovalcem predmetnega področja 

predlagamo: 

- Preučitev métrike tujih in domačih raziskav s področja finančne pismenosti in pripravo 

enotnega vprašalnika za Slovenijo. Koordinacija dejavnosti raziskovalca bi potekala v 

sodelovanju z MF in MIZŠ. Ker gre za vsebinsko in koordinacijsko zelo zahtevno 

raziskavo, bi jo lahko raziskovalo večje število študentov. 

- Uskladitev enotnega vprašalnika z državnim in privatnim sektorjem. 

- Merjenje finančne pismenosti v Sloveniji in interpretacija raziskave po enotnem 

vprašalniku. Predstavitev rezultatov raziskave po regijah in priprava predloga sprememb 

oziroma konkretnih rešitev. 

- Raziskovanje vpliva medijev, družinske vzgoje in okolja na višino finančne pismenosti. 

- Zanimiva bi bila tudi raziskava finančne pismenosti starejših in njihova percepcija le-te. 

- Na slovenskem bančnem področju predlagamo povezavo raziskovalca z ZBS in pripravo 

enotnega izobraževalnega programa, namenjenega ozaveščanju bančnih svetovalcev 

različnih slovenskih bank.  

- Zanimivo bi bilo tudi preučiti strukturo, finančno podlago in dejavnosti EU združenj bank 

na splošno in na področju finančne pismenosti, v primerjavi s slovenskim združenjem 

bank ter predlagati možne skupne projekte in ostale sistemske rešitve. 

- Predlagamo, da se pripravi e-izobraževanje za osnovnošolce in srednješolce na temo, 

kako deluje banka in zakaj je pomembna finančna pismenost. Raziskovalec bi nalogo 

lahko pripravljal v sodelovanju z ZBS.  

- Prav tako menimo, da bi lahko nadgradili razvoj finančne pismenosti na slovenskem 

bančnem področju z razvojem skupne spletne strani. Dostopna bi bila na portalu ZBS, 

kjer bi banke predstavljale dobre prakse in podajale predloge sprememb. Koordinacija 

dejavnosti raziskovalca bi morala potekati z ZBS. 



 

67 

- Predlagamo, da se preučijo dosedanja gradiva za opismenjevanje učiteljev s področja 

finančne pismenosti in se pripravi predlog enotnega gradiva za učitelje osnovnih in 

srednjih šol. Koordinacija dejavnosti raziskovalca bi lahko potekala v sodelovanju z MF, 

MIZŠ in Pedagoškim inštitutom. 

- Izvedba zgoraj navedenega e–izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah z izsledki 

rezultatov in predlogi nadaljnjega razvoja. 

Do navedenih predlogov smo prišli v fazi lastne raziskave kot tudi na podlagi izkušenj pri 

delu na bančnem področju in preteklega tesnejšega sodelovanja z ZBS, tudi s področja 

finančne pismenosti. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Dodatne preglednice za hipotezo 2 

Priloga 3 Dodatne preglednice za hipotezo 3 

 





Priloga 1 

 

Pozdravljeni! 

Sem Sergeja Kočar, absolventka magistrskega študija na Fakulteti za management v Kopru. V 

raziskavi za magistrsko nalogo želim proučiti, kakšno je stališče uporabnikov bančnih storitev 

o lastnem finančnem znanju kot tudi kakšna je njihova percepcija do bank kot izobraževalnih 

institucij s finančnega področja.  

V ta namen Vas vljudno prosim, da izpolnite anonimni anketni vprašalnik. Izpolnjevanje 

vprašalnika traja približno 10 minut.  

Vse pridobljene podatke bom uporabila zgolj v raziskovalne namene in ne bodo posredovani 

tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni. 

Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

S spoštovanjem! 

