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POVZETEK 

Finance postajajo naš vsakdan. Za nas, mlade, pa bodo kmalu postale zelo pomembna tema. V 

raziskovalni nalogi sva raziskovali varčevalne navade učencev 9. razreda OŠ Rovte, njihovih 

staršev in starih staršev. Ugotovili sva, da ljudje najpogosteje varčujejo v bankah, ki jim tudi 

najbolj zaupajo. Se pa starši v starostni skupini do 40 let odločajo tudi za varčevanje v vrednostnih 

papirjih. Starši in stari starši ocenjujejo, da imajo zadosti znanja na finančnem področju, zato ne 

posegajo po uslugah finančnih svetovalcev ali po izobraževanjih s področja finančne pismenosti. 

Znanje prenašajo tudi na svoje otroke in to pogosteje, kot sva predvideli. Otroci se pri odnosu do 

financ tako ne razlikujejo od svojih staršev. Se pa pri mladih kaže pozitiven odnos do finančne 

pismenosti, saj imajo na šoli priložnost obiskovati krožek Mladi in denar, ki se ga udeležuje kar 

nekaj učencev. 

 

Ključne besede: varčevanje, finančna pismenost 
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1 Uvod 

V okviru krožka Mladi in denar, ki ga že drugo leto obiskujeva na šoli, sva izvedeli, da je revija 

Moje finance med Slovenci opravila raziskavo, v kateri so ugotovili, da znanje o upravljanju 

denarja med Slovenci zadostuje za oceno zadostno. Ta podatek naju je motiviral k lastni raziskavi. 

Z najinim delom sva preverili varčevalne navade in odnos do znanja s področja finančne 

pismenosti med učenci devetega razreda, njihovimi starši in starimi starši. Rezultate sva pridobili s 

pomočjo anketnega vprašalnika. 

V prvem delu naloge je predstavljena uveljavitev denarja kot menjalnega sredstva in z njim razvoj 

finančnih inštitucij. Z vse večjo vlogo finančnih inštitucij se je pokazala potreba po finančni 

pismenosti prebivalstva in po osebnih finančnih svetovalcih, ki svetujejo ljudem pri odločitvah, ki 

zajemajo tudi finančno področje.  

V drugem delu naloge je predstavljena analiza pridobljenih podatkov po posameznih vprašanjih. 

Analizirali sva jih glede na starost anketirancev in ponekod tudi glede na stopnjo formalne 

izobrazbe.  

V zaključku naloge so predstavljene ugotovitve in hkrati tudi predlogi, ki bi zvišali finančno 

pismenost Slovencev.  
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TEORETIČNI DEL 

2 Denar zamenja blagovno menjavo 

Preden so poznali denar, so trgovali na principu blagovne menjave – blago za blago. Tako sta si 

ribič in lončar izmenjala 10 rib za 3 posode. Nato so začeli trgovati s kovinami. Kosu zlata, srebra 

ali brona so vrednost (se pravi ceno) določili na podlagi tega, koliko tehta. Prve kovance so 

izdelali v današnji Turčiji pred približno 2600 leti. Ker so jih lahko šteli in tehtanje ni bilo več 

potrebno, so se hitro razširili – od starih Grkov preko starih Rimljanov po vsej Evropi. Bankovce 

so izumili Kitajci. Šlo je za nekakšna potrdila, da si lastnik določene vsote denarja. Ta so bila 

seveda lažje prenosljiva kot težki kovanci. Do izdaje pravih bankovce pa je prišlo zaradi 

pomanjkanja srebrnine, in sicer  v Evropi v 17. stoletju (Vir 1). 

Dandanes pa denar kot plačilno sredstvo nadomeščajo druge oblike plačevanja. Najbolj znana je 

uporaba plačilnih kartic. Te se delijo na debetne in kreditne. Pri nakupu z debetno kartico gre 

denar z bančnega računa osebe direktno na račun trgovine. Tako lahko zapraviš le toliko, kot imaš. 

Pri nakupu s kreditno kartico pa denar trgovini nakaže banka kupca, ki ji naslednji mesec ta 

znesek vrne, seveda z pripadajočimi obrestmi. S tem lahko zapraviš tudi več, kot dejansko imaš 

(Vir 2). 

Najnovejša oblika plačilnega sredstva je digitalni denar ali bitcoin. Gre za elektronsko obliko 

denarja, ki jo lahko pošiljamo po medmrežju direktno osebi, brez posredovanja bank. Bitcoini se 

ustvarjajo na programu bitcoin miner, kjer ljudje (miners – rudarji) nadzorujejo pošiljanje bitcoin-

ov in s tem zaslužijo (Vir 3). 

2.1 Denar 

Denar je: 

 menjalno sredstvo; z njim si izmenjujemo stvari (10 € za 5 kg rib), 

 merilec vrednosti; merimo vrednost izdelka, storitve (3 ure pleskanja za 18 €), 

 hranilec vrednosti; ga hranimo in ga unovčimo kasneje (varčevanje). 

