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1 UVOD

EnFinCap

Poročilo Evropske komisije “Pametno financiranje z ženskami, priložnosti za 
Evropo” pojasnjuje, da ženske niso več upravičenke do socialnih transferjev, 
temveč postajajo gonilna sila trajnostnega poslovnega ekosistema. Eurostat 
(Eurostat, 2018) poroča, da se ženske v Evropi bistveno redkeje odločajo za 
samozaposlitev kot npr. moški. Izzivi, ki ženske odvračajo od podjetništva in 
samozaposlovanja, so večplastni in povezani s človeškim kapitalom. Ženske 
imajo manj podjetniških izkušenj kot moški, manj socialnega kapitala (manjša, 
manj raznolika omrežja, povezave do financiranja), manj znanja o podjetništvu 
in financah ter negativno dojemanje podjetnic v družbi in politiki, vključno z 
davčnimi sistemi in družinsko politiko.

Cilji projekta so celovito določeni. Odražajo dejanske izzive na trgu dela in 
politične direktive ter dejanske potrebe “mikro” podjetnic, ki smo jih opazili v 
prejšnjih pogovorih z njimi. Cilji so zasnovani tako, da ustvarjajo pozitivne učinke 
tako za posameznike kot tudi za organizacije in druge vključene deležnike. 
Cilj projekta EnFinCap je opolnomočiti (samostojne) mikropodjetnice s 
kompetencami, znanjem in samozavestjo, da prevzamejo odgovornost za 
svoje življenje ter ustvarijo varno prihodnost zase in za svoje družine. 

Zato je treba projekt EnFinCap obravnavati kot ključno dolgoročno naložbo v 
človeški kapital za naše skupno dobro.
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2 METODOLOŠKI PRISTOP

Ta rezultat zajema analizo stanja, ki izhaja iz sistemske, teoretične in praktične 
obdelave trenutnih razmer v zvezi s projektnimi vprašanji v partnerskih državah. 
Najprej so partnerji pripravili najsodobnejša nacionalna poročila, ki vključujejo 
kompetence in kartiranje dobrih praks. 

Partnerji so opravili pregled izobraževalnih določb o finančni pismenosti. 
Ta dejavnost je vključevala pregled obstoječega gradiva za usposabljanje in 
uporabljenih metod. Za pripravo najsodobnejšega nacionalnega poročila so 
partnerji upoštevali pripravljene smernice.



3 REZULTATI

EnFinCap 5

V tem razdelku so predstavljeni rezultati, pridobljeni iz nacionalnih poročil o 
stanju. Vsak nadaljnji razdelek predstavlja eno od partnerskih držav. Razdelek je 
razdeljen na naslednja podpoglavja:

Uvod;
Pravni okvir, povezan z izobraževanjem;
Glavni cilji in metodologija;
Izobraževalne ponudbe;
Ugotovljene vrzeli;
Druge dodatne informacije.

Avstrija

Slovenija

Bolgarija

Grčija



4 AVSTRIJA

EnFinCap

Poklicno usposabljanje je v Avstriji zelo pomembno. Približno 35 % mladih 
v Avstriji se po končanem obveznem šolanju nauči zakonsko priznanega 
vajeniškega poklica. Drugih 40 % se jih odloči za šolanje na srednjih ali višjih 
poklicnih šolah (VET college). Začetno poklicno usposabljanje je mogoče 
pridobiti v okviru dualnega poklicnega usposabljanja (vajeništvo in poklicna 
šola) ali v rednih šolah. Redne šole poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
se delijo na srednje poklicne šole (npr. tehnične in trgovske šole, poslovne 
šole, šole za ekonomske poklice), višje poklicne šole (npr. višje tehnične in 
trgovske šole, trgovske akademije, višje šole za komercialne poklice, višje šole 
za turizem) ter šole v zdravstvenem sektorju ter na področju kmetijstva in 
gozdarstva.

Kot kaže spodnja tabela, lahko v Avstriji po osmem razredu izbiramo med potjo 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter potjo splošnega izobraževanja. 
Začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje se tako začne v 9. razredu in 
običajno traja do 4 leta, odvisno od vajeniškega poklica, ali do 13. razreda.
V nadaljevanju besedila se avtorji sklicujejo na poklicno usposabljanje z dualnim 
poklicnim usposabljanjem ali vajeniškim usposabljanjem, saj je to tipična pot 
usposabljanja za ustrezne poklicne profile v sektorju lepote in dobrega počutja.
Ugotavljamo, da v okviru dualnega poklicnega usposabljanja ali vajeniškega 
usposabljanja ni poglobljene ponudbe na temo finančnih znanj in podjetništva, 
prav tako ni ponudbe, ki bi bila posebej namenjena vajenkam - glej spodnjo 
preglednico 1.
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4.1 Uvod



EnFinCap 7

Tabela 1: Avstrijski izobraževalni sistem
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4.2 Pravni okvir

4.2.1 Priporočila in pobude Evropske unije o poklicnem izobraževanju in   
 usposabljanju ter finančnih kompetencah

Na evropski ravni države članice nimajo zavezujočih pravnih zahtev glede poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. 

Da bi poudarili pomen poklicnega izobraževanja in usposabljanja, so bila novembra 
2020 objavljena priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za 
trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost1.
Po podatkih mednarodne raziskave OECD/INFE 2020 o finančni pismenosti odraslih 
približno polovica odraslega prebivalstva EU nima zadostnega znanja o osnovnih 
finančnih pojmih. Med drugim so ženske pri finančni pismenosti dosegle nižje 
rezultate kot preostali prebivalci.
EU se na to stanje odziva z različnimi pobudami, kot je “skupni okvir finančnih 
kompetenc EU/OECD-INFE za odrasle2“ ali projekti, ki jih financira EU in se 
osredotočajo na finančne spretnosti žensk ali podjetnic, kot sta “Finančna 
pismenost za ženske3“ in “Finančna pismenost in novi poslovni modeli za povečanje 
podjetniških možnosti za ženske4“.
Na ravni EU ni znanih pobud ali projektov, ki bi bili posebej namenjeni malim 
podjetnicam v lepotnem in wellness sektorju.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1606987593071&uri=CELEX-
%3A32020H1202%2801%29
2 https://www.oecd.org/finance/financial-competence-framework-for-adults-in-the-europe-
an-union.htm
3 https://finlit4women.eu/
4 https://the-fitproject.eu/

4.2.2 Pravna podlaga za poklicno usposabljanje v Avstriji

Pravna podlaga za poklicno usposabljanje je določena v Zakonu o poklicnem 
usposabljanju (BAG). 
Učni načrti za poklice frizer, kozmetičarka, pediker in maser zajemajo tudi 
ekonomske teme, ki so povzete pod naslovom “uporabna ekonomija”.
V okviru vajeniškega izpita so ekonomske teme zajete v teoretičnem delu izpita. Pri 
tem je treba upoštevati, da imajo tudi ekonomske teme podrejeno vlogo.
Pri izpitu za nadaljevalni magisterij, ki je lahko tudi podlaga za kasnejšo ustanovitev 
podjetja, je več prostora namenjenega ekonomskim temam.
Za podjetnice iz sektorja lepote in dobrega počutja ni posebne ponudbe glede 
finančnih kompetenc in podjetništva v okviru poklicnega usposabljanja, ki ga ureja 



EnFinCap 9

zakon.

