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POMEN FINANČNE PISMENOSTI 

• Večja potreba po 
izobraževanju  potrošnikov 

• Potrošniki potrebujejo 
nekatere veščine, znanja in 
strategije za olajšanje 
vsakdanjega odločanja 

• Zaradi spremenjenih razmer 
bo za potrošnike finančno 
izobraževanje postalo kar 
vseživljenjska izkušnja 

 



• Bralna pismenost 

• Matematična pismenost 

• Naravoslovna pismenost 

• Digitalna – informacijska pismenost 

• Finančna pismenost 

• Okoljska pismenost 

• Estetska in umetniška pismenost 

• … 

 

 

PISMENOSTI 







PRIPOROČILA O NAČELIH IN DOBRIH PRAKSAH ZA FINANČNO 
IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠČANJE 

Raziskave in ankete o finančni pismenosti izvedene v državah  
članicah  OECD kažejo, da potrošniki niso dovolj finančno 
pismeni in se ne zavedajo nujnosti finančne izobrazbe. 
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Članice OECD finančnemu 
izobraževanju namenjajo veliko 
pozornosti.  
Tudi od  Republike Slovenije so 
pričakovali, da bo razvila konkreten 
PROGRAM FINANČNEGA 
IZOBRAŽEVANJA NA NACIONALNI 
RAVNI. 
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NACIONALNI PROGRAM FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA (2010) 

NPFI 
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FINANČNO IZOBRAŽEVANJE V RAZLIČNIH 
IZOBRAŽEVALNIH SISTEMIH V EVROPI 
 
 



• EVROPSKE DRŽAVE:  

Home Economics, Consumer education, Social 
sciences, Citizenship Education, ,…  

 

• SLOVENIJA:  

Gospodinjstvo (Ekonomika gospodinjstva) in 
drugi predmeti  
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PRIMERJALNA ANALIZA   

Glede primerjanih šolskih sistemov smo se osredotočili na osnovne 
podatke primerjanih držav in sicer: 

  

• trajanje obveznega šolanja 

• starost otrok ob vstopu in zaključku osnovnošolskega 
izobraževanja 

• število šolskih dni v letu 

• število ur in dolžina trajanja šolske ure 

• predmetniki posameznih držav 

• predmet gospodinjstvo v posameznih državah 

 



Na osnovi primerjav šolskih sistemov smo se 
odločili, da pregledamo šolske sisteme naslednjih 

držav: 

 

• Bolgarija 

• Danska 

• Finska  

• Norveška 

• Slovenija  

• Švedska 
  



TRAJANJE OBVEZNEGA ŠOLANJA 

DRŽAVA TRAJANJE ŠOLANJA 

BOLGARIJA 8 let 

DANSKA 9 let 

FINSKA 9 let 

NORVEŠKA 9 let 

ŠVEDSKA 9 let 

SLOVENIJA 9 let 



STAROST OTROK OB ZAČETKU IN ZAKLJUČKU 
OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

DRŽAVA Starost otrok 

BOLGARIJA 7 – 15 let 

DANSKA 7 – 16 let 

FINSKA 7 – 16 let 

NORVEŠKA 7 – 16 let 

ŠVEDSKA 7 – 16 let 

SLOVENIJA 6 – 15 let 



ŠTEVILO UR NA PREDMETNI 
STOPNJI NA TEDEN 

DRŽAVA ŠTEVILO UR 

BOLGARIJA 30 ur 

DANSKA 28 ur 

FINSKA 30 ur 

NORVEŠKA 27 ur 

SLOVENIJA 30 ur 

ŠVEDSKA 34 ur 



UMEŠČENOST PREDMETA GOSPODINJSTVO V PRIMERJANIH 
DRŽAVAH 

DRŽAVA Predmet na ravni 
osnovnošolskega 

izobraževanja 

Število ur v 
predmetniku 

Delež ur za predmet 
gospodinjstvo glede 

na obvezen 
predmetnik 

BOLGARIJA Obvezen 102 ur 2. 8 % 

DANSKA Obvezen 390 ur 5. 7 % 

FINSKA Obvezen 105 ur 4. 30 % 

NORVEŠKA Obvezen 266 ur 2. 8 % 

SLOVENIJA Obvezen  87 ur 1. 10 % 

ŠVEDSKA Obvezen 118 ur 1. 90 % 



Delež predmeta gospodinjstvo izražen v odstotkih v primerjanih državah
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OSNOVNA ŠOLA: 

Vsebine s področja financ obravnavajo pri različnih 
predmetih z različnih aspektov.  

Pri predmetu gospodinjstvo pa so vsebine v okviru 
modula Ekonomika gospodinjstva obravnavane s 
stališča ekonomije in ekonomskih pojmov. 