Denar se med državami razlikuje, čemur pravimo valuta. V Sloveniji je trenutno (od leta 2007) 

veljavna denarna valuta evro (€). Pred tem pa smo imeli tolarje, vrednostne bone, dinarje, 

goldinarje, krone … 

Evro bankovci so v vseh državah Evropske monetarne unije enaki. Imajo sedem različnih 

vrednosti: 5, 10, 20, 50, 100, 200 in 500 EUR. 
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Kovanec ima dve strani. Na eni strani evro kovanca je zapisana vrednost (1 cent, 2 centa, 5 centov, 

10 centov, 20 centov, 50 centov, 1 evro, 2 evra), drugo stran pa ima vsaka država oblikovano po 

svoje (Vir 1). 

Slovenske podobe na drugi strani kovancev so: doktor France Prešern s svojim »Žive naj vsi 

narodi«, Primož Trubar s »Stati inu obstati«, Triglav z »Oj Triglav, moj dom«, dva lipicanca, 

neudejanjeni načrt slovenskega parlamenta Katedrala svobode Jožeta Plečnika, Groharjev Sejalec, 

Knežji kamen in štorklja (Vir 4). 

Zaradi uporabe denarja so pričele nastajati različne finančne institucije za varčevanje ali 

shranjevanje denarja,  ki so predstavljene v nadaljevanju. 

 

3 Finančne institucije 

3.1 Banka 

»Banke spadajo med depozitne finančne ustanove, ki zbirajo depozite varčevalcev in jih nalagajo 

v obliki posojil.« (Lubej 2009, 41). 

V tej definiciji so zajete bistvene stvari v delovanju banke – depoziti oziroma vloge in posojila 

oziroma krediti. 

3.1.1 Bančni depozit/vloga 

»O bančnem depozitu oziroma vlogi govorimo, ko vlagatelj položi ali prenese denar na račun pri 

banki, banka pa se hkrati obveže, da ga bo na zahtevo ali v določenem času vrnila in mu plačala 

pripadajoče obresti.« (Lubej 2009, 42). 

Pomembna stvar pri depozitu so obresti. To je »nadomestilo za uporabo določenega zneska 

denarja, ki ga posojilodajalec za določen čas prepusti posojilojemalcu.« (Vir 5). 

To pomeni, da posojilodajalec denar posodi posojilojemalcu, ta pa mu po določenem času 

izposojeni denar vrne in plača obresti kot nadomestilo za njegovo uporabo. V primeru depozita je 

posojilodajalec stranka, posojilojemalec pa banka.  

Koliko obresti je potrebno plačati, je odvisno od: zneska, ki je na posojilu, časovnega obdobja, 

koliko časa je na posojilu in obrestne mere (gre za vrednost, ki jo je potrebno plačati kot 

nadomestilo za uporabljanje) (Štros 2007, 2). 
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Bančni depoziti/vloge se delijo na tiste, ki so na vpogled, in tiste, ki so vezane. Pri vpogledni vlogi 

gre za vlogo na transakcijskem računu (TRR), kjer nam je omogočeno, da z denarjem poljubno 

razpolagamo. Pri vezani vlogi pa se sklene pogodbo za določen čas (od enega meseca do več let) 

in šele po tem času lahko denar dvignemo. Predhodni dvig ni mogoč, razen v primeru, če 

sklenemo vlogo z odpovednim rokom, ki pa ima nižjo obrestno mero. Prav tako lahko pogodbo 

predčasno prekinemo, a bomo s tem izgubili celotne obresti, ki bi nam jih banka izplačala (Lubej 

2009, 42). 

3.1.2 Kredit/posojilo 

Pri kreditih pa je posojilojemalec stranka, posojilodajalec pa banka. 

Kredit oseba vzame v primeru, ko ji primanjkuje denarja za nakup nekega izdelka oz. storitve. Tu 

se krediti delijo na dobre oziroma pametne in slabe. Izjema je kredit za nakup stanovanja, ki bo 

posojilojemalcu služil dolgoročno. Med dobre spadajo krediti, na primer za nakup stavbe, ki se jo 

oddaja v najem, za študij, za ustanovitev lastnega podjetja, za stroj za opravljanje storitev … 

Omogočili bodo finančno rast, torej so nekakšne investicije, naložbe. Slabi pa so tisti, ki se jih 

najema za potrošnjo: počitniške hišice, luksuzni avtomobili, jahte, obleke … Posojilojemalcem ne 

bodo koristili, saj na dolgi rok izgubljajo na vrednosti. Predvsem je treba biti pozoren na to, da se 

zadolžujemo le v meri, ki jo lahko odplačamo (Lubej 2009, 91–92). 

3.2 Borzno posredniške hiše (BPH) 

Borzno posredniška hiša je gospodarska družba, ki opravlja posle v zvezi z vrednostnimi papirji. 

Svojim strankam nudi borzno posredovanje, gospodarjenje z vrednostnimi papirji, investicijsko 

svetovanje, vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ... 

Njihova najpogostejša storitev je borzno posredovanje. Stanka z borzno posredniško hišo sklene 

pogodbo o vodenju računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. Borzno posredniška hiša v 

imenu svoje stranke, s katero ima sklenjeno pogodbo, prodaja in kupuje vrednostne papirje, od 

tega pa si za svoje opravljeno delo zaračuna provizijo (Vir 6). 

V nadaljevanju so predstavljeni najpogostejši vrednostni papirji, s katerimi opravljajo posle BPH, 

torej delnice, obveznice in indeksni investicijski skladi. 