4.2.3 Strateške pobude na področju finančne pismenosti in podjetništva v Avstriji

Avstrijska zvezna vlada je leta 2021 začela izvajati nacionalno strategijo finančnega 
izobraževanja v Avstriji5. Vizija strategije je, da deležniki v Avstriji iz javnega, 
zasebnega in neprofitnega sektorja sodelujejo v stalnem dialogu, si prizadevajo za 
uresničitev skupnih ciljev in izvajajo na dokazih temelječe, vzajemno dopolnjujoče se 
pobude. V središču te strategije so zasebniki.

Obstajajo pa tudi strateške pobude poslovne skupnosti, kot je Avstrijska 
gospodarska zbornica (WKO) s pobudo “Frau in der Wirtschaft6“. Ta pobuda podpira 
ženske v podjetjih s posebnimi ponudbami in podporo. Na regionalni ravni na primer 
WIFI Štajerska ponuja akademijo za podjetnice.

5 https://www.bmf.gv.at/ministerium/nationale-finanzbildungsstrategie/uebersicht-nationale-fi-
nanzbildungsstrategie/finanzbildung-erleben.html
6 https://www.wko.at/site/fiw-wien/unserauftrag.html

4.3 Glavni cilji in metodologija

Ta študija poskuša raziskati trenutno stanje v Avstriji glede poučevanja finančne 
pismenosti in podjetništva v okviru poklicnega usposabljanja, zlasti v zvezi s ciljno 
skupino mikropodjetnikov iz sektorja lepote in dobrega počutja, pri čemer so za 
namene te študije zajeti poklicni profili frizerja, kozmetičarke, pedikerja in maserja. 
Raziskati in predstaviti je treba možnosti formalnega in neformalnega usposabljanja. 
Ugotoviti je treba, v kolikšni meri je ponudba v zvezi s finančno pismenostjo in 
podjetništvom vključena v ponudbo poklicnega usposabljanja. 

Drugi poudarek študije je ugotoviti, v kolikšni meri obstajajo posebne ponudbe za 
ženske glede finančne pismenosti in podjetništva v okviru poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja.

Metode, uporabljene za pripravo študije, so sekundarne raziskave, predvsem z 
uporabo elektronsko dostopnih virov. Poleg tega je bil vzpostavljen stik z ustreznimi 
organi, kot so Avstrijska gospodarska zbornica in druge strokovne organizacije, da 
bi od njih pridobili osnovne informacije, ki presegajo elektronsko dostopne vire. 
Obstoječi učni načrti in gradiva za usposabljanje so prav tako pridobljeni iz zgoraj 
navedenih virov in iz elektronskih virov. Omenjeni viri in gradiva so analizirani glede 
učnih načrtov, kompetenc, izobraževalnih vsebin, obravnavanih tem, metod, učnih 
gradiv in didaktičnih metod za poučevanje finančne pismenosti.
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4.4 Izobraževalna ponudba

4.4.1 Možnosti formalnega izobraževanja

Formalno izobraževanje (VET) za ustrezne poklicne profile v tej študiji je poklicno 
usposabljanje v okviru dualnega VET v vajeništvu. 

V tej študiji bomo najprej predstavili učni načrt za frizersko stroko iz sektorja 
formalnega izobraževanja. Ta učni načrt se nanaša na dualno poklicno izobraževanje 
in usposabljanje, ki se zaključi z vajeniškim izpitom. Poleg tega je predstavljen tudi 
mojstrski izpit za obrtnika, saj se osredotoča na podjetništvo in finančno pismenost, 
ki presegata znanje, pridobljeno v poklicni šoli.

4.4.2 Učni načrt za frizerstvo - z opravljenim vajeniškim izpitom (LAP)

Učni načrt za frizerski poklic se nanaša 
na kompetence, ki jih je treba pridobiti 
v poklicni šoli, poleg praktičnega dela in 
usposabljanja v frizerskem podjetju, in 
obsega skupno število 1 260 predmetov 
na treh stopnjah šolanja (brez verske 
vzgoje).

Tabela 2: Kurikulum frizer

Obvezni predmeti ure so razporejene na naslednji način (v urah)

Religija Religion

Politično izobraževanje 80

Nemščina in komunikacija 80

Strokovni (z delom povezan) tuji jezik 100

Upravljanje podjetij

 Uporabna ekonomija 180

Poučevanje predmeta

 Tehnično znanje 260

 Strokovno svetovanje 140

 Strokovno pripravništvo 420

Skupno število ur  (brez verske vzgoje) 1,260
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Učni načrt vsebuje splošne določbe, splošni izobraževalni cilj, splošna didaktična 
načela in načela poučevanja.

Sp
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e 

do
lo

čb
e • Učni načrt šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje je v učne 

rezultate in kompetence usmerjen učni načrt z okvirnim značajem, ki 
vsebuje urnik, splošni izobraževalni cilj, didaktična načela ter vzgojno-
izobraževalne naloge in učno gradivo za posamezne predmete.

• Učni načrt je podlaga za samostojno in odgovorno pedagoško in 
vzgojno delo učiteljev v skladu z določbami 1. odstavka 17. člena 
Zakona o šolskem izobraževanju.
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ilj

Izobraževalni cilj poklicne šole je usmerjen v razvoj celovite 
usposobljenosti za delovanje v zasebnem, poklicnem in družbenem 
življenju. Diplomanti:
• so motivirani in imajo možnost delovati samostojno, na lastno 

odgovornost in na način, ki je usmerjen k iskanju rešitev.
• se znajo spoprijeti s strokovnimi in nestrokovnimi izzivi, pri čemer 

uporabljajo svoje strokovne in metodološke kompetence ter socialne 
in osebne kompetence.

• dodatno razvili svojo individualnost in ustvarjalnost ter okrepili 
samozavest.

• dodatno razvijajo učne tehnike in strategije ter jih lahko uporabljajo pri 
vseživljenjskem učenju.

• imajo razvit podjetniški potencial, motivacijo in pobudo ter lahko 
konstruktivno prispevajo k ekipi.

• zna kritično obravnavati socialne, ekonomske in družbene 
prikrajšanosti ter delovati z upoštevanjem enakosti spolov.