FINSKA  SLOVENIJA 

Starost ob 

vstopu v šolo 

7 let 6 let 

Trajanje šolanja 9 let 9 let 

Trajanje šolske 

ure 

45 min 45 min 

Število šolskih 

dni 

190 dni 190 dni 

Predmet 

GOSPODINJSTVO 
obvezen obvezen 

Razred v katerem se 

predmet pojavlja 
Zadnja triada  

7- 9 razred 

Druga triada 

5 in 6 razred 



OSNOVNI MODULI PRI PREDMETU 
GOSPODINJSTVO 

SLOVENIJA 

• EKONOMIKA 
GOSPODINJSTVA 

• HRANA IN PREHRANA 

• BIVANJE IN OKOLJE 

• TEKSTIL, OBLAČENJE IN 
OBUTEV 

FINSKA 

• POTROŠNIK IN DRUŽBA 

• PREHRANA IN KULTURA 
PREHRANJEVANJA 

• DOM IN OKOLJE 

• DRUŽINA IN ŽIVLJENJE V 
SKUPNOSTI 



FINANČNO IZOBRAŽEVANJE  
 
• DENAR IN TRANSAKCIJE 
• TVEGANJE IN DOBIČEK 
• FINANČNI ZEMLJEVID – FINANČNI SVET 
• PROCESI 
 
 



• razumejo, da denar menjamo za dobrine in storitve;  

• prepoznajo bankovce in kovance;  

• poznajo različne načine plačevanja za predmete, 
osebno ali prek spleta;  

•  znajo izračunati, koliko drobiža ostane po plačilu;  

• znajo izračunati, kateri izmed dveh različno velikih 
potrošniških predmetov omogoča ugodnejši nakup, 
če upoštevajo posebne potrebe in okoliščine 
posameznika;  

 

DENAR IN TRANSAKCIJE 
 



• razumejo, da ljudje prejemajo denar na različne 
načine in da obstajajo različni načini izmenjave 
denarja med ljudmi in organizacijami;  

• znajo uporabljati bančne avtomate, da dvignejo 
gotovino ali preverijo stanje na računu;  

• znajo preveriti transakcije na bančnem izpisku in 
opazijo nepravilnosti;  

• razumejo, da denar lahko posojamo ali si ga 
izposodimo, in poznajo razloge za plačevanje ali 
prejemanje obresti; in  

• znajo uporabiti kreditno ali debetno kartico. 

 



• prepoznavanje finančnih podatkov,  

• razčlenjevanje podatkov znotraj finančnega 
konteksta,  

• vrednotenje finančnih vprašanj in  

• uporaba finančnega znanja in razumevanja.  

 

ŠTIRJE PROCESI 



     Finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in 
razumevanje finančnih pojmov in tveganj, zajema pa tudi 
veščine, motivacijo in samozavest za uporabo tega 
poznavanja in razumevanja pri sprejemanju učinkovitih 
odločitev v različnih finančnih kontekstih, da izboljša finančno 
stanje posameznikov in družbe in da lahko sodeluje v 
ekonomskih odločitvah.  

Vsebinski sklopi:  denar in transakcije  

    načrtovanje in upravljanje financ  

    tveganje in dobiček  

    finančni zemljevid 

 

Opredelitev finančne pismenosti v 
raziskavi PISA 2012 

 



Sodelujejo 15-letniki v izobraževalnem sistemu v okviru raziskave PISA 2012. 
Sodelovalo je 18 držav.  

V Sloveniji v raziskavi PISA 2012: vse srednje šole in gimnazije in 24 
osnovnih šol ter 1 ustanova za izobraževanje odraslih, 327 izobraževalnih 
programov, 8405 dijakinj in dijakov praviloma v 1. letnikih SŠ.  

    

Finančna pismenost:  

 pisno preverjanje, vključeno v 4 od 18 delovnih zvezkov  

 skupaj 40 nalog oz. vprašanj  

 približno 8 dijakov na šolo/program  

 skupaj 1312 dijakinj in dijakov 

 

Sodelujoči v raziskavi PISA 2012 
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PISA 2012 
Finančna 
pismenost 

Povprečje OECD 
500 točk 

Rang od 9. do 14. mesta med 18 državami. 
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VREDNOTENJE FINANČNIH VPRAŠANJ 
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Namen tega vprašanja je, da dijaki prepoznajo, da 
nakup zaboja paradižnikov lahko predstavlja izgubo na 
finančnem področju ali da je to nakup, ki si ga nekateri 
v danem trenutku niti ne morejo privoščiti. Dijak 
prejme kodo za pravilen odgovor, če dano situacijo 
ovrednoti in pojasni v smislu, da nakup večjega števila 
paradižnikov po nižji ceni ni vedno dobra finančna 
odločitev. 
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Nekaj primerov pravilnih odgovorov,  
ki so lahko različni:  

 
 • Paradižniki lahko zgnijejo, preden vse porabiš.  

• Mogoče ne potrebuješ 10 kg paradižnikov.  

• Porabiti bi moral 22 zedov (namesto 2,75 ali 
5,50 za 1 ali 2 kg) in mogoče nimaš toliko 
denarja.  

• Da bi lahko kupil zaboj paradižnikov, bi 
mogoče moral preživeti brez česa drugega, kar 
potrebuješ.  
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V predraziskavi PISA je na to 

vprašanje pravilno odgovorilo 
več kot 80 % dijakov. 
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Uporaba finančnih produktov 
PISA 
2012 

Finančna 
pismenost 

90 

58 
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VPRAŠAJMO SE… ??? 



MISIJA IN VIZIJA 
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Finančno znanje in 
razumevanje, veščine in 

sposobnosti ter odgovornost so 
brez pomena, če jih 

posameznik ne zna uporabljati 
v praksi. 
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Poslanstvo izobraževalnega sistema 
naj bo zagotavljanje kakovostne 

finančne izobrazbe vsakemu 
posamezniku. 
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HVALA ZA POZORNOST 