3.2.1 Delnice 

Delnica je lastniški vrednostni papir, ki izkazuje pravico do deleža pri glavnici ali dobičku 

delniške družbe. So ene najbolj priljubljenih vrednostnih papirjev. Delnice se kupujejo na borzi 

preko borznih posrednikov. Za nakup delnic obstaja več načinov. Lastnik podjetja lahko 
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pridobljeni kapital zamenja za delnice, lahko pa jih pridobi z vpisom delnic. Najpogostejši način 

nakupa delnic je, da se jih kupi od že obstoječega podjetja. Delnice nimajo določenega datuma 

dospetja, zato se jih lahko proda kadarkoli (Vir 7). 

3.2.2 Obveznice 

Obveznica je dolžniški vrednostni papir. Predstavlja obvezo v pisni obliki, s katero se izdajatelj 

obveznice obveže, da bo imetniku le-te (gre za vlagatelja) v določenem času, ki je daljši od enega 

leta, vrnil posojeni denar, h katerem bo prištel še znesek obresti. Za vlagatelja predstavljajo 

obveznice finančno naložbo, ki prinaša vnaprej določene obresti na posojeni denar, ki se jih ne da 

spreminjati. Medtem je obveznica za izdajatelja vir financiranja in finančna obveznost, ki jo mora 

po preteku določenega časa povrniti (Vir 8). 

Obveznica ni nič drugega kot posojilo, oziroma eden od načinov zadolževanja. Izdajatelji jo izdajo 

takrat, ko potrebujejo denar. Vlagatelji pa izdajateljem obveznic denar posodijo za določen čas, v 

zameno pa dobijo obresti. Razlika med obveznicami in navadnimi posojili je v tem, da se pri 

obveznicah s pogodbo o posojilu lahko trguje in pravice posojilodajalca se ob prodaji obveznic 

prenesejo na nekoga drugega. Tako zadolževanje se po navadi uporablja takrat, ko izdajatelj želi 

zbrati večjo količino denarnih sredstev za več časa (Vir 8). 

Imamo več vrst obveznic. Delijo se glede na vrsto izdajatelja, na ročnost ali čas do dospetja, na 

dinamiko in način izplačevanja obresti. Da je raznolikost obveznic tako velika, tiči v razlogu, da 

so različne zahteve vlagateljev in njihov odnos med donosom in tveganjem (Vir 8). 

3.2.3 Indeksni investicijski skladi 

ETF (ang.: exchange traded funds) so indeksni investicijski skladi. Nastali so v ZDA, kjer je bila 

osnovna ideja združiti pozitivne lastnosti vzajemnih skladov in investicijskih družb. To so skladi, 

katerih premoženje je skupek vrednostnih papirjev iz sestave določenih indeksov. Z nakupom ETF 

imetnik pridobi solastniški delež nad portfeljem vrednostnih papirjev. Ti vrednostni papirji pa 

sestavljajo določen indeks. Sam nakup ETF je zelo podoben nakupu delnic, ki jih kupimo tudi na 

borzi. Za trgovanje z njimi je zato potrebno imeti trgovalni račun pri borznem posredniku (Vir 9). 

Za razliko od indeksnih investicijskih skladov so pri nas bolj razširjeni in poznani vzajemni skladi. 

3.3 Družbe za upravljanje 

Družba za upravljanje (DZU) je družba, ki je ustanovljena za upravljanje z vzajemnimi skladi (Vir 

10). 
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»Vzajemni sklad je skupno premoženje vlagateljev.« (Vir 11) Njegov cilj je povečati premoženje 

vlagateljev z vlaganjem v vrednostne papirje. Premoženje je razdeljeno na enake dele/enote/točke. 

Vsaka točka ima določeno vrednost enote premoženja – VEP. Vložen denar plemenitijo 

strokovnjaki, zaposleni v DZU-ju (Vir 11). 

Vzajemni sklad je zgolj »posrednik«, saj bi lahko osebe tudi same vlagale direktno v vrednostne 

papirje, a strokovnjaki v skladih to naredijo bolj strokovno (Vir 12). 

Kam se denar vlaga, je odvisno od pravil posameznega sklada. Tako ločimo več vrst skladov: 

delniški (vlagajo v delnice), obvezniški (vlagajo v obveznice), mešani (vlagajo v delnice in 

obveznice) … (Vir 10). 

Pri vlaganju je treba paziti na tri tako imenovanje provizije: 

 Vstopna provizija je provizija, ki jo plačamo, ko pristopimo k vzajemnemu skladu. 

Obračuna se na dan, ko nam sklad znesek pretvori v točke. Višina vstopne provizije je 

odvisna od posameznega sklada. 

 Izstopna provizija je provizija, ki jo plačamo, ko denar dvignemo iz vzajemnega sklada. 

Obračuna se na dan, ko nam sklad točke pretvori v denar. 

 Upravljavska provizija pa je provizija, ki jo obračunava DZU za upravljanje sklada (Vir 

13). 

»Po zakonu se lahko sklad le likvidira, kar pomeni, da se vse vrednostne papirje proda na borzi in 

denar razdeli med vlagatelje. Če DZU preneha obstajati, sklad v upravljanje prevzame druga 

DZU.« (Vir 11). 

Posebna oblika skladov pa so pokojninski skladi. 