Sergeja Kočar 

VPRAŠALNIK 

o izobraževanju in usposabljanju za finančno pismenost; vloga bančnih institucij 

 

1. Ali ste v letošnjem letu opravili vsaj eno bančno storitev? 

¡ da ¡ ne 
 

Sklop I: FINANČNA PISMENOST (vir vprašanj 2-23: Ipsos in Moje finance) 

1. Kako ocenjujete svoje poznavanje finančnih zadev v splošnem?  

Za oceno prosimo uporabite šolske ocene od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni, da finančne 
zadeve v splošnem zelo slabo poznate in ocena 5, da jih zelo dobro poznate. 

1 2 3 4 5 

zelo slabo poznam    zelo dobro poznam 
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2. Na varčevalnem računu imate 100 evrov in obrestna mera znaša 2 odstotka letno. 
Koliko mislite, da boste imeli po petih letih, če denar pustite na banki?  

¡ več kot 102 EUR ¡ natanko 102 EUR 

¡ manj kot 102 EUR ¡ ne vem 
 

3. Predstavljajte si, da je obrestna mera na vašem varčevalnem računu en odstotek 
letno, inflacija pa znaša dva odstotka letno. Koliko mislite, da boste lahko po enem 
letu kupili za ta denar?  

¡ več kot danes ¡ enako kot danes 

¡ manj kot danes ¡ ne vem 
 

4. Vaš prijatelj je danes podedoval 10.000 evrov, njegov brat pa bo enak znesek 
podedoval čez tri leta. Kdo bo zaradi dedovanja bogatejši?  

¡ vaš prijatelj ¡ njegov brat 

¡ oba enako ¡ ne vem 
 

5. Predstavljajte si, da bi se v letu 2011 vaši dohodki podvojili, prav tako pa bi se 

podvojile cene čisto vseh dobrin. Koliko mislite, da boste v 2011 sposobni kupiti z 
vašimi dohodki?  

¡ več kot danes ¡ enako kot danes 

¡ manj kot danes ¡ ne vem 
 

6. Katera od naslednjih trditev je pravilna?  

Če nekdo na borznem trgu kupi delnice podjetja B, potem:  

¡ postane lastnik dela podjetja B ¡ je posodil denar podjetju B 

¡ je odgovoren za dolgove podjetja B ¡ nič od naštetega 

¡ ne vem 
 

7. Če vložimo v vzajemni sklad, v prvem letu iz njega ne moremo dvigniti denarja?  

¡ da ¡ ne ¡ ne vem 
 

8. Katera od naslednjih trditev je pravilna?  

Nekdo kupi obveznice podjetja B, potem:  

¡ postane lastnik dela podjetja B ¡ je posodil denar podjetju B 

¡ je odgovoren za dolgove podjetja B ¡ nič od naštetega 

¡ ne vem 
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9. Predstavljajte si daljše obdobje, recimo 10 ali 20 let. Katera naložba je potencialno 
najbolj donosna?  

¡ varčevalni račun ¡ obveznice 

¡ delnice  ¡ ne vem 
 

10. Vrednost katere vrste naložb skozi čas običajno najbolj niha?  

¡ varčevalni račun ¡ obveznice 

¡ delnice  ¡ ne vem 
 

11. Če vlagatelj svoj denar razprši med različne vrste naložb, ali se tveganje za izgubo:  

¡ poveča ¡ zmanjša 

¡ ostane enako ¡ ne vem 
 

12. Naložba v delnice je bolj tvegana kot v obveznice.  

¡ drži ¡ ne drži ¡ ne vem 
 

13. Nakup delnic podjetja je varnejši kot naložba v delniški vzajemni sklad?  

¡ drži ¡ ne drži ¡ ne vem 
 

14. Če obrestna mera pade, kaj se zgodi s cenami obveznic?  

