Poročilo Združenja bank Slovenije o aktivnostih na področju finančnega
opismenjevanja v letih 2019-2020

Osrednja aktivnost Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije je strokovno dopolnilno
Izobraževanje v bančnem in finančnem sektorju. Naše pomembno poslanstvo je tudi
prizadevanje za dvig finančne pismenosti različnih starostnih struktur prebivalstva. Izvajamo
aktivnosti finančnega opismenjevanja v lastni režiji in pod okriljem Evropske bančne federacije
(EBF), katere član je tudi naše Združenje.
2020
Večina aktivnosti v letu 2020 se je, zaradi neugodnih epidemioloških razmer, od meseca marca
dalje odvijala na daljavo preko različnih spletnih orodij.
a) Sodelovanje v Projektni skupini za finančno opismenjevanje pri Evropski bančni
federaciji (EBF): poleg celoletnih aktivnosti organizacije in izpeljave Evropskega tedna
denarja in Evropskega denarnega kviza tako na nacionalni kot evropski ravni, vključeni
tudi v aktivnosti izdaje publikacije Playbook, ki ponuja dragocen posnetek pobud
finančnega izobraževanja bančnega sektorja v 35 evropskih državah in ga je mogoče
uporabiti kot referenčni vodnik odločevalcem o potrebnih dodatnih aktivnostih za dvig
finančne pismenosti. Vodnik je bil objavljen na internetni strani EBF v novembra.

b) Koordinacija skupnih aktivnosti in priprava programa v Evropskem tednu denarja: od
23.do 27. marca :
o nacionalnega tekmovanja Evropski denarni kviz 31. Marca
o okrogle mize Finančno opismenjavnje v finančnem sektorju 30. Marca
o evropkega finala EMQ maja meseca
Dogodki so bili zaradi epidemioloških razmer tik pred izvedbo stornirani. Nacionalno
tekmovanje smo izvedli na daljavo konec aprila, prav tako tudi izvedli potrebne
aktivnosti za vključitev slovenskih šol v on-line finale evropskega kviza v juniju mesecu.
Še pred uvedbo omejitvenih ukrepov smo v marcu mesecu pripravili na sedežu ZBS za
pripravo na nacionalni denarni kviz, delavnico za učitelje.
c) Komunikacija z zainteresiranimi deležniki za pripravo novih modulov za različne
starostne skupine (šole, Mestna knjižnica v Ljubljani, Evropska bančna federacija,
Evropsko združenje izobraževalnih institucij za bančništvo in finančni sektor, EBTN...)
d) V okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah smo, v sodelovanju z Banko
Slovenije, Zvezo potrošnikov in Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji, 18.
novembru organizirali on-line izobraževalni program o finančnih in digitalnih prevarah
za mladostnike. Čez 70 učencem in njihovih učiteljem je bilo predstavljeno tudi
delovanje evropskih institucij, pripravili pa smo jim tudi vsebinsko ciljno usmerjen kviz
na daljavo na katerem so tudi pomerili svoje finančno in znanje o prevarah.
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e) Direktorica Združenja je v novembru mesecu sodelovala na dogodku z nazivom: Vrata
v finančni svet, ki ga je organizirala Ljubljanska borza v sodelovanju z Zavodom za
šolstvo za dijake in profesorje. Predstavila je tematiko “Osebne finance za mlade”.
f) Publikacijo z naslovom “Bančno poslovanje”, ki je bila izdana konec leta 2019 smo
poslali v številne srednje šole, fakultete, knjižnice, da bo dostopna za finančno
Izobraževanje čim širšemu krogu zainteresiranih.
2019
a) V projektni skupini za finančno opismenjevanje pri Evropski bančni federaciji smo
aktivno sodelovali pri pripravah in izvedbi Evropskega tedna denarja, ki se je odvijal od
25. do 30.marca 2019 in Evropskega denarnega kviza, vključno z nacionalnim in
evropskim tekmovanjem o finančni pismenosti mladostnikov.
b) 25. marca smo organizirali že tradicionalno okroglo mizo Finančno opismenjevanje v
finančnem sektorju, na kateri so tudi lani sodelovali predstavniki finančnih združenj,
Banke Slovenije. Ministrstva za finance, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije
za javni nadzor nad revidiranjem, Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, Hiše
Evropske unije, Centra RS za poklicno izobraževanje in Zveze potrošnikov Slovenije.
V razpravi, ki je bila tudi tokrat namenjena izmenjavi dobrih praks posameznih institucij
na področju finančnega opismenjevanja, je bila znova poudarjena nujnost po vključitvi
finančnega opismenjevanja v šolski kurikulum in s tem v zvezi po angažiranosti
pristojnega ministrstva za izobraževanje mladih.
c) Osrednji dogodek Evropskega tedna denarja je bila izvedba Evropskega denarnega
kviza, na katerem je sodelovalo čez 100.000 mladih iz 28 evropskih držav. Za pripravo
na tekmovanje o finančnem znanju smo na spletni strani Združenja objavili dodatne
vsebine in vprašanja, vaje za izpopolnjevanje finančnega znanja. Nacionalnega
tekmovanja se je 26. marca udeležilo 170 učencev in dijakov, starih od 13 do 15 let.
Zmagala je Osnovna šola Dušana Muniha z Mosta na Soči. S podporo svojih članic je
Združenje dvema učenkama in učiteljici zmagovalnega razredaomogočilo odhod na
evropsko tekmovanje v Bruselj. Učenki iz Slovenije sta se na finalnem tekmovanju 7.
maja odlično odrezali in med 56 finalisti iz 28 držav zasedli prvo mesto.
d) V evropskem tednu denarja smo imeli še dva programa za dijake. V Hiši Evropske unije
v Ljubljani in Izobraževalnem centru Piramida v Mariboru smo organizirali predavanje
direktorice Združenja o vlogi bank in osebnih financah ter predstavili možnost
finančnega opismenjevanja z Evropskim denarnim kvizom, pri katerem so dijaki tudi
aktivno sodelovali in se pomerili v znanju. Na predstavništvu Evropske komisije v
Ljubljani pa so za dijake pripravili še voden ogled multimedijskegacentra o evropskih
institucijah.
e) Z namenom doseči učence in dijake v različnih slovenskih regijah smo aktivnosti
finančnega opismenjevanja izvajali skozi vse leto. Spomladi smo v sodelovanju z
oddelkom za gotovinsko poslovanje v Banki Slovenije, organizirali delavnice o
poznavanju evro gotovine v osnovnih šolah v Bistrici ob Sotli, Radencih in na Mostu na
Soči. Septembra in oktobra pa smo v sodelovanju z Gorenjsko banko in Novo
Ljubljansko banko izvedli dva programa za dijake Srednje ekonomske šole v Celju.
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