»Pokojninski sklad je sklad, oblikovan in ustanovljen z namenom upravljanja premoženja iz 

naslova dodatnih pokojninskih prispevkov (zavarovanj) in prihrankov.« (Vir 14) Premoženje se 

začne izplačevati ob upokojitvi, prej se sredstev ne da unovčiti. Njihova politika na dolgi rok 

zagotavlja stabilno rast sredstev, ta pa so v večini vložena v nizko tvegane državne in podjetniške 

delnice (Vir 14). 

Skozi pregled finančnih instrumentov lahko opazimo, da potrebujemo kar nekaj znanja za uspešno 

krmarjenje skozi gospodinjske finance. Zato je finančna pismenost zelo pomembna. 
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4 Finančna pismenost 

Finančna pismenost predstavlja sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem. Ta ne vključuje samo, 

kako denar porabiti, ampak tudi razumeti njegov pomen, njegovo delovanje in iskanje virov 

dohodka. Se pravi, da smo finančno pismeni, moramo dobro poznati finančni trg, saj le-ta opravlja 

glavno funkcijo v financah. 

4.1 Finančna pismenost v Sloveniji in tujini 

Prva anketa o finančni pismenosti v Sloveniji je izvedla družba Moje premoženje, ki je uporabila 

podobna vprašanja, kot so jih uporabili v ZDA. Finančno pismeni so bili tisti, ki so pravilno 

odgovorili na vsa vprašanja, takih je bilo samo 2 %. Delno finančno pismenih je bilo 39 %, 

finančno nepismenih pa kar 59 % (Vir 15)!  

Znanje Slovencev o upravljanju z denarjem je po zadnjih raziskavah zelo nizko. Anketa, ki so jo 

izvedli na Mojih financah je pokazala, da je znanje Slovencev za zadostno (2). Anketiranih je bilo 

508 oseb, starih med 18 in 65 let. Kljub nizki oceni se ne naredi veliko, da bi to spremenili. Ena 

največjih pomanjkljivosti je v tem, da izobraževanja s področja finančne pismenosti ni v 

izobraževalnem sistemu. To se počasi spreminja, saj je na nekaterih šolah že na voljo krožek 

Mladi in denar. Drugod po Evropi, razen v Sloveniji, Latviji, Bolgariji in Romuniji, že imajo 

načrte za izobraževanje prebivalstva, tudi najmlajših otrok. Ti načrti pa se ponekod že lepo 

uresničujejo (Vir 16). 

Pri upravljanju z denarjem je včasih potrebno poiskati tudi pomoč, zato so na razpolago neodvisni 

finančni svetovalci. 

5 Finančni svetovalec 

»Definicija v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) svetovalca opredeljuje kot: 

Svetovalec – kdor z nasveti usmerja, vodi. Če pred to besedo dodamo besedno zvezo osebni 

finančni, lahko rečemo, da je osebni finančni svetovalec oseba, ki z nasveti usmerja, vodi pri 

upravljanju osebnih financ.« (Vezovišek 2014, 43) 

Dejstva, ki se ga moramo zavedati pri osebnih finančnih svetovalcih je, da je njihova naloga le 

pomoč pri postavljanju ciljev. Končni cilj svetovanja je doseči stanje, ko stranki ne bo treba delati 

za denar, ker bo denar delal zanjo. (Vezovišek 2014, 51–52) 

Za enkrat v Sloveniji ne poznamo šolskega programa za izobraževanje osebnega finančnega 

svetovalca, ne poznamo licence za opravljanje in ta poklic ni niti klasificiran. Za opravljanje 
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poklica zadostuje diploma iz splošne ekonomije, financ, računovodstva, matematike ali prava. 

Pomembno je tudi znanje upravljanja z računalnikom, razvite komunikacijske sposobnosti, 

samozavest, zrelost in sposobnost za samostojno delo (Vezovišek 2014a, 43 in 52–53). 

Osebni finančni svetovalci se glede na status delijo na zaposlene v večjih finančnih ustanovah (kot 

so na primer banka, borzno posredniška hiša, zavarovalnica …) in na neodvisne, ki večinoma 

delujejo v manjših svetovalnih hišah. Kot boljši se smatrajo neodvisni, saj tisti, ki delujejo za 

večje finančne ustanove, stranki ponujajo le določene finančne produkte, ki ji nudi finančna 

ustanova, pri kateri so zaposleni, čeprav za stranko morda niso najboljši. Neodvisni pa ponujajo 

finančne produkte različnih ustanov in naredijo kombinacijo tistih, ki so za stranko najbolj 

primerni (Vezovišek 2014a). 

Pri izbiri svojega svetovalca se lahko opremo le na strokovne članke in objave svetovalcev ter 

javno objavljena priporočila. (Vezovišek 2014, 56) 

Za izbiro pravega in stranki primernega svetovalca se predlaga tristopenjski proces: 

1. Na svetovnem spletu preglejte čim več spletnih strani osebnih finančnih svetovalcev. 

Izberite tri, ki vam najbolj ustrezajo. 

2. Preglejte in če je potrebno dopolnite vprašalnik za ponudnika (glej sliko spodaj). 

3. Sledijo intervjuji z izbranimi ponudniki – vsem postavite enaka vprašanja. 

Najboljši svetovalec je seveda tisti, ki doseže najvišje število točk. V primeru, da noben izmed 

vprašanih ne doseže zadostnega števila točk, to je vsaj 60, z intervjuvanjem nadaljujemo, dokler 

vsaj eden ne doseže 60 točk. (Vezovišek 2014, 57) 
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Slika 1: Vprašanja pri intervjuju z osebnim finančnim svetovalcem.  