¡ zrastejo ¡ padejo ¡ ostanejo enake 

¡ nič od naštetega ¡ ne vem  
 

15. Koliko znaša davek na kapitalski dobiček, če delnico prodamo eno leto po njenem 
nakupu?  

¡ 5 odstotkov ¡ 10 odstotkov ¡ 15 odstotkov 

¡ 25 odstotkov ¡ ne vem 
 

16. Treba je imeti denarno rezervo za nujne razmere, v višini od dveh do šestih mesečnih 
dohodkov.  

¡ da ¡ ne ¡ ne vem 
 

17. Vzajemni skladi imajo zajamčen donos.  

¡ da ¡ ne ¡ ne vem 
 

18. Dvig denarja z varčevalnega računa za poplačilo dolga na posojilni kartici je dobra 
odločitev.  

¡ da ¡ ne ¡ ne vem 
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19. Vaša kreditna sposobnost je odvisna tudi od zneska dolga na posojilnih karticah.  

¡ da ¡ ne ¡ ne vem 
 

20. Če vam ukradejo plačilno kartico in jo zlorabijo še preden jo uspete preklicati, ste 

dolžni pokriti do največ 150 evrov škode.  

¡ da ¡ ne ¡ ne vem 
 

21. Če najamete posojilo v vrednosti 50.000 evrov na 15 let namesto na 30 let lahko iz 
naslova obresti prihranite več tisoč evrov.  

¡ da ¡ ne ¡ ne vem 
 

22. Katera kombinacija pri zavarovanju je za vas bolj ugodna? 

¡ čim nižja zavarovalna premija za čim višjo zavarovalno vsoto 

¡ čim nižja zavarovalna premija za čim nižjo zavarovalno vsoto 

¡ ne vem 
 

23. Ali menite, da ste finančno pismena oseba?  

Prosimo ocenite vaše znanje in sposobnosti na lestvici od 1 do 5, enako kot šolske ocene; 
kjer 1 pomeni, da nimate znanj ali sposobnosti iz finančne pismenosti, 5 pa pomeni, da 
imate odlične sposobnosti oziroma znanja.  

¡ NEZADOSTNA znanja in sposobnosti 

¡ ZADOSTNA znanja in sposobnosti 

¡ DOBRA znanja in sposobnosti 

¡ PRAV DOBRA znanja in sposobnosti 

¡ ODLIČNA znanja in sposobnosti 
 

Sklop II: BANČNE DEJAVNOSTI 

24. Kje se danes izobražujete s področja financ?  

Možnih je več odgovorov. 

¡ V dnevnem časopisu ¡ Preko bančnih svetovalcev 

¡ S prebiranjem strokovne finančne literature ¡ Preko spleta 

¡ Preko prijateljev ¡ Na seminarjih 

¡ Nikjer ¡ Drugje  
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25. Spodaj je navedenih več trditev o dejavnostih bank, s katerimi želijo izboljšati 
finančno znanje svojih strank.  

Prosimo ocenite vaše strinjanje s trditvami na lestvici ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni 

'Sploh se ne strinjam' in ocena 5 'Povsem se strinjam'. 
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A Banka me redno preko tiskanih medijev obvešča o vseh 

novostih. 
1 2 3 4 5 

B Na okencu mi bančni delavec vedno prijazno svetuje. 1 2 3 4 5 

C Velikokrat me po telefonu pokliče bančni svetovalec in 
mi predstavi novosti. 

1 2 3 4 5 

D Vse, kar me zanima o mojih financah, je dostopno na 

spletnih straneh banke. 
1 2 3 4 5 

E Finančno znanje nadgrajujem preko brezplačnih 
finančnih delavnic, ki jih organizira banka. 

1 2 3 4 5 

F Udeležujem se dni odprtih vrat, ki jih oglašuje banka. 1 2 3 4 5 

 

26. Spodaj je navedenih več trditev o vaših dejavnostih, s katerimi želite izboljšati vaše 
finančno znanje.  

Prosimo ocenite vaše strinjanje s trditvami na lestvici ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni 
'Sploh se ne strinjam' in ocena 5 'Povsem se strinjam'. 
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A Zaupam bankam, zato se posebej finančno ne 
izobražujem. 