• se zavedajo pomena spoštljivega odnosa do okolja, se zavedajo 
svoje družbene odgovornosti in imajo ustrezno usposobljenost za 
ukrepanje

• lahko prepozna poklicne in zdravstvene obremenitve ter prepreči 
morebitne neželene spremembe.
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V skladu s 17. in 51. členom Zakona o šolskem izobraževanju morajo 
učitelji skrbno pripraviti pouk ter imajo pravico in dolžnost sodelovati pri 
organizaciji šolskega življenja.
Zagotavljanje izobraževalnega poslanstva (46. člen Zakona o organizaciji 
šole) in izpolnjevanje učnega načrta zahtevata sodelovanje med učitelji. 

To sodelovanje vključuje zlasti:
• razporeditev, strukturiranje in ponderiranje učnih vsebin ob 

sodelovanju soodgovornih učiteljev in ob upoštevanju šolsko-
organizacijskih in časovnih okvirnih pogojev

• uporaba tistih oblik poučevanja, učenja in učnih gradiv, ki omogočajo 
najboljši možni razvoj in spodbujanje posameznikovih talentov.

Načrtovanje (priprava) pouka zahteva, da učitelji konkretizirajo splošni 
vzgojno-izobraževalni cilj ter vzgojne in učne naloge posameznih 
predmetov z opredelitvijo učnih ciljev ter metod in sredstev za pouk.

N
ač

el
a 
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Šola dobi izobraževalne naloge (“načela poučevanja”), ki jih ni 
mogoče dodeliti enemu predmetu, ampak jih je mogoče obvladati le 
interdisciplinarno. Učna načela vključujejo razvojno vzgojo, vzgojo za 
enakost spolov, evropsko vzgojo, vzgojo za podjetništvo, zdravstveno 
vzgojo, bralno in govorno vzgojo, medijsko vzgojo, politično vzgojo, 
spolno vzgojo, okoljsko vzgojo, prometno vzgojo ter vzgojo za podjetja in 
potrošnike.
Drugo načelo poučevanja je razvoj socialnih kompetenc (družbena 
odgovornost, komunikacijske veščine, veščine timskega dela, vodstvene 
veščine in varnost vlog) ter osebnih kompetenc (samostojnost, 
samozavedanje in samozaupanje, odpornost na stres ter odnos do 
zdravega življenja in vseživljenjskega učenja).
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ije Načrtovanje pouka je usmerjeno v doseganje naslednjih učnih 

izidov: razumevanje gospodarskih okoliščin, razmišljanje, usmerjeno 
v podjetništvo in znotraj podjetništva, ter razmišljanje o vedenju 
potrošnikov. Spodbujati je treba stike z organi, svetovalnimi 
službami in institucijami. Naloge je treba izbirati tako, da je v 
ospredju sposobnost reševanja problemov. Sestavni del tega je 
dopisovanje.
Izkoristiti je treba možnosti e-uprave.
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ije Vzgojno-izobraževalne in učne naloge pri predmetu “uporabna 

ekonomija” obsegajo štiri področja kompetenc:
• Ekonomsko razmišljanje in delovanje
• Upravljanje dokumentov in sklepanje pogodb
• Podjetniško razmišljanje in delovanje 
• Ekonomsko razmišljanje in delovanje

Da ne bi presegli obsega te študije, bomo v nadaljevanju podrobneje 
obravnavali le področje kompetenc “podjetniško razmišljanje in 
delovanje”, saj so tu obravnavane teme, ki so pomembne za naše 
razmišljanje.
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Vzgojna in učna naloga ~ učenci lahko:
• prikazati potrebne korake za ustanovitev podjetja in predstaviti 

izvajanje v okviru projekta.
• prepoznavanje in ocenjevanje poslovnih procesov na podlagi 

konkretnih dokumentov ter njihovo pripravo za nadaljnjo 
računovodsko obdelavo.

• prebrati letni računovodski izkaz za posamezni sektor in na podlagi 
tega pripraviti zaključke.

• predstaviti dejavnike operativnih stroškov za določanje cen in 
opredeliti možnosti za izboljšanje produktivnosti.

• pripraviti in utemeljiti izračun cene za posamezno panogo, raziskati 
in opisati ukrepe za razvoj osebja.
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Poslovni načrt, pravna in operativna organizacija, trženje, prejemki, 
stroški, letni računovodski izkazi, oblikovanje cen in razvoj osebja.
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:

Poslovni načrt, stroški, izračun cen in razvoj osebja.
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Ob koncu triletnega dualnega usposabljanja se poklicno usposabljanje 
zaključi z vajeniškim izpitom. Ta je uvrščen na četrto raven kvalifikacij 
avstrijskega nacionalnega ogrodja kvalifikacij. Z izpitom se poleg 
zgoraj navedenih učnih vsebin preverja tudi tehnično in tehnično-
praktično znanje. Po petih letih ustrezne poklicne prakse lahko frizer, ki 
je opravil LAP, postane samostojni podjetnik. Frizerji lahko postanejo 
samozaposleni tudi na druge načine, vendar je namen tega primera 
usposabljanja z vajeniškim izpitom v smislu študije prikazati, katere 
finančne in podjetniške kompetence se učijo na tipični poti poklicnega 
usposabljanja.



4.4.3 Mojstrski izpit za obrtnika  ~ frizer

Nadaljnja formalna izobraževalna pot po končanem programu LAP je mojstrski 
izpit, ki ga je mogoče opraviti na poti do samozaposlitve, v tem primeru za frizersko 
obrt. Pripravljalne tečaje za mojstrski izpit ponuja “Wirtschaftsförderungsinstitut” 
Avstrijske gospodarske zbornice (WIFI) prek ustreznih regionalnih organizacij. Tečaji 
so deloma na voljo v obliki “kombiniranega učenja” (praktično usposabljanje v živo in 
spletno usposabljanje v živo za teorijo) ali kot klasično usposabljanje v živo, odvisno 
od posamezne regionalne organizacije WIFI.

Raven kvalifikacij

Cilj izpita je pokazati učne rezultate, ki so višji od kvalifikacijske ravni začetnega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter ustrezajo opisnikom 6. ravni 
nacionalnega ogrodja kvalifikacij iz Priloge 1 Zveznega zakona o nacionalnem ogrodju 
kvalifikacij (Zakon o nacionalnem ogrodju kvalifikacij). Kandidati morajo torej v okviru 
izpita dokazati, da imajo naslednja znanja:

1. napredno strokovno znanje (upoštevajoč kritično razumevanje teorij)
2. napredne spretnosti, ki dokazujejo obvladovanje poklica (vključno s 

sposobnostjo inoviranja in reševanja kompleksnih in nepredvidljivih problemov v 
svojem poklicu).