 

Vir: Vezovišek 2014, 58  
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PRAKTIČNI DEL 

6 Namen in cilj 

Ker se nas finance dotikajo vsak dan, nas mladih pa se še bodo, sva se odločili, da s pomočjo 

anketnega vprašalnika preveriva varčevalne navade učencev 9. razreda, njihovih staršev in starih 

staršev. V  namen raziskave sva oblikovali štiri hipoteze.  

1. Ljudje najpogosteje varčujejo v banki. 

2. Starši otrokom ne posredujejo finančnega znanja. 

3. Bolj kot so ljudje izobraženi, več pozornosti namenijo svojim financam. 

4. Ljudje potrebujejo neodvisnega finančnega svetovalca. 

7 Vzorec 

Anketirance sva najprej razdelili v dve skupini: otroke (stare 14 oziroma 15 let) in odrasle. Odrasli 

so se naprej delili v tri starostne skupine. Prva starostna skupina zajema starše do 40 let. Druga 

starostna skupina so odrasli med 41. in 50. letom starosti. V zadnji starostni skupini pa so 

anketiranci, stari nad 51 let. 

Prav tako sva jih pri določenih vprašanjih razdelili po stopnji njihove formalne izobrazbe. 

Vseh anketirancev je bilo 46: 30 žensk in 16 moških. 

 Tabela 1: Prikaz števila sodelujočih anketirancev po izobrazbi in starosti. 

  deveti razred do 40 let 41- 50 let nad 51 let skupaj 

OŠ 19 / 4 5 28 

SŠ / 4 4 3 11 

višja šola / 1 1 1 3 

univerzitetna 

izobrazba 
/ 1 3 / 4 

mag./dr. / / / / / 

skupaj 19 6 12 9 46 



14 

 

8 Tehnike zbiranja podatkov 

Podatke sva zbrali s pomočjo vprašalnika. Sestavili sva dva vprašalnika, enega za učence 9. 

razreda, drugega pa za njihove starše in za stare starše. Oba vsebujeta osem vprašanj, ki pokrivajo 

enako tematiko, razlika je le v tem, da so vprašanja prilagojena starosti. 

S prvim in drugim vprašanjem sva preverjali, na kakšne načine ljudje varčujejo in komu najbolj 

zaupajo svoj denar. Tretje in četrto vprašanje sprašuje, koliko in s kom se pogovarjajo o denarju. 

Pri petem vprašanju so odgovarjali, če se jim je že ponudila možnost finančnega izobraževanja in 

če so se ga udeležili. S šestim vprašanjem sva spraševali, če so že kdaj potrebovali pomoč 

finančno bolj pismene osebe, pri sedmem pa sva hoteli preveriti, koliko časa namenjajo branju 

finančne literature. Z osmim vprašanjem pa sva preverili, koliko ljudi ta tema dejansko sploh 

zanima.  

Anketo so, tako učenci kot tudi starši, reševali v sredo, 10. februarja 2016.  

9  

10 Prikaz rezultatov in interpretacija  

Rezultate sva analizirali po vprašanjih in naredili grafe. Kot sva že omenili, sta se anketi za 

odrasle in otroke malo razlikovali. Pri razlagi ugotovitev so navedena vprašanja iz ankete pri 

odraslih. 

PRVO VPRAŠANJE: Na kakšne način varčujete? 

V 1. starostni skupini ljudje največ varčujejo v bankah, sledijo vzajemni skladi in delnice. V 2. in 

3. starostni skupini prav tako prevladuje banka in pa nevarčevanje. Po tem lahko sklepava, da so 

mlajše generacije bolj finančno ozaveščene, saj je za vlaganje v vrednostne papirje potrebno 

znanje. Banka je ravno zaradi depozitov in kreditov bolj privlačna kot ostale ustanove in tveganje 

je manjše kot pri varčevanju v delnicah ipd.. 

Pri odgovorih učencev je prav tako prevladovala banka, in sicer vzporedno z »nogavico«. Ker 

starši največ varčujejo v bankah, se njihovo znanje prenaša na otroke. Če pa starši finančno ne 

vzgajajo dovolj svojih otrok, oziroma jih sploh ne, to privede do tega, da pri 14./15. letih še vedno 

varčujejo v nogavici. Veliko otrok svojega bančnega računa nima, ker nimajo rednih dohodkov (in 

odhodkov). Tako jih veliko svoj bančni račun dobi šele ob vstopu v srednjo šolo, ko začnejo 

dobivati štipendije itd. 



15 

 

Graf 1: Na kakšne načine varčujete? – odgovori 1. skupine v % 

 

 

DRUGO VPRAŠANJE: Komu najbolj zaupate svoj denar? 

Svoj denar vsi, tako odrasli kot otroci, najbolj zaupajo bankam. Ker se v njih tudi najpogosteje 

varčuje, je ta rezultat pričakovan. Kot sva že omenili, je varčevanje z delnicami, obveznicami ali 

vzajemnimi skladi veliko bolj tvegano oziroma potrebuješ malce več znanja, od tod torej verjetno 

razlogi za tako zaupanje. 

Prvo hipotezo »Ljudje najpogosteje varčujejo v banki.« sva potrdili na podlagi analize prvih dveh 

vprašanj.  