1 2 3 4 5 

B Redno prebiram novosti in nasvete na spletnih straneh 

banke. 
1 2 3 4 5 

C Preberem vse finančne revije, ki jih pošilja banka.  1 2 3 4 5 

D Za finančni nasvet se obrnem na prijatelje in sorodnike. 1 2 3 4 5 

E Udeležujem se brezplačnih delavnic v organizaciji banke. 1 2 3 4 5 

 

V nadaljevanju nas zanima še vaše poznavanje in uporaba različnih bančnih produktov. 
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27. V kolikšni meri poznate spodaj navedene bančne produkte? 
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A Osebni račun 1 2 3 4 

B Plačilne kartice  1 2 3 4 

C Kreditne kartice (npr. MasterCard, Visa …) 1 2 3 4 

D Varčevalni račun 1 2 3 4 

E Rentno varčevanje 1 2 3 4 

F Vezani depoziti 1 2 3 4 

G Naložbeni depoziti 1 2 3 4 

H Investicijski skladi 1 2 3 4 

I Elektronsko bančništvo 1 2 3 4 

J Stanovanjski / hipotekarni kredit 1 2 3 4 

K Avtomobilski kredit 1 2 3 4 

L Študentski kredit 1 2 3 4 

M Kratkoročni kredit 1 2 3 4 

N Premostitveni kredit 1 2 3 4 

O Limit na osebnem računu 1 2 3 4 

 

28. Kakšna pa je vaša uporaba bančnih produktov, ki jih poznate?  

Možnih je več odgovorov. Uporabo ocenite le za produkte, ki jih poznate. 
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A Osebni račun 1 2 0 

B Plačilne kartice  1 2 0 

C Kreditne kartice (npr. MasterCard, Visa …) 1 2 0 

D Varčevalni račun 1 2 0 

E Rentno varčevanje 1 2 0 

F Vezani depoziti 1 2 0 

G Naložbeni depoziti 1 2 0 

H Investicijski skladi 1 2 0 

I Elektronsko bančništvo 1 2 0 

J Stanovanjski / hipotekarni kredit 1 2 0 

K Avtomobilski kredit 1 2 0 

L Študentski kredit 1 2 0 

M Kratkoročni kredit 1 2 0 

N Premostitveni kredit 1 2 0 

O Limit na osebnem računu 1 2 0 
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Sklop III: SPLOŠNA VPRAŠANJA 

29. Vaš spol:  

¡ moški ¡ ženski 
 

30. Koliko ste stari? 

¡ 18–24 let ¡ 25–34 let ¡ 35–44 let 

¡ 45–59 let ¡ 60 let in več 
 

31. Vaša najvišja zaključena stopnja izobrazbe: 

¡ IV. stopnja ali manj ¡ V. stopnja 

¡ VI. stopnja ¡ VII. stopnja ali več 
 

32. V katero skupino zaposlenih se uvrščate glede na vašo trenutno zaposlitev? 

¡ kvalificiran delavec 

¡ nekvalificiran delavec 

¡ zaposlen v vojski, policiji ali varnostnih silah 

¡ poslovnež, podjetnik 

¡ javni uslužbenec 

¡ zaposlen z višjo ali visoko izobrazbo v proizvodnem sektorju 

¡ zaposlen z višjo ali visoko izobrazbo izven proizvodnega sektorja (znanost, kultura, 
izobraževanje) 

¡ zaposlen z srednješolsko izobrazbo (tajnik, pisarniški delavec …) 

¡ registrirana nezaposlena oseba 

¡ študent 

¡ upokojenec 

¡ gospodinja, gospodinjec 

¡ druga skupina  
 

33. Vaš zakonski stan? 

¡ poročen ¡ samski ¡ ločen 

¡ živim s partnerjem ¡ vdovec 

 