3. usposobljenost za vodenje kompleksnih strokovnih nalog ali projektov (to 
vključuje prevzemanje odgovornosti za sprejemanje odločitev v nepredvidljivih 
strokovnih situacijah in prevzemanje odgovornosti za strokovni razvoj 
posameznikov in skupin)

Struktura in izvajanje

Izpit za mojstra obrtnika je sestavljen iz petih modulov, ki se ocenjujejo ločeno. V tej 
študiji so moduli, ki bodo podrobneje obravnavani v nadaljevanju, predvsem moduli, 
povezani s finančno pismenostjo in podjetništvom.

• Moška storitev s klasičnim tečajem
• Britje z britvico
• Damska storitev s spremembo barve
• Storitev za ženske s trajnim preoblikovanjem
• Storitev za moške
• Delo z lasmi

Modul 1 - tehnični, praktični izpit

Modul 2 je ustni izpit za posamezni predmet in je sestavljen iz delov A in B. V 
delu A mora kandidat na podlagi naloge, ki je značilna za poklic na ravni LAP, 
pokazati učne rezultate.
Znanje, preverjeno v delu A, je treba razvrstiti na področji podjetništva in 

Modul 2 - del A - ustni izpit za posamezni predmet



finančne pismenosti v obsegu, ki je prikazan v poglavju 4.1.1 ter tabelah 2, 3 in 
4.
V delu B je treba prikazati učne rezultate na področju vodenja, kakovosti in 
varnosti.

• Potrebni koraki za ustanovitev podjetja in njihovo izvajanje / priložnosti in 
izzivi podjetniške dejavnosti.

• Opredelitev in izvajanje poslovnih ciljev
• Vzpostavitev podjetja, operativne strukture in procesi
• Vzpostavitev sodelovanja
• Ukrepi za zagotavljanje kakovosti in optimizacijo v podjetju
• Instrumenti samoorganizacije in upravljanja s časom
• Načrtovanje kadrovskih potreb podjetja in zaposlovanje osebja.
• Sprejem novih zaposlenih - pravilno prenehanje delovnega razmerja
• Pravni predpisi in kolektivne pogodbe za obstoječa delovna razmerja
• Vodenje zaposlenih in usklajevanje nalog
• Potreba po nadaljnjem usposabljanju / strokovnem in osebnem razvoju 

zaposlenih
• določanje in razlaga ključnih podatkov, pomembnih za poslovanje
• Izbira dobaviteljev in obdelava naročil
• Pogajanja z dobavitelji
• Organizacija in optimizacija upravljanja nabave
• Izvajanje tržnih raziskav - interpretacija rezultatov in njihovo izvajanje
• Dejavnosti trženja
• Odnos med podjetjem in strankami
• Izvajanje naročil strank in prodajnih tehnik

Ta segment se 100-odstotno nanaša na podjetništvo in finančne 
kompetence.

Modul 2 - del B

Upravljanje

Ta segment se nanaša na kakovost izvajanja praktičnega frizerskega dela na 
stranki in za namene te študije ni podrobneje predstavljen.

Upravljanje kakovosti

Upravljanje varnosti

Ta segment se nanaša na varnost in zdravje pri delu, higienske predpise in 
izpolnjevanje zakonskih predpisov o varstvu okolja in za namene te študije ni 
podrobneje predstavljen.



Ta segment se nanaša na prepoznavanje in praktično izvajanje želja strank in 
za namene te študije ni podrobneje predstavljen.

Modul 3: Pisni teoretični izpit

Strokovna usposobljenost

V tem segmentu se poleg načrtovanja dejavnosti, povezanih z izvajanjem 
naročil strank, sprašuje tudi po naslednjem znanju, ki je v praktičnem delu 
izpita zastavljeno v okviru teme “Upravljanje” in ki spada med teme s področja 
finančne pismenosti in podjetništva, ki so pomembne za to študijo.

• Potrebni koraki za ustanovitev podjetja in njihovo izvajanje / priložnosti in 
izzivi podjetniške dejavnosti

• Določanje in izvajanje poslovnih ciljev
• vzpostavitev poslovnih struktur, postopkov in procesov.
• Vzpostavitev sodelovanja
• Ukrepi za zagotavljanje kakovosti in optimizacijo v podjetju
• Instrumenti samoorganizacije in upravljanja s časom
• Načrtovanje kadrovskih potreb podjetja in zaposlovanje osebja.
• Sprejem novih zaposlenih - pravilno prenehanje delovnega razmerja
• Pravni predpisi in kolektivne pogodbe za obstoječa delovna razmerja
• Vodenje zaposlenih in usklajevanje nalog
• Potreba po nadaljnjem usposabljanju / strokovnem in osebnem razvoju 

zaposlenih
• Določanje in razlaga ključnih podatkov, pomembnih za poslovanje
• Izbira dobaviteljev in obdelava naročil
• Pogajanja z dobavitelji
• Organizacija in optimizacija upravljanja nabave
• Izvajanje tržnih raziskav - interpretacija rezultatov in njihovo izvajanje
• Dejavnosti trženja
• Odnos med podjetjem in strankami

Usposobljenost za načrtovanje

Računalniška pismenost in izračunavanje

V tem segmentu se zahteva naslednje znanje, ki je bilo z različnih vidikov že 
obravnavano v drugih segmentih, dopolnjeno s točko, ki se lahko pripiše tudi 
študijskim temam, podjetništvu in finančni pismenosti.
• Potrebni koraki za ustanovitev podjetja in njihovo izvajanje/priložnosti in 

izzivi podjetniške dejavnosti
• Ukrepi za zagotavljanje kakovosti in optimizacijo v podjetju
• Načrtovanje kadrovskih potreb podjetja in zaposlovanje osebja.
• določanje in razlaganje ključnih podatkov, pomembnih za podjetje.
• Izvajanje izračunov, ki so pomembni za poslovanje.



V tem modulu se preverjajo znanja in spretnosti v zvezi z usposabljanjem 
vajencev, ki v tej študiji niso podrobno predstavljeni.

Modul 4 - Izpit za trenerja

Namen podjetniškega izpita je ugotoviti, ali kandidat razume medsebojno 
povezanost poslovnih področij in ali lahko to znanje uporabi pri ustanavljanju 
podjetja ter reševanju najpogostejših nalog in težav v podjetju. Zajema 
podjetniško znanje, potrebno za samostojno opravljanje trgovinske 
dejavnosti, in vključuje naslednje teme:
• Komunikacija in vedenje v podjetju ter do oseb in institucij, ki ne pripadajo 

podjetju (dobavitelji, stranke, kreditne institucije, organi itd.).
• Trženje
• Organizacija
• Podjetniške pravne študije
• Računovodstvo
• Vodenje in upravljanje človeških virov

Modul 5 - Podjetniška revizija

4.4.4 Neformalno izobraževanje - Akademija za ženske podjetnice

V Avstriji je veliko ponudnikov neformalnih programov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. Pomemben in uveljavljen ponudnik je WIFI 
(Wirtschaftsförderungsinstitut), ki ga vodi avstrijska gospodarska zbornica. Ponudba 
te izobraževalne ustanove je usmerjena v potrebe avstrijskega gospodarstva in 
letno ponuja 30.000 tečajev, seminarjev in programov usposabljanja za 300.000 
strank. WIFI je zastopan v vseh devetih avstrijskih deželah, deželni uradi pa oblikujejo 
individualno izobraževalno ponudbo.