TRETJE VPRAŠANJE: Kako pogosto se z otroki/vnuki pogovarjate o upravljanju denarja? 

Zakaj tako? 

Odrasli v 1. starostni skupini se pogovarjajo s svojimi otroki/vnuki, vendar ni izrazitega odklona 

pri pogostosti. V 2. starostni skupini prevladujejo tedenski in mesečni pogovori. 
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Graf 2: Kako pogosto se z otroki/vnuki pogovarjate  o upravljanju denarja? – odgovori 3. skupine 

v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 3. skupini sta najpogostejša odgovora, da se pogovarjajo mesečno ali pa sploh ne. Razlogov za 

kaj se z njimi ne pogovarjajo pogosteje v svoji raziskavi nisva uspeli odkriti. Sva pa odkrili zakaj 

se sploh pogovarjajo z svojimi otroki. Učenci devetega razreda se z odraslimi najpogosteje 

pogovarjajo mesečno, kar je v skladu z odgovori njihovih staršev/starih staršev. 

Odrasli so si enotni pri drugem delu odgovora: Zakaj tako? Odgovarjajo, da se otroke finančno 

vzgaja in se jim predaja znanje. Učenci pa za najpogostejši razlog navajajo pogovore o upravljanju 

družinskih financ/načrtovanju porabe (zaradi velikih družin). 

Večina staršev svoje znanje posreduje otrokom in tako sva morali ovreči naslednjo (drugo) 

hipotezo »Starši otrokom ne posredujejo finančnega znanja.« Problem se pojavi, ko pravzaprav 

ugotovimo, da večina staršev in starih staršev nima dovolj znanja, da bi ga posredovali naprej 

svojim otrokom oz. vnukom. Tako otroci dobijo skromno znanje, ki bi ga sicer potrebovali. 

ČETRTO VPRAŠANJE: S kom se najpogosteje pogovarjate o financah? Če se s kom 

pogovarjate, kako pogosto? 

Pri finančnih pogovorih daleč prevladujejo pogovori z zakonci. V 3. starostni skupini se je pojavil 

odgovor 's sorodniki',  ki ga v prejšnjih dveh skupinah ni bilo. Iz tega lahko sklepamo, da se 

starejše osebe obrnejo na pomoč k mlajšim sorodnikom za katere vedo, da imajo več znanja o 

financah kot oni sami. 
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 Graf 3: S kom se najpogosteje pogovarjate o financah? – odgovori 3. skupine v % 

 

Pri pogostosti pogovarjanja z omenjenimi osebami v grafu prevladujeta tedenska in mesečna 

pogostost.  

Učenci so najpogosteje navajali starše in mesečne pogovore. Nekateri so odgovorili tudi, da se o 

tem pogovarjajo s prijatelji ali učitelji. Da se pogovarjajo z učitelji, lahko sklepamo predvsem iz 

tega, da je na naši šoli ponujen krožek Mladi in denar (podrobneje razložen v nadaljevanju). 

Nekateri učenci devetega razreda pa so na četrto vprašanje odgovorili, da se o tej temi sploh ne 

pogovarjajo, kar nakazuje na njihovo nezanimanje. 

PETO VPRAŠANJE: Ali se vam je že kdaj ponudila možnost izobraževanja na področju 

financ? Če da, ali ste se ga udeležili? Zakaj ste se odločili, da se ga oziroma ne udeležite? 

Večini se možnost izobraževanja ni ponudila. Tistim, ki se je ponudila, so se je v 1. in 3.  starostni 

skupini  udeležili polovično. Kot razlog so navedli, da so se izobraževanja udeležili, ker 

potrebujejo znanje oziroma se ga niso udeležili, ker ni bilo potrebe. Nekateri pa se izobraževanja 

niso udeležili, ker so informacije dostopne tudi iz drugih virov (predvsem na svetovnem spletu). V 

2. starostni skupini se ga je udeležila ena četrtina vprašanih z razlogom, ker je to del njihovega 

poklica ali v tem vidijo nekaj, kar jih zanima. Tri četrtine vprašanih se ga niso udeležile, ker niso 

imeli  časa ali pa jih tema ni zanimala.  
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Takšni odgovori so pričakovani, živimo namreč na podeželju in takšnih izobraževanj ni v bližnji 

okolici. Z »da« so verjetno odgovarjali tisti, ki v tem zares vidijo pomembno znanje za življenje in 

so se za tako znanje pripravljeni vozite dlje od doma.  

Na spodnjih grafih lahko opazimo, kako se s starostjo manjša ponujena možnost udeležitve 

izobraževanj. 

 

Graf 4: Možnost udeležbe izobraževanja za 1., 2. in 3 .starostno skupino v % 

    

 

Nato sva tiste, katerim se je izobraževanje ponudilo, vprašali ali so se ga tudi udeležili. Ugotovili 

sva, da v tem primeru ni povezave med udeležbo na izobraževanjih in izobrazbo. Izobraževanj se 

je udeležilo zgolj 14 % vprašanih. 
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Vsem učencem se je ponudila možnost izobraževanja, saj se na naši šoli izvaja krožek Mladi in 

denar, ki finančno opismenjuje mlade v 8. in 9. razredu. Udeležilo se ga je 68 % vprašanih 

učencev. 

ŠESTO VPRAŠANJE: Ste že potrebovali pomoč osebe, ki je finančno bolje pismena od vas? Če 

da, zaradi katere teme? 