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

Sergeja Kočar
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KMO in Bartletov test sferičnosti – hipoteza 2 

Kaiser-Meyer-Olkin mera vzorčne ustreznosti 0,683 

Bartletov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 447,037 

df 15 

p 0,000 

 

Faktorske uteži komponent – hipoteza 2 

 Komponenta 

1 – Info 

banka 

2 – 

Svetovalna 

banka 

Banka me redno preko tiskanih medijev obvešča o vseh novostih. 0,660 0,416 

Na okencu mi bančni delavec vedno prijazno svetuje. 0,570 0,557 

Velikokrat me po telefonu pokliče bančni svetovalec in mi predstavi 
novosti. 

0,710 –0,085 

Vse, kar me zanima o mojih financah, je dostopno na spletnih straneh 

banke. 

0,415 0,568 

Finančno znanje nadgrajujem preko brezplačnih finančnih delavnic, ki jih 
organizira banka. 

0,711 –0,535 

Udeležujem se dni odprtih vrat, ki jih oglašuje banka. 0,716 –0,540 

Opomba: Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent. a. Oblikovani 2 komponenti. 

Statistika zanesljivosti – hipoteza 2 

Cronbachova alfa N vključenih spremenljivk 

0,704 6 

 

Statistika lestvice – hipoteza 2 

Aritmetična sredina Varianca Standardni odklon N spremenljivk 

16,30 16,178 4,022 6 
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Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk test – hipoteza 2 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Q28a V kolikšni meri poznate: Osebni račun 0,501 292 0,000 0,460 292 0,000 

Q28b V kolikšni meri poznate: Plačilne kartice 0,480 292 0,000 0,490 292 0,000 

Q28c V kolikšni meri poznate: Kreditne kartice 

 (npr. MasterC. …) 

0,428 292 0,000 0,596 292 0,000 

Q28d V kolikšni meri poznate: Varčevalni račun 0,390 292 0,000 0,630 292 0,000 

Q28e V kolikšni meri poznate: Rentno varčevanje 0,263 292 0,000 0,832 292 0,000 

Q28f V kolikšni meri poznate: Vezani depoziti 0,279 292 0,000 0,772 292 0,000 

Q28g V kolikšni meri poznate: Naložbeni depoziti 0,235 292 0,000 0,877 292 0,000 

Q28h V kolikšni meri poznate: Investicijski skladi 0,252 292 0,000 0,865 292 0,000 

Q28i V kolikšni meri poznate: Elektronsko bančništvo 0,441 292 0,000 0,562 292 0,000 

Q28j V kolikšni meri poznate: Stanovanjski / 
hipotekarni kredit 

0,279 292 0,000 0,780 292 0,000 

Q28k V kolikšni meri poznate: Avtomobilski kredit 0,248 292 0,000 0,816 292 0,000 

Q28l V kolikšni meri poznate: Študentski kredit 0,241 292 0,000 0,875 292 0,000 

Q28m V kolikšni meri poznate: Kratkoročni kredit 0,238 292 0,000 0,812 292 0,000 

Q28n V kolikšni meri poznate: Premostitveni kredit 0,267 292 0,000 0,855 292 0,000 

Q28o V kolikšni meri poznate: Limit na osebnem 
računu 

0,415 292 0,000 0,613 292 0,000 

Opomba: a. Lilliefors Significance Correction 
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DODATNE PREGLEDNICE ZA HIPOTEZO 3 

Povprečni rangi: V kolikšni meri poznate spodaj navedene bančne produkte – hipoteza 3  

Poznavanje bančnih produktov 
Finančno 
pismeni 

N Razvrstitev Vsota razvrstitve 

Q28a V kolikšni meri poznate: 
Osebni račun 

Ne 123 146,25 17989,00 

Da 202 173,20 34986,00 

Total 325   

Q28b V kolikšni meri poznate: 
Plačilne kartice 

Ne 119 142,31 16934,50 

Da 202 172,01 34746,50 

Total 321   

Q28c V kolikšni meri poznate: 
Kreditne kartice (npr. MasterCard, 

Visa …) 