WIFI Styria in pobuda “Frau in der Wirtschaft” sta na primer razvila podjetniško 
akademijo za lokalne podjetnice. Ta akademija omogoča strnjen vpogled v 
najpomembnejša področja delovanja v vsakdanjem poklicnem življenju podjetnice 
in prikazuje orodja za digitalizacijo v podjetju.

Ciljna skupina
Ženske podjetnice in direktorice

Struktura 
Tečaj je sestavljen iz 5 modulov, ki skupaj obsegajo 35 ur. Po želji lahko za podjetnice, 
ki zaposlujejo osebje, naročite šesti modul.



• Izračun izdelkov in storitev (oblikovanje cen)
• Pomembni ključni podatki v sektorski primerjavi
• Finančno načrtovanje, načrtovanje likvidnosti za tekoče plačilne obveznosti

Modul 1: Pravilno in varno računanje

• Opredelitev (Kaj pomeni? Kaj je v ozadju?)
• Izzivi in priprave
• Digitalni procesi, tehnologije in poslovni modeli
• Izvajanje digitalizacije

Modul 2: Strategije digitalizacije

• Prodaja prek interneta
• Enostavni ukrepi za učinkovito digitalno trženje
• Ciljni instrumenti

Modul 3: Digitalno trženje in e-trgovina

• Obračunavanje prihodkov in odhodkov kot metoda določanja dobička
• Pravilno evidentiranje prihodkov in odhodkov
• Določitev dolgovanega DDV

Modul 4: Račun prihodkov in odhodkov 

• Podjetnik kot vzornik
• Vpliv na sebe in druge kot edinstvena prodajna točka
• Razvoj potenciala in spretnosti
• Ustvarjanje lastne blagovne znamke
• Naučiti se reči ne

Modul 5: Samoučinkovitost

• Učinkovito upravljanje osebja
• Ravnanje v primeru sprememb v osebju
• Dejstva o delovnem pravu

Modul 6 (neobvezno): Upravljanje človeških virov in delovno pravo
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4.5 Ugotavljanje vrzeli 

4.5.1 Vrzeli, ki jih je mogoče odpraviti s projektom EnFinCap

To poglavje poskuša opredeliti morebitne vrzeli v zgoraj opisani ponudbi poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v zvezi s finančno pismenostjo in podjetništvom. To 
pomeni, da smo preverili, ali programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
zajemajo dovolj pomembnih tem, da bi njihovi diplomanti lahko potencialnim 
podjetnikom zagotovili dovolj znanja s področja finančne pismenosti in podjetništva 
ter jim omogočili dolgoročno uspešno vodenje podjetja in s tem ustvarjanje 
preživetja zase, za svojo družino in po potrebi tudi za zaposlene ženske.

Cilj projekta EnFinCap je malim podjetnikom iz sektorja lepote in dobrega počutja 
zagotoviti ustrezno znanje na področju finančnih veščin in podjetništva. To naj bi 
tem ženskam pomagalo pri dolgoročnem uspešnem vodenju njihovih podjetij ter 
tako zagotovilo njihov lasten obstoj in obstoj njihovih družin. Prenos znanja poteka 
na sodoben način prek elektronske platforme in orodja za e-učenje. Predstavljene so 
ugotovljene vrzeli v izobraževalni ponudbi, ki jih bo odpravil projekt EnFinCap.

4.5.2 Vrzeli v usposabljanju - vajeniški izpit za frizerja

V primeru, ki ga obravnavamo v tej študiji, to je usposabljanje za frizerja, so v 
teoretičnem/šolskem delu poklicnega usposabljanja kvantitativno zastopane 
naslednje teme:

Tabela 3: Delež ur poslovne administracije v učnem načrtu

Elementi ure %

Splošno izobraževanje

Politično izobraževanje 80 6,3%

Nemščina in komunikacija 80 6,3%

Strokovni (z delom povezan) tuji jezik 100 7,9%

Upravljanje podjetij 

Uporabna ekonomija 180 14,3%

Poučevanje predmeta

Tehnično znanje 260 20,6%

Strokovno svetovanje 140 11,1%

Strokovno pripravništvo 420 33,3%

Skupaj 1,260 100,00%



Iz zgornje tabele je razvidno, da poslovno izobraževanje predstavlja 14,3 % celotnega 
učnega načrta.

V skladu z učnim načrtom so poslovne ure razdeljene na naslednja kompetenčna 
področja:

Ekonomsko razmišljanje in delovanje (45 učnih ur)
Učni načrt: plače, ocenjevanje zaposlenih, zasebni proračun, zasebni stečaj, plačilni 
promet, tuje valute, nakup stanovanj, podporne storitve za vajence, varčevanje in 
oblike financiranja.

Učni načrt specializacije: Pridobivanje stanovanj, oblike varčevanja in financiranja
Tu navedeni učni načrt se nanaša na zasebno sfero vajenca - 10 % učnega načrta 
tega področja kompetenc lahko pripišemo področju podjetniških ali finančnih 
kompetenc.

Upravljanje dokumentov in sklepanje pogodb (45 ur)
Učni načrt: dokumenti in listine, primerjava ponudb, primerjava cen, tarif in pogojev, 
pogodbe, varstvo potrošnikov, zavarovalne pogodbe.

Učni načrt specializacije: Primerjava ponudb, cen, tarif in pogojev, pogodb.
Tu navedeni učni načrt je bolj namenjen pripravniku kot potrošniku, tj. njegovi 
zasebni sferi, posamezna področja znanja (npr. primerjava ponudb, cen, tarif in 
pogojev, pogodb) pa se lahko uporabljajo tudi v podjetniški sferi - približno 50 % 
učnega načrta tega kompetenčnega področja lahko pripišemo podjetniškemu ali 
finančnemu kompetenčnemu področju.

Podjetniško razmišljanje in delovanje (45 učnih ur)
Učni načrt: poslovni načrt, pravna in operativna organizacija, trženje, prihodki, 
stroški, letni računovodski izkazi, izračun cene, razvoj človeških virov
Učni načrt specializacije: poslovni načrt, stroški, izračun cene, razvoj osebja
Ta področja znanja se v celoti nanašajo na podjetniško področje v smislu te študije - 
100 % učnega načrta tega področja kompetenc lahko pripišemo podjetniškemu ali 
finančnemu področju kompetenc.