Polovica vprašanih v 1. skupini, 58 % v 2. skupini in 55 % v 3. starostni skupini ni potrebovala 

pomoči osebe, ki je finančno bolje pismena od njih. Tisti, ki so pomoč potrebovali, se je ta 

najpogosteje dotikala vrednostnih papirjev (v 1. starostni skupini), kreditov (v 2. starostni skupini) 

in pokojnin (v 3. starostni skupini). 

Nad temi odgovori sva presenečeni, saj sva ocenjevali, da je večina ljudi že potrebovala pomoč 

osebe, ki je finančno bolje pismena od njih. Odgovori, na katerem področju so pomoč potrebovali, 

so razumljivi. Vrednostni papirji zato, ker želijo varčevati. Kredite, predpostavljava da zato, ker 

želijo izvesti kakšno investicijo (nova hiša, avto …), a niso imeli dovolj privarčevanih sredstev. In 

pokojnine, ker jim morda skozi vse življenje ni uspelo dovolj privarčevati in so sedaj na pragu 

upokojitve, pa jih skrbi za pokojnino. 

V devetem razredu je 21 % vprašanih potrebovalo pomoč, in sicer najpogosteje na temo 

varčevanja in štipendij, ki so trenutno naša aktualna tema. 

Pri tem bi radi poudarili, kot je zapisano v poglavju 5, da poklic osebnega finančnega svetovalca v 

Sloveniji ni kvalificiran, zato se pojavlja tudi vprašanje, kam se sploh obrniti po pomoč.  

Po odgovorih iz ankete morava četrto hipotezo »Ljudje potrebujejo neodvisnega finančnega 

svetovalca.« ovreči, saj ga na podlagi odgovorov večina ne potrebuje. Vsekakor pa nekaj nasvetov 

odvisnih finančnih svetovalcev oziroma pomoč pravzaprav dobijo že pri samem obisku banke ali 

zavarovalnice, ko prosijo za nasvet. 

 

SEDMO VPRAŠANJE: Kako pogosto prebirate literaturo s področja financ? Če jo prebirate, 

kje jo najdete? 

V 1. starostni skupini literaturo s področja financ najpogosteje prebirajo mesečno oziroma letno, v 

2. in 3. starostni skupini pa nikoli. Če jo berejo, jo največkrat najdejo v revijah/časopisih. Enako 

velja za devetošolce, le da jo ti berejo mesečno ali nikoli.  
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Takšni odgovori naju niso presenetili, saj sva predvidevali in tudi pri naslednjem vprašanju sva 

videli, da večini ni do dodatnega izobraževanja. Tako lahko sklepava, da najverjetneje tudi nimajo 

naročenih posebnih revij na temo financ, pač pa te članke najdejo v vsakodnevnih 

revijah/časopisih, ki jih sicer tako ali tako prebirajo. Enako je s knjigami in medmrežjem, ker jih 

ta tema po večini ne zanima preveč, o njej ne raziskujejo. 

S tem vprašanjem sva preverjali tretjo hipotezo »Višje kot so ljudje izobraženi, več pozornosti 

namenijo svojim financam.« Kot vidimo na spodnjem grafu, odgovor »da nikoli ne berejo« z višjo 

izobrazbo pada. Prav tako lahko iz spodnjega grafa razberemo, da z višjo  izobrazbo od srednje 

šole več ljudi prebira finančno literaturo. Torej tretjo hipotezo potrjujeva. 

Graf 5: Branje finančne literature glede na stopnjo izobraženosti v % 
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OSMO VPRAŠANJE: Na krajevni oglasni deski visi plakat, ki vabi na predavanje o vlaganju v 

vrednostne papirje, za katerega je potrebno plačati 30 €. Bi se ga udeležili in zakaj? 

V 2. in 3. starostni skupini se omenjenega predavanja ne bi udeležil nihče. V 2. skupini so razlogi 

sledeči: ni časa, je predrago, tema me ne zanima, ne zaupam v vrednostne papirje in predavatelja; 

v 3. starostni skupini pa so razlogi: predavanja ne potrebujem, tema me ne zanima, ni sredstev za 

vlaganje. Večinska neudeležba velja tudi za 1. starostno skupino, razlogi pa so prav tako podobni: 

preveč drago, že imam znanje, lahka dostopnost drugje. Tistih 33 %, ki pa bi se izobraževanja 

udeležilo, razloga za to niso navedli. 

V anketi za 9. razred je bilo navedeno predavanje o pridobitvi državne, Zoisove in kadrovske 

štipendije, za katerega je potrebno plačati 10 €. Udeležilo bi se ga kar 68 %, najpogosteje zato, ker 

jih ta tema zanima. Kot razlog, da se ga ne udeležijo, so navedli nezanimanje za temo. Glede na to, 

da več kot polovico anketirancev ta tema zanima, lahko sklepamo tudi to, da čutijo pomanjkanje 

znanja, ki ga želijo nadoknaditi. 
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11 Zaključek 

Z raziskavo sva ugotovili, da ljudje najbolj zaupajo bankam, v katerih tudi najpogosteje varčujejo. 