Ne 119 132,24 15736,50 

Da 200 176,52 35303,50 

Total 319   

Q28d V kolikšni meri poznate: 
Varčevalni račun 

Ne 114 127,60 14546,00 

Da 199 173,84 34595,00 

Total 313   

Q28e V kolikšni meri poznate: 
Rentno varčevanje 

Ne 114 110,73 12623,50 

Da 197 182,20 35892,50 

Total 311   

Q28f V kolikšni meri poznate: 
Vezani depoziti 

Ne 116 113,52 13168,50 

Da 199 183,93 36601,50 

Total 315   

Q28g V kolikšni meri poznate: 
Naložbeni depoziti 

Ne 115 114,52 13170,00 

Da 197 181,01 35658,00 

Total 312   

Q28h V kolikšni meri poznate: 
Investicijski skladi 

Ne 117 112,17 13123,50 

Da 196 183,76 36017,50 

Total 313   

Q28i V kolikšni meri poznate: 
Elektronsko bančništvo 

Ne 118 130,10 15352,00 

Da 199 176,14 35051,00 

Total 317   

Q28j V kolikšni meri poznate: 
Stanovanjski / hipotekarni kredit 

Ne 117 125,07 14633,00 

Da 198 177,46 35137,00 

Total 315   

Q28k V kolikšni meri poznate: 
Avtomobilski kredit 

Ne 114 131,86 15032,00 

Da 196 169,25 33173,00 

Total 310   

Q28l V kolikšni meri poznate: 
Študentski kredit 

Ne 115 126,97 14601,50 

Da 193 170,90 32984,50 

Total 308   

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Poznavanje bančnih produktov 
Finančno 
pismeni 

N Razvrstitev Vsota razvrstitve 

Q28m V kolikšni meri poznate: 
Kratkoročni kredit 

Ne 117 127,35 14899,50 

Da 198 176,11 34870,50 

Total 315   

Q28n V kolikšni meri poznate: 
Premostitveni kredit 

Ne 114 115,61 13179,50 

Da 195 178,03 34715,50 

Total 309   

Q28o V kolikšni meri poznate: Limit 
na osebnem računu 

Ne 118 142,32 16793,50 

Da 201 170,38 34246,50 

Total 319   
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Povprečni rangi: Kakšna pa je vaša uporaba bančnih produktov, ki jih poznate – hipoteza 3  

Poznavanje bančnih produktov 
Finančno 
pismeni 

N Razvrstitev Vsota razvrstitve 

Q28a V kolikšni meri uporabljate: 

Osebni račun 

Ne 120 160,87 19304,50 

Da 194 155,41 30150,50 

Total 314 
  

Q28b V kolikšni meri uporabljate: 

Plačilne kartice 

Ne 115 163,73 18829,00 

Da 194 149,82 29066,00 

Total 309 
  

Q28c V kolikšni meri uporabljate: 

Kreditne kartice (npr. MasterCard, 

Visa …) 

Ne 112 169,13 18942,00 

Da 190 141,11 26811,00 

Total 302 
  

Q28d V kolikšni meri uporabljate: 

Varčevalni račun 

Ne 110 169,99 18698,50 

Da 190 139,22 26451,50 

Total 300 
  

Q28e V kolikšni meri uporabljate: 

Rentno varčevanje 

Ne 102 148,76 15174,00 

Da 181 138,19 25012,00 

Total 283 
  

Q28f V kolikšni meri uporabljate: 

Vezani depoziti 

Ne 105 167,73 17611,50 

Da 185 132,88 24583,50 

Total 290 
  

Q28g V kolikšni meri uporabljate: 