Nacionalnogospodarsko razmišljanje in delovanje (45 učnih ur)
Učni načrt: nacionalna ekonomija, ekonomska politika, globalizacija, evropski 
gospodarski prostor in trg dela.

Ta področja znanja služijo predvsem splošni izobrazbi pripravnika. Deloma jih je 
mogoče uporabiti tudi na podjetniškem področju - približno 50 % učnega načrta 
tega področja kompetenc lahko pripišemo področju podjetniških ali finančnih 
kompetenc.

EnFinCap 20



Tabela 4: Ustreznost vsebine področij kompetenc za podjetništvo in finančno 
pismenost

Uporabna ekonomija
Področja usposobljenosti

Ure
skupaj

%
Podjetništvo + 
finančna pismenost

Ure
Podjetništvo 
+ finančna 
pismenost

Ekonomsko razmišljanje in delovanje 45 10% 4.5

upravljanje dokumentov in sklepanje 
pogodb.

45 50% 22.5

Podjetniško razmišljanje in delovanje 45 100% 45

Ekonomsko razmišljanje in delovanje 45 50% 22,5

Skupaj 180 52.5% 94.5

Iz zgornje tabele je razvidno, da je 52,5 % učnega načrta, ki se poučuje na 
različnih kompetenčnih področjih predmeta “uporabna ekonomija”, povezanih 
s podjetništvom in finančno pismenostjo. Glede na skupni obseg učnih ur (180) 
predmet “uporabna ekonomija”, kot je prikazano v preglednici 3, zavzema 14,3 
% učnega načrta. Kot je razvidno iz preglednice 4, lahko le 52,5 % tega deleža 
namenimo finančni pismenosti in podjetništvu, kot sta opredeljena v tem poročilu. 
Učni načrt s teh področij torej zavzema le 7,5 % celotnega učnega načrta.

Ugotovljene vrzeli v izobraževalnem programu
• Vrzeli na tematskem področju finančne pismenosti:
• Operativno financiranje (posojila, lizing itd.)
• Naložbe podjetja
• Poklicno pokojninsko zavarovanje
• Načrtovanje likvidnosti
• Subvencije podjetja (npr. naložbe)
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Vrzeli na tematskem področju podjetništva:
• Digitalizacija
• e-trgovina
• Strateški razvoj podjetja
• Sodelovanje
• Trženje na splošno
• Digitalno trženje
• Trajnostna (“zelena”) poslovna dejavnost
• Delovno pravo
• Načrtovanje človeških virov

Vidiki, specifični za spol, v izobraževalnih programih na splošno niso obravnavani, 
zato niso povezani z vidiki finančne pismenosti in podjetništva.
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4.5.3 Vrzeli v usposabljanju - izpit za mojstra frizerja

Ustreznost področij znanja, o katerih se sprašuje pri mojstrskem izpitu za frizerje, za temi finančne usposobljenosti in podjetništva je 
mogoče predstaviti na naslednji način.

Tabela 5: Izpit za mojstra obrtnika in njegove teme o finančni usposobljenosti in podjetništvu

Številka 
modula

Ime Ponderiranje 
pri izpitu

Teme Ustreznost tem 
v modulu za 
teme v študiju 
(ponderiranje 
znotraj 
posameznega 
modula)

Splošna 
pomembnost 
(utež pri 
celotnem izpitu 
za mojstra 
obrtnika)

1 Tehnični in praktični izpit 20% Praktične frizerske dejavnosti - storitve za moške 
in ženske

 0 % 0%

2 Ustni izpit za posamezni 
predmet

20% Del A - LAP (7,5 %)
Del B - upravljanje (100 %), upravljanje kakovosti 
(0 %); upravljanje varnosti (0 %)

26,88 % 
(ponderiranje 4 tem 
modula 2)

5,38%

3 Teoretični pisni izpit 20% Tehnična usposobljenost (10 %), usposobljenost 
za načrtovanje (50 %), matematična 
usposobljenost in izračuni (100 %)

52,5 % (ponderiranje 
treh tem modula 3)

10%

4 Izpit za trenerja 20% Usposabljanje vajencev 0% 0%

5 Podjetniški izpit 20% notranje in zunanje komuniciranje, trženje, 
organizacija, podjetniško pravo, računovodstvo, 
vodenje zaposlenih in upravljanje človeških virov.

100% 20%

Total 35,38%
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To kaže, da izpitno usposabljanje mojstra obrtnika zajema približno 35 % tem, 
pomembnih za področja finančne pismenosti in podjetništva, zajetih v naši študiji. 
To pomeni, da je delež tem v celotnem programu usposabljanja, ki so pomembne 
za poznejše trajnostno uspešno vodenje podjetja, bistveno večji kot pri vajeniškem 
izpitu (LAP).

Ugotovljene vrzeli v programu usposabljanja
Vrzeli na tematskem področju finančne pismenosti:
• Financiranje poslovanja (posojila, lizing itd.
• Naložbe podjetja
• Poklicno pokojninsko zavarovanje
• Načrtovanje likvidnosti
• Subvencije podjetja

Vrzeli na tematskem področju podjetništva:
• Digitalizacija
• e-trgovina
• Strateški razvoj podjetja
• Digitalno trženje
• Trajnostna (“zelena”) poslovna dejavnost

Vidiki, specifični za spol, na splošno niso obravnavani pri usposabljanju, zato niso 
povezani s finančno pismenostjo in podjetniškimi vidiki.

4.5.4 Vrzeli v usposabljanju - Akademija za ženske podjetnice

Ta neformalni program usposabljanja je namenjen podjetnicam in 100 % obravnava 
teme, pomembne za področja finančne pismenosti in podjetništva, zajeta v 
tej študiji. Zato je mogoče domnevati, da so pri usposabljanju v zadostni meri 
upoštevani tudi vidiki, značilni za spol.
Ugotovljene vrzeli v programu usposabljanja
Vrzeli na tematskem področju finančne pismenosti:
• Operativno financiranje (posojila, lizing itd.)
• Naložbe podjetja
• Podjetniški pokojninski načrti
• Subvencije podjetja (npr. naložbe)
Vrzeli na tematskem področju podjetništva:
• Strateški razvoj poslovanja
• Sodelovanje
• Trajnostno (“zeleno”) poslovanje 
Ker je ta program usposabljanja namenjen že obstoječim podjetnicam in 
direktoricam, predvidevamo, da je določeno osnovno znanje s področja finančne 
pismenosti in podjetništva že na voljo, zato ga ta ponudba “Akademije za 
podjetnice” namenoma ne zajema. Zato tega področja ni mogoče navesti kot vrzel v 
programu usposabljanja.
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4.5.5 Sinergije z zakonskimi zahtevami in nacionalnimi/lokalnimi strategijami

Izobraževalne ponudbe in orodja (spletna platforma, program e-učenja), ki jih bo 
razvil EnFinCap, se dobro ujemajo s pravnimi zahtevami evropskih, nacionalnih in 
lokalnih strategij.