Pri starših, starih do 40 let, se opazi, da se odločajo tudi za druge načine varčevanja, kot so na 

primer vrednostni papirji. To lahko povežemo s tem, da so ti starši najmlajši in jim je to znanje 

bolj dostopno oziroma tudi sami iščejo nove in bolj donosne načine varčevanja. Starši in stari 

starši ocenjujejo, da ne potrebujejo finančnega svetovalca ali finančno bolj pismene osebe, saj so 

mnenja, da imajo tega znanja sami dovolj in dodatnega ne potrebujejo. Najverjetneje se prav 

zaradi tega ne udeležujejo raznih predavanj ali izobraževanj s področja finančne pismenosti. S 

pogovori prenašajo svoje znanje na otroke. V nasprotju z najinimi pričakovanji to počnejo 

pogosteje. Tako starši kot otroci imajo podoben odnos do financ. Zaradi krožka Mladi in denar pa 

se pri mladih kaže pozitiven odnos do financ, saj se ga udeležuje kar nekaj učencev. Da bi 

povečali izobraženost na področju financ, bi to znanje morali otrokom posredovati zelo zgodaj. 

Pravzaprav takoj, ko se srečajo z denarjem. Ob koncu osnovne šole in v srednjih šolah pa bi 

morali povečati možnosti za izobraževanje na tem področju. To bi lahko storili z raznimi krožki, 

tečaji ali predavanji, ki bi bili ponujeni kar na sami šoli. Ne bi bilo napak, če bi se izobraževanje 

vključilo kar v redni šolski sistem. Seveda pa največ lahko naredijo starši s pogovori in nasveti, ki 

jih dajejo svojim otrokom, ko so ti še majhni. Da bi jim znali posredovati čim več znanja, bi tudi 

za njih morali organizirati predavanja ali izobraževanja na področju financ. 

 

 

 

  



23 

 

12 Viri in literatura  

12.1 Viri: 

Vir 1: http://www.akes-junior.si/obvladam/o-bancnistvu-in-denarju/233 (Dostopno dne 27. 1. 

2016) 

Vir 2: http://www.gorenjskiglas.si/article/20060101/C/301019923/zgodovina-denarja (Dostopno 

dne 15. 1. 2016) 

Vir 3: https://www.youtube.com/watch?v=Gc2en3nHxA4 (Dostopno dne 15. 1. 2016) 

Vir 4: http://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci.asp?MapaId=946 (Dostopno dne 25. 1. 2016) 

Vir 5: Interno gradivo za 4. letnik tehničnega izobraževanja in 2. letnik poklicno-tehniškega 

izobraževanja na srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad – Ljubljana, Mojca Rožič, Fani Ostrež – 

Voh, Nuša Černivc, šolsko leto 2006/07, strani 2 in 3 

Vir 6: http://www.financnislovar.com/definicije/financni-trg.html (Dostopno dne 15. 1. 2016) 

Vir 7: http://www.finport.si/Dokument.aspx?ID=19 (Dostopno dne 25. 1. 2016) 

Vir 8: http://www.financnislovar.com/definicije/obveznice.html (Dostopno dne 27. 1. 2016) 

Vir 9: http://www.finance.si/142459/Svetovalnica-Kaj-so-to-skladi-ETF (Dostopno dne 27. 1. 

2016) 

Vir 10: http://www.financnislovar.com/definicije/vzajemni-sklad.html (Dostopno dne 15. 1. 2016) 

Vir 11: http://www.da-ma-fin.si/vzajemni-skladi/splosno-o-vzajemnih-skladih/ (Dostopno dne 20. 

1. 2016) 

Vir 12: http://vzajemci.com/osnove_vzajemcev/8 (Dostopno dne 25. 1. 2016) 

Vir 13: http://www.da-ma-fin.si/vzajemni-skladi/provizije-in-stroski/)  (Dostopno dne 15. 1. 2016) 

Vir 13: http://www.financnislovar.com/definicije/pokojninski-sklad.html (Dostopno dne 15. 1. 

2016) 

Vir 15: http://mojefinance.finance.si/300361/Alarm-Finan%C4%8Dna-pismenost-Slovencev-

zd(2)?cookietime=1446139121 (Dostopno dne 15. 1. 2016) 

http://www.akes-junior.si/obvladam/o-bancnistvu-in-denarju/233
http://www.gorenjskiglas.si/article/20060101/C/301019923/zgodovina-denarja
https://www.youtube.com/watch?v=Gc2en3nHxA4
http://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci.asp?MapaId=946
http://www.financnislovar.com/definicije/financni-trg.html
http://www.finport.si/Dokument.aspx?ID=19
http://www.financnislovar.com/definicije/obveznice.html
http://www.finance.si/142459/Svetovalnica-Kaj-so-to-skladi-ETF
http://www.financnislovar.com/definicije/vzajemni-sklad.html
http://www.da-ma-fin.si/vzajemni-skladi/splosno-o-vzajemnih-skladih/
http://vzajemci.com/osnove_vzajemcev/8
http://www.da-ma-fin.si/vzajemni-skladi/provizije-in-stroski/
http://www.financnislovar.com/definicije/pokojninski-sklad.html
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Vir 16: http://mojefinance.finance.si/300361/Alarm-Finan%C4%8Dna-pismenost-Slovencev-

zd(2)?cookietime=1446139121 (Dostopno dne 29. 1. 2016) 
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13 Priloge 

Priloga 1: Anketa za učence 
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Priloga 2: Anketa za odrasle 
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