
 

 

 
 
Udeleženci /vabljeni: 

• Oblikovalci politike – ministrstvo 
• Vodstva (ravnatelji in pomočniki) osnovnih in srednjih šol 
• Dekani in prodekani visokošolskih zavodov - predvsem poslovnih in edukacijskih ved 
• Strokovni delavci in učitelji šol na vseh ravneh izobraževanja, ki poučujejo vsebine EU in finančne 

pismenosti  
• Visokošolski učitelji in raziskovalci - predvsem s področja poslovnih in edukacijskih ved 
• Predstavniki različnih finančnih institucij 
• Dijaki SŠ in študenti - predvsem poslovnih in edukacijskih ved 
• Zainteresirana javnost 
• Mediji 

 
 
V okviru projekta Integracija EU in finančno izobraževanje (€U-InFEd) vabimo na zaključno konferenco  
 
 

EURO: Finančno izobraževanje v slovenskih šolah 
 
 

ki bo v sredo, 6. 6. 2018 od 9.30  
v Celju, na MFDPŠ, Mariborska cesta 7. 

 
 

Namena posveta je izboljšati razumevanje integracije EU in finančne pismenosti in preveriti, kako so te 
vsebine prisotne v naših šolah. Udeležencem bo predstavljeno: 

• JM projekt, izvedene aktivnosti in rezultati raziskave 
• Trenutno stanje – finančno izobraževanje v šolskih učnih načrtih 
• Finančna pismenost v Sloveniji in v EU (rezultati PISA) 
• Finančna pismenost in njen vpliv na znanje, veščine, vedenje in aktivno državljanstvo mladih 
• Javne finance, davki in njihov prispevek k družbi 
• Teme o EU in finančne teme v šolskih učnih načrtih (vrzel med obstoječimi in pričakovanimi temami 

v učnih načrtih in pristopi k poučevanju) 
• Odgovornost šol, vodstva šole, učiteljev in staršev – izobraževanje mladih za življenje v EU 

 
 
PROGRAM  

9.30 Registracija udeležencev 
10.00 –
11.30 

 Pozdravni nagovor/i organizatorjev posveta 
 Predstavitev Jean Monnet projekta (€U – InFEd): Integracija EU in finančno izobraževanje, 

Dr. Nada Trunk Širca (MFDPŠ) 
 Inovativna učna okolja in različne funkcionalne pismenosti za kakovostno življenje mladih 

v EU, Mag. Gregor Mohorčič (predstavnik MIZŠ) 
 Mednarodne raziskave: Stališča osmošolcev o Evropi in EU (IEA ICCS) in finančna 

pismenost (PISA), Dr. Eva Klemenčič (PeI) 
 Predstavitev raziskave - Vsebine o EU in financah vrzel med obstoječimi in pričakovanimi 

temami v učnih načrtih in pristopi k poučevanju, Dr. Valerij Dermol (MFDPŠ) 
 Podjetniški pristopi pri poučevanju in aktivizacija mladih za učenje, Dr. Jaka Vadnjal 

(Hranilnica LON) 
 Mladi skozi tehnologije vstopajo v virtualni finančni svet, Simon Sovič 
 Razprava 
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11.30 Odmor za kavo 
12.00 – 
13.00 

 Financial literacy – case of Spain, Dr. Susana de Juana-Espinosa (University of Alicante) 
 EU youngsters in digital society and their rights, Dr. Augusto Sebastio (University of Bari 

and CSIG Taranto) 
 International opportunities for EU youngsters – study and working in EU, Natalia 

Sanmartin Jaramillo (Center za poklicno izobraževanje) 
 Tekmovanja in IKT tehnologije kot motivator za učenje, Aleš Bobek (OŠ Dravlje)  
 Razprava 

13.00 – 
14.00 

Okrogla miza – Odgovornost šol in družbe za večjo finančno pismenost mladih EU 
državljanov 
Moderator: Dr. Nada Trunk Širca 
Sodelujejo: 
 Marja Milič (Moje finance) 
 Mag. Sanja Pregl (Banka Slovenije) 
 Elido Bandelj (CPI) 
 Mag. Branka Hercog (FURS) 
 Dr. Simon Starček 
 Mag. Sonja Zajc (ZRSŠ) 
 Robert Gajšek (OŠ Hruševec Šentjur) 
 Aleš Bobek (OŠ Dravlje) in učenki OŠ Dravlje (udeleženki finala Evropskega denarnega 

kviza v Bruslju) 
14.00 Odmor za kosilo 
15.30 –
17.30 

Delo v skupinah in razprava, dr. Nada Trunk Širca, dr. Valerij Dermol, Aleš Trunk (MFDPŠ) 
 Učenje finančne pismenosti – pregled različnih projektov in digitalnih didaktičnih iger na 

tem področju 
 Vsebine EU v šolah 
 Finančna pismenost v šolah 

 
 
PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE 
 Udeležba na dogodku je brezplačna, kosilo je zagotovljeno za vse udeležence. 
 Zaradi organizacije in izdaje potrdil (seminar/posvet traja 8 ur) se je potrebno najkasneje dva dni pred 

dogodkom prijaviti TUKAJ ( https://www.1ka.si/a/171169 ). 
 V kolikor želite aktivno sodelovati (15.30-17.30) s prikazom svoje (osebne ali institucionalne) dobre 

prakse, vas prosimo, da posredujete Alešu Trunku naslednje podatke: ime in primek, institucija, e-
pošta, opis vašega prispevka. 