Na evropski ravni je nadaljnji razvoj ponudbe poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja zelo pomemben, saj se odziva na zahteve podjetij in zagotavlja 
dolgoročno gospodarsko konkurenčnost. Tudi finančna pismenost je bila 
opredeljena kot pomembno področje razvoja, saj je treba na tem področju 
nadoknaditi zaostanek na evropski, nacionalni in lokalni ravni. 

Zgoraj omenjeni dokumenti (npr. mednarodna raziskava OECD/INFE 2020 o 
finančni pismenosti odraslih) kažejo, da so ženske med najbolj prikrajšanimi 
skupinami glede finančne pismenosti in da morajo še bolj nadoknaditi zaostanek. V 
obstoječih nacionalnih strategijah za izboljšanje finančne pismenosti je poudarek na 
osebnih financah. To področje je zelo tesno povezano s podjetniškim področjem, 
zlasti za mikropodjetnike, kar pomeni, da bo projekt EnFinCap pomembno prispeval 
tudi k odpravljanju obstoječih vrzeli v izobraževanju. 

Poleg nacionalne strategije finančnega izobraževanja obstajajo v Avstriji tudi 
regionalne pobude, kot je bilo že omenjeno in na kratko predstavljeno v študiji 
primera, v zvezi s spodbujanjem finančnih spretnosti in podjetništva. Tudi tu se 
pojavljajo sinergije s projektom EnFinCap, saj so rezultati projekta (spletna platforma 
in ponudba e-učenja) posebej usmerjeni v potrebe podjetnic in so ciljni skupini (na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni v vseh državah projekta) na voljo v lahko dostopni 
elektronski obliki.

Pri analizi vrzeli v treh obravnavanih programih poklicnega usposabljanja je bilo 
jasno ugotovljeno, da področje “podjetniških financ” v smislu financiranja, naložb in 
poklicnega pokojninskega zavarovanja ni v zadostni meri zajeto v vseh ponudbah.
To dejstvo je upoštevano v rezultatih projekta EnFinCap, temu pa je prilagojena tudi 
izobraževalna ponudba.
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5 BOLGARIJA

EnFinCap

Pomen podjetniškega izobraževanja v Bolgariji je priznan že v začetku 
prejšnjega stoletja, ko so različne podjetniške prakse našle mesto v učnih 
načrtih študentov. Trenutno potekajo razprave o uvedbi podjetniškega 
izobraževanja v prvi, četrti ali višji razred. Med splošnoizobraževalnimi predmeti 
za osnovno raven izobraževanja je tudi predmet “Tehnologija in podjetništvo”. 
Njegov cilj je pridobiti spretnosti za odzivanje na inovacije in prevzemanje 
odgovornosti z razvijanjem spretnosti za samoiniciativnost in podjetnost.

V okvirnih učnih načrtih I. in II. stopnje srednje šole je podjetniško izobraževanje 
zastopano v različnem obsegu, običajno v VIII. razredu, v X. razredu pa je v obliki 
predvsem predmeta “Ekonomija”. Cilji tega izobraževanja so: ozaveščanje 
o vlogi tehnologije pri reševanju problemov v podjetništvu; aktiviranje 
pobude in podjetnosti dijakov; motiviranje dijakov za premišljeno izbiro 
poklica; ozaveščanje o možnostih poklicnega razvoja in izbira ustreznega 
specializiranega usposabljanja; širjenje znanja, zagotavljanje ekonomske in 
finančne pismenosti ter razvijanje podjetniških spretnosti za ustanovitev 
lastnega podjetja v okolju prostega trga.

Ena od nalog poklicnega izobraževanja je pridobitev kvalifikacije za poklic. 
Poklicno izobraževanje v Bolgariji poteka v okviru poklicnega usposabljanja 
in splošnega izobraževanja, ki se zahteva za srednješolsko izobraževanje. 
Poklicno izobraževanje in usposabljanje se lahko izvaja tudi z usposabljanjem 
na delovnem mestu (dualni sistem usposabljanja).

26

5.1 Uvod
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5.2 Pravni okvir

V skladu z Ustavo Republike Bolgarije država ustvarja pogoje za organizacijo in 
izvajanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Zakon o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VETA) je ključnega pomena 
za razvoj sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljanje 
kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zakon ureja upravljanje sistema 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja na tristranski podlagi na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, organizacijo, institucije in financiranje sistema poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. Zakon o predšolski vzgoji in izobraževanju, ki ureja 
strukturo, naloge in upravljanje izobraževalnega sistema v šolah, je izrednega 
pomena za razvoj sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ta zakon 
se uporablja za šolsko poklicno izobraževanje in usposabljanje, razen če Zakon o 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju določa drugače.

Zakon o spodbujanju zaposlovanja (EPA) ureja odnose z javnostmi na področju 
poklicnega usmerjanja in izobraževanja odraslih. Zakon o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij (ZPK) je bil sprejet kot odgovor na zahteve Evropske unije, da se v 
bolgarski zakonodaji v celoti uredi vprašanje priznavanja poklicnih kvalifikacij 
državljanov držav članic Evropske unije in državljanov tretjih držav.

Glavne skupine ponudnikov formalnega in neformalnega učenja v Bolgariji so na eni 
strani javne izobraževalne ustanove, kot so splošne šole, poklicne šole, univerze, 
javni centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter zavodi za zaposlovanje, 
na drugi strani pa zasebni poklicni centri, šole za usposabljanje, jezikovno in 
računalniško opismenjevanje, organizacije delodajalcev, sindikati, NVO in podjetja, ki 
imajo svoje centre za usposabljanje.

Ministrstvo, občine, univerze in multidisciplinarne bolnišnice lahko zagotovijo tudi 
usposabljanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij. Strokovno znanje, spretnosti in 
kompetence je mogoče pridobiti tudi z neformalnim učenjem in priložnostnim 
učenjem, potrjujejo pa jih lahko poklicne šole, srednje strokovne šole, umetniške 
šole, športne šole, višje strokovne šole in centri za poklicno usposabljanje.

Centri za poklicno usposabljanje so državni, občinski ali zasebni, bolgarski s tujo 
udeležbo in tuji. Državne in občinske centre odpirajo pravne osebe, ki so od 
Nacionalne agencije za poklicno izobraževanje in usposabljanje (NAVET) prejele 
dovoljenje za poklicno usposabljanje. Zasebne centre odpirajo samostojni 
podjetniki ali pravne osebe, ustanovljene kot družbe, zadruge, združenja in 
fundacije, ki imajo licenco za izvajanje poklicnega usposabljanja ali poklicnega 
svetovanja. Centri za poklicno usposabljanje zagotavljajo poklicno usposabljanje 
osebam, starejšim od 16 let, za določene poklice, ki so navedeni v licenci. Centri 
za poklicno usposabljanje so pooblaščeni za izdajanje potrdil o poklicnem 
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usposabljanju na ravni od 1 do 3 stopenj poklicne kvalifikacije na enak način kot 
poklicne šole in fakultete v formalnem sistemu.

