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IZOBRAŽEVALNI DOGODKI V SVETOVNEM TEDNU IZOBRAŽEVANJA O FINANCAH – GLOBAL 
MONEY WEEK 2022 

21. do 27. marec 2022 

  
                 

 
ZAVOD REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA 
ŠOLSTVO      

 
21. MAREC 2022 OB 15:00 URI – NACIONALNI IZOBRAŽEVALNI DOGODEK 
»Pomen finančne pismenosti in finančnega izobraževanja v današnji 
družbi«  
Dogodek poteka na daljavo. Prijavljeni udeleženci bodo prejeli povezavo do 
dostopa pred začetkom dogodka. 
Prijavnica je dostopna na povezavi. 
 

  
ZDRUŽENJE BANK 
SLOVENIJE 

Za obeleževanje svetovnega tedna izobraževanja o financah je Združenje 
bank Slovenije pripravilo različne izobraževalne dogodke za različne ciljne 
skupine.  

Za osnovnošolce so pripravili izobraževanje z naslovom PREPREČEVANJE 
PREVAR - Dan odprtih vrat v finančni svet, ki bo potekalo v ponedeljek, 21. 
marca 2022 na daljavo.  

Za srednješolce so pripravili izobraževanje z naslovom KREPITEV 
FINANČNIH VEŠČIN - Dan odprtih vrat v finančni svet, ki bo potekalo v 
torek, 22. marca 2022 na daljavo.  

Za učitelje bo potekalo izobraževanje z naslovom FINANČNO 
OPISMENJEVANJE V FINANČNEM SEKTORJU, ki bo potekalo v sredo, 23. 
marca 2022 na daljavo.  

Podrobnejše informacije o posamičnem izobraževanju so v datotekah in 
dostopni na spletni strani Združenja bank Slovenije na povezavi. 

Prijave za udeležbo na posamičnih izobraževanjih obvezno sporočite na e-
naslov: ic@zbs-giz.si 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BY2_gY-lzFyn_pY4YqQj5rjWwFBzb88v3qQ42GkmSO4/edit
https://www.zbs-giz.si/aktualni-izobrazevalni-programi/
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BANKA SLOVENIJE Za obeleževanje svetovnega tedna izobraževanja o financah je Banka 
Slovenije pripravila različne dogodke in aktivnosti za različne ciljne skupine.  

 V torek, 22. 3. 2022, od 10.00 do 10.45 organizirajo bančno uro na daljavo 
za osnovnošolce tretje triade, pri kateri bodo spoznali delovanje centralne 
banke in se naučili preverjati pristnost gotovine. Usvojeno znanje bo 
preverjeno s spletnim kvizom, zmagovalec kviza bo nagrajen. Prijavijo se 
lahko razredi ali posamezniki, prijave na bančno uro sprejemajo do petka, 
18. 3. 2022. Po potrjeni prijavi boste en dan pred dogodkom prejeli 
povezavo s podrobnejšimi napotki za sodelovanje. 

V sredo, 23. 3. 2022, od 15.00 do 19.00 bodo imeli odprt Muzej Banke 
Slovenije za vse zunanje obiskovalce brez predhodne prijave, istega dne ob 
17. uri bodo organizirali voden ogled muzeja. 

V petek, 25. 3. 2022, od 10.00 do 11.30 bodo organizirali bančno blok uro 
na daljavo za srednješolce, pri kateri bodo spoznali delovanje centralne 
banke in njeno vpetost v Evrosistem, spregovorili bodo o inflaciji in 
stabilnosti cen ter predstavili dijaško tekmovanje Generacija €vro in 
letošnje zmagovalce omenjenega tekmovanja. Usvojeno znanje bo 
preverjeno s spletnim kvizom, zmagovalec bo nagrajen. Prijavijo razredi ali 
posamezniki, prijave na bančno uro sprejemajo do srede, 23. 3. 2022. Po 
potrjeni prijavi boste en dan pred dogodkom prejeli povezavo s 
podrobnejšimi napotki za sodelovanje. 

Prijave na navedene dogodke pošljite na e-naslov: seminar@bsi.si 

Ob začetku Svetovnega tedna izobraževanja o financah - Global Money 
Week to je v ponedeljek, 21. 3. 2022, bodo objavili razpis za sodelovanje 
na likovnem natečaju za vrtce in osnovne šole na temo 15. obletnice 
prevzema evra v Sloveniji ter razpis za sodelovanje na video natečaju za 
srednješolce in študente na temo takojšnjih plačil. Prijave na razpis bodo 
zbirali do konca aprila 2022, izdelke pa do konca šolskega leta oziroma do 
konca junija 2022. Podrobnosti bodo objavljene v spletni učilnici in na 
spletni strani Banke Slovenije. 

  

mailto:seminar@bsi.si
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BANKARIUM – 
Muzej bančništva  

Od 22. do 25.marca 2022 bodo z usposobljenimi vodniki izvedli po dva 
brezplačna programa za osnovne in srednje šole na dan. Program v 
trajanju 2 šolskih ur bomo v teh dneh izvedli ob 10. in ob 13. uri. 

Od 22. do 25.marca 2022 bodo poskrbeli tudi za odrasle. Vsem, ki bodo v 
tem tednu kupili vstopnico za ogled Bankariuma, bomo ponudili tudi 
brezplačno delavnico Gospodarno ravnanje z denarjem, ki bo potekala v 
Finančnem labirintu Bankariuma vsak dan ob 16. uri.  

Skupine je potrebno najaviti na e-naslovu: bankarium@nlb.si 

 

   

SAFE.SI Na Safe.si v sredo, 23. marca 2022, v sodelovanju z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport pripravljajo 45-minutno spletno 
interaktivno predstavo na temo dezinformacij in zavajanj, s katerimi se na 
internetu srečujejo najstniki. Ker lahko na internetu praktično kdorkoli objavi 
karkoli, se pogosto srečujemo z vprašanji, ali lahko nekemu viru zaupamo in 
verjamemo neki informaciji. 

Izvedli bodo dve ločeni predstavi za 2. in 3. triado osnovne šole: 

 2. triada: 23.3. od 9:10 do 9:55, 
 3. triada: 23.3. od 10:15 do 11:00. 

 
Učenci bodo lahko sodelovali z glasovanjem preko Mentimetra, zato naj se 
jim omogoči dostop do spleta preko računalnikov (npr. v računalniški 
učilnici) ali preko mobilnih telefonov oz. tablic. 

Prenos bo potekal preko YouTube, povezavo za ogled pa bodo prijavljeni 
prejeli ob prijavi preko e-pošte in dan pred dogodkom po e-pošti. Na isti 

povezavi bo še v istem dnevu dostopen posnetek predstave.  
 
Povezava do prijavne forme: https://izobrazevanja.safe.si/webinarMAR22.  
 

  

LJUBLJANSKA 
BORZA 

Ljubljanska borza pripravlja webinar: Gremo na borzo, ki bo potekal v 
četrtek, 24. marca 2022, od 9.00 do 11.30 ure. Registracija na dogodek je 
možna preko te povezave. 
 

  

mailto:bankarium@nlb.si
https://izobrazevanja.safe.si/webinarMAR22
https://izobrazevanja.safe.si/webinarMAR22
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5516473348057/WN_KUfidOUnSM6m68vAUbzy0Q
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