 Za dodatne informacije Aleš Trunk ( ales.trunk@mfdps.si ). 
 
 
S spoštovanjem,  
Dr. Nada Trunk Širca,  
Vodja projekta €U-InFEd 
 
 
  Dr. Srečko Natek, l.r. 

Dekan MFDPŠ 
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PREDAVATELJI  

 Dr. Nada Trunk Širca je doktorirala na MMU, UK. Na MFDPŠ in FM UP raziskuje in poučuje management in 

kakovost v izobraževanju ter koncepte VŽU. Je nosilka več mednarodnih projektov s področja izobraževanja. 

 Mag. Gregor Mohorčič je zaključil študij na Fakulteti za matematiko in fiziko. Trenutno je zaposlen kot generalni 

direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na MIZŠ.  

 Dr. Eva Klemenčič je raziskovalka na PI, vodja Centra, ki izvaja študijo PISA (modul finančne pismenosti) in IEA 

raziskave, ima bogate izkušnje kot nacionalna raziskovalna koordinatorka za IEA ICCS (Evropski modul).  

 Dr. Valerij Dermol je doktoriral na EF UL. Deloval je v poslovnem usposabljanju in svetovanju v mednarodnem 

podjetju. Na MFDPŠ raziskuje in poučuje podjetništvo in upravljanje s človeškimi viri.  

 Dr. Jaka Vadnjal je doktoriral na EF v Ljubljani na temo družinskega podjetništva. Od 2015 je predsednik uprave 

Hranilnice LON, d. d., Kranj. Med letoma 2006 in 2015 je bil zaposlen pri GEA Collegeu – Fakulteti za podjetništvo. 

 Simon Sovič je član ožje ekipe blockchain projekta CHERR.IO, ki spodbuja dobrodelne organizacije k prehodu na 

tehnologijo veriženja blokov. Podjetniške izkušnje si je pridobil kot član ožje ekipe startupa Edgar.   

 Dr. Susana de Juana-Espinosa je doktroirala na področju poslovnega managmenta v letu 2005;  asistentka na 

oddelku za poslovno organizacijo na Univerzi v Alicanteju (Španija) in članica raziskovalne skupine SIRHO.  

 Dr. Augusto Sebastio predava na Univerzi v Bariju (Italija). Je odvetnik in strokovnjak za različne vidike prava in 

informacijske tehnologije, informacijske družbe in interneta ter uporabe informacijske tehnologije v pravu. 

 Natalia Sanmartin Jaramillo ima tri magisterije iz mednarodnih odnosov, študij EU in politike. Njene poklicne 

izkušnje so tesno povezane z delom za mednarodne organizacije, zlasti EU in OVSE. 

 Marja Milič, univ. dipl. ekon., odgovorna urednica revije Moje finance in vodja projekta finančnega 

opismenjevanja, soavtorica 2 knjig: Kaj moramo starši naučiti otroke o denarju… in Kriptovalute in kriptožetoni... 

 Dr. Simon Starček je doktoriral na interdisciplinarnem področju ekonomija (davki) in prostorskega urejanja. 

Aktivno sodeluje na projektu davčno opismenjevanje na FURS. 

 Mag. Sanja Pregl je v Banki Slovenije odgovorna za izobraževanja zaposlenih, organizacijo in izvedbo dijaškega 

tekmovanja Generacija €vro in delovanja komisije za raziskovalno dejavnost. 

 Elido Bandelj je direktor Centra za poklicno izobraževanje, na področju poklicnega in srednješolskega poučevanja 

deluje tako na nacionalnem kot mednarodnem prostoru. 

 Mag. Branka Hercog je vodja Oddelka za izobraževanje v FURS  in vodja projekta Davčno opismenjevanje v FURS 

ter članica Pilotnega projekta Evropske komisije za digitalno davčno opismenjevanje mladih v EU. 

 Aleš Bobek je učitelj na Osnovni šoli Dravlje. Letos se je kot mentor pilotnega projekta na temo finančnega 

opismenjevanja, skupaj z dvema učenkama, udeležil finala Evropskega denarnega kviza v Bruslju. 

 Mag. Sonja Zajc je vodja območne enote Celje (ZRSŠ), aktivno sodeluje v različnih projektih zavoda in si prizadeva 

za uvajanje sodobnih pristopov poučevanja v šole. 

 Robert Gajšek, ravnatelj OŠ Hruševec Šentjur. Aktiven v projektih s področja informatizacije šolstva in 

podjetniškimi pristopi poučevanja. 

 Aleš Trunk je doktorski študent na področju ekonomije in financ na FM UP. V okviru svojega raziskovalnega dela 

se ukvarja s področjem trga dela in poslovnih financ. 

 

Več o projektu €U-InFEd: www.learn-eu.net 

Projekt €U-InFEd sofinancira EK v okviru programa Jean Monnet in se osredotoča na dejstva in podatke o integraciji EU 

in finančnem izobraževanju v EU. Razprava o EU integraciji (vključno z monetarnimi politikami EU) je ključna v trenutni 

krizi, ki vpliva na države EU in države pristopnice. Kot nikoli prej, raziskovalci, javni organi, gospodarstvo in finančne 

institucije ter mednarodne organizacije razvijajo pobude za finančno izobraževanje, kot glavni element pri ustvarjanju 

obveščenih in odgovornih državljanov EU. Cilj projekta je poglobiti razumevanje integracije EU in finančnega 

izobraževanja (tudi pomen in vlogo kripto valut, npr »bit coin«) med različnimi ciljnimi skupinami. 
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