Naložbeni depoziti 
Ne 101 147,88 14936,00 

Da 177 134,72 23845,00 

Total 278 
  

Q28h V kolikšni meri uporabljate: 

Investicijski skladi 

Ne 103 167,82 17285,00 

Da 185 131,52 24331,00 

Total 288 
  

Q28i V kolikšni meri uporabljate: 

Elektronsko bančništvo 

Ne 113 176,01 19889,50 

Da 189 136,84 25863,50 

Total 302 
  

Q28j V kolikšni meri uporabljate: 

Stanovanjski / hipotekarni kredit 

Ne 106 161,91 17162,00 

Da 183 135,21 24743,00 

Total 289 
  

Q28k V kolikšni meri uporabljate: 

Avtomobilski kredit 

Ne 105 142,82 14996,00 

Da 181 143,90 26045,00 

Total 286 
  

Q28l V kolikšni meri uporabljate: 

Študentski kredit 
Ne 103 143,12 14741,50 

Da 177 138,97 24598,50 

Total 280 
  

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Poznavanje bančnih produktov 
Finančno 
pismeni 

N Razvrstitev Vsota razvrstitve 

Q28m V kolikšni meri uporabljate: 

Kratkoročni kredit 
Ne 107 150,34 16086,50 

Da 185 144,28 26691,50 

Total 292   

Q28n V kolikšni meri uporabljate: 

Premostitveni kredit 

Ne 101 145,97 14742,50 

Da 176 135,00 23760,50 

Total 277 
  

Q28o V kolikšni meri uporabljate: 

Limit na osebnem računu 

Ne 110 155,49 17104,00 

Da 185 143,55 26556,00 

Total 295     

 

Poznavanje bančnih produktov glede na dve skupini – hipoteza 3 

Finančno nepismeni  Finančno pismeni 
 Mediana N   Mediana N 

Q28a V kolikšni meri poznate: 
Osebni račun 

4,00 123  Q28a V kolikšni meri poznate: 
Osebni račun 

4,00 202 

Q28b V kolikšni meri poznate: 
Plačilne kartice 

4,00 119  Q28b V kolikšni meri poznate: 
Plačilne kartice 

4,00 202 

Q28c V kolikšni meri poznate: 
Kreditne kartice (npr. MasterCard, 

Visa …) 

4,00 119  Q28c V kolikšni meri poznate: 
Kreditne kartice (npr. MasterCard, 

Visa …) 

4,00 200 

Q28d V kolikšni meri poznate: 
Varčevalni račun 

3,00 114  Q28d V kolikšni meri poznate: 
Varčevalni račun 

4,00 199 

Q28e V kolikšni meri poznate: 
Rentno varčevanje 

3,00 114  Q28e V kolikšni meri poznate: 
Rentno varčevanje 

3,00 197 

Q28f V kolikšni meri poznate: 
Vezani depoziti 

3,00 116  Q28f V kolikšni meri poznate: 
Vezani depoziti 

4,00 199 

Q28g V kolikšni meri poznate: 
Naložbeni depoziti 

2,00 115  Q28g V kolikšni meri poznate: 
Naložbeni depoziti 

3,00 197 

Q28h V kolikšni meri poznate: 
Investicijski skladi 

2,00 117  Q28h V kolikšni meri poznate: 
Investicijski skladi 

3,00 196 

Q28i V kolikšni meri poznate: 
Elektronsko bančništvo 

4,00 118  Q28i V kolikšni meri poznate: 
Elektronsko bančništvo 

4,00 199 

Q28j V kolikšni meri poznate: 
Stanovanjski / hipotekarni kredit 

3,00 117  Q28j V kolikšni meri poznate: 
Stanovanjski / hipotekarni kredit 

4,00 198 

Q28k V kolikšni meri poznate: 
Avtomobilski kredit 

3,00 114  Q28k V kolikšni meri poznate: 
Avtomobilski kredit 

3,00 196 

Q28l V kolikšni meri poznate: 
Študentski kredit 

2,00 115  Q28l V kolikšni meri poznate: 
Študentski kredit 

3,00 193 

Q28m V kolikšni meri poznate: 
Kratkoročni kredit 

3,00 117  Q28m V kolikšni meri poznate: 
Kratkoročni kredit 

3,00 198 

Q28n V kolikšni meri poznate: 

Premostitveni kredit 

2,00 114  Q28n V kolikšni meri poznate: 
Premostitveni kredit 

3,00 195 

Q28o V kolikšni meri poznate: 
Limit na osebnem računu 

4,00 118  Q28o V kolikšni meri poznate: 
Limit na osebnem računu 

4,00 201 
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Uporaba bančnih produktov glede na dve skupini – hipoteza 3 

Finančno nepismeni  Finančno pismeni 
 Mediana N   Mediana N 

Q28a V kolikšni meri uporabljate: 

Osebni račun 
1,00 120 

 Q28a V kolikšni meri uporabljate: 

Osebni račun 
1,00 194 

Q28b V kolikšni meri uporabljate: 

Plačilne kartice 
1,00 115 

 Q28b V kolikšni meri uporabljate: 

Plačilne kartice 
1,00 194 

Q28c V kolikšni meri uporabljate: 

Kreditne kartice (npr. MasterCard, 

Visa …) 
1,00 112 

 Q28c V kolikšni meri uporabljate: 

Kreditne kartice (npr. MasterCard, 

Visa …) 
1,00 190 

Q28d V kolikšni meri uporabljate: 

Varčevalni račun 
1,00 110 

 Q28d V kolikšni meri uporabljate: 

Varčevalni račun 
1,00 190 

Q28e V kolikšni meri uporabljate: 

Rentno varčevanje 
3,00 102 

 Q28e V kolikšni meri uporabljate: 

Rentno varčevanje 
3,00 181 

Q28f V kolikšni meri uporabljate: 

Vezani depoziti 
3,00 105 

 Q28f V kolikšni meri uporabljate: 

Vezani depoziti 
2,00 185 

Q28g V kolikšni meri uporabljate: 

Naložbeni depoziti 
3,00 101 

 Q28g V kolikšni meri uporabljate: 

Naložbeni depoziti 
3,00 177 

Q28h V kolikšni meri uporabljate: 

Investicijski skladi 
3,00 103 

 Q28h V kolikšni meri uporabljate: 

Investicijski skladi 
3,00 185 

Q28i V kolikšni meri uporabljate: 

Elektronsko bančništvo 
1,00 113 

 Q28i V kolikšni meri uporabljate: 

Elektronsko bančništvo 
1,00 189 

Q28j V kolikšni meri uporabljate: 

Stanovanjski / hipotekarni kredit 
3,00 106 

 Q28j V kolikšni meri uporabljate: 

Stanovanjski / hipotekarni kredit 
2,00 183 

Q28k V kolikšni meri uporabljate: 

Avtomobilski kredit 
3,00 105 

 Q28k V kolikšni meri uporabljate: 

Avtomobilski kredit 
3,00 181 

Q28l V kolikšni meri uporabljate: 

Študentski kredit 
3,00 103 

 Q28l V kolikšni meri uporabljate: 

Študentski kredit 
3,00 177 

Q28m V kolikšni meri uporabljate: 

Kratkoročni kredit 
3,00 107 

 Q28m V kolikšni meri uporabljate: 

Kratkoročni kredit 
3,00 185 

Q28n V kolikšni meri uporabljate: 

Premostitveni kredit 
3,00 101 

 Q28n V kolikšni meri uporabljate: 

Premostitveni kredit 
3,00 176 

Q28o V kolikšni meri uporabljate: 

Limit na osebnem računu 
1,00 110 

 Q28o V kolikšni meri uporabljate: 

Limit na osebnem računu 
1,00 185 

 