Po podatkih NAVET je bilo 31. julija 2020 aktivnih 963 licenciranih centrov VTC.

5.3 Glavni cilji in metodologija

Raziskava, ki je bila izvedena v Bolgariji, je morala razkriti razmere v državi, povezane 
s finančno pismenostjo in podjetniškimi spretnostmi žensk v ciljnih sektorjih storitev 
dobrega počutja, ter opredeliti obstoječe možnosti izobraževanja in usposabljanja.
V Bolgariji se razvoj podjetniških spretnosti in finančne pismenosti za ženske v 
wellness sektorjih izvaja v okviru splošnih tečajev, ki jih izvajajo državne poklicne 
šole ali zasebni poklicni centri. Na splošno ni specializiranih programov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ali šolskih programov, ki bi bili izrecno namenjeni 
podjetnicam, saj nacionalni sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
zagotavlja enako pripravo in dostop do teh poklicev tako za moške kot za ženske.
Kljub temu obstajajo tečaji usposabljanja, namenjeni ženskim podjetnicam, ki 
jih izvajajo ženske organizacije in partnerski subjekti v okviru projektov ali pobud 
(predvsem regionalnih ali lokalnih).

Takšen je na primer projekt združenja Startup Factory za spletni program 
podjetniškega usposabljanja za ženske in dekleta, ki ga financira Bolgarski sklad za 
ženske in je namenjen premagovanju obstoječih omejitev. Tečaj vključuje vrsto 
predavanj in mentorskih srečanj za pomoč ženskam, ki nameravajo ustanoviti ali 
že razvijajo svoja podjetja. Med usposabljanjem se razkrivajo delovne metode, 
kako premagati težave pri vodenju podjetja v digitalnem okolju, in zagotavljajo 
se informacije o virih financiranja. Tečaj ustvarja pogoje za navezovanje stikov, 
oblikovanje ekip in gradnjo skupnosti podobno mislečih žensk. Med tečajem se 
razvije metodologija, ki pomaga ustvarjati vrednost za stranke in zmanjšuje število 
morebitnih napak.

Naslednja točka študije je bila o razpoložljivem gradivu za usposabljanje v zvezi s 
podjetniškim usposabljanjem žensk v Bolgariji. Stanje je podobno kot pri strukturi 
tečajev, tj. ni specializiranih izobraževalnih vsebin za podjetnice. Obstoječa gradiva 
so razvita in se uporabljajo v skladu s skupnimi zahtevami državnih izobraževalnih 
standardov, ki oblikujejo pripravo strokovnjakov v wellness sektorjih. Vendar pa 
nekatere univerze (npr. univerza za nacionalno in svetovno gospodarstvo - Sofija, 
Nova bolgarska univerza - Sofija itd.) zagotavljajo usposabljanje, osredotočeno na 
ženske podjetnice, ki predvideva predvsem vodstvene gospodarske položaje, zato 
je neustrezno za raven poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
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5.4 Ponudbe za izobraževanje

V Bolgariji je usposabljanje strokovnjakov v wellness sektorjih urejeno z ustreznimi 
zakonodajnimi dokumenti. Splošni okvir določa Zakon o poklicnem izobraževanju 
in usposabljanju. Konkretni poklici in z njimi povezane zahteve za usposabljanje so 
opisani v ustreznih državnih izobraževalnih standardih. Na nacionalni ravni obstaja 
seznam poklicev in strok, na katerem so tisti, ki se nanašajo na wellness sektorje, 
razvrščeni v poklicno področje 815 “Frizerstvo in kozmetične storitve”. To vključuje 
poklice 815010 Frizer, 815020 Kozmetičar in 815030 Maniker-pediker.

Pod številkami 815010, 815020 in 815030 so navedeni ustrezni državni izobraževalni 
standardi (v povezavah 1.1, 1.2 in 1.3), ki opisujejo vse elemente usposabljanja 
- vstopne zahteve za kandidate, opis poklica, enote učnih izidov, zahteve za 
materialno bazo in zahteve za izvajalce usposabljanja. Državni izobraževalni 
standard za pridobitev kvalifikacij v teh poklicih vključuje splošno, panožno in 
posebno strokovno usposabljanje s potrebnimi poklicnimi kompetencami, ki 
pripravniku po končanem usposabljanju zagotavljajo možnost opravljanja poklica.

V zvezi z razvojem podjetniških spretnosti standardi predvidevajo naslednje enote 
učnih izidov (ULO) na stopnji osnovne poklicne priprave:

Tukaj so sestavni deli:
Znanje  
• pozna splošno teorijo tržnega gospodarstva
• Pozna ekonomske probleme - pomanjkanje, vire, izbiro itd.
• pozna vlogo države v tržnem gospodarstvu
• pozna vrste gospodarskih subjektov v podjetjih.

Spretnosti  
• Spoznajte uspešne praktične primere vodenja različnih poslovnih 

podvigov.
• Kompetence 
• prepoznati uspešne praktične primere vodenja poslovnih podvigov 

z razlago vloge vsakega gospodarskega subjekta, ki se ukvarja s 
podjetništvom.

ULO 2. Ekonomija

2.1. LO Pozna osnove tržnega gospodarstva
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Sestavni deli so:

Znanje  
• pozna osnove tržnega povpraševanja in ponudbe
• Opredeli ekonomske pojme - prihodki, odhodki, dobiček, donosnost itd.

Spretnosti  
• razloži ekonomske koncepte v okviru dejavnosti podjetja.

Kompetence  
• Sposoben je analizirati ekonomska načela v okviru proizvodne dejavnosti 

podjetja.

Orodja za ocenjevanje: 
Orodje 1: Pisni izpit / test
Sredstvo 2: študija primera

2.2. LO Pozna značilnosti dejavnosti podjetja

Sestavni deli so:
Znanje  
• pozna bistvo podjetništva
• pozna vrste podjetniških spretnosti.

Spretnosti  
• analizira praktične primere uspešnega upravljanja dejavnosti podjetja

Kompetence   
• ponuja nove ideje za uspešno izvajanje delovnih dejavnosti

ULO 3. Podjetništvo

3.1. LO Pozna osnove podjetništva

Sestavni deli so:
Znanje  
• pozna značilnosti podjetniškega vedenja
• pozna vrste podjetniškega vedenja

Spretnosti  
Ocenite potrebo po spremembah, povezanih z izboljšanjem dela.

3.2. LO Oblike podjetniškega vedenja
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Kompetence   
• Ponuja rešitve za optimizacijo delovnih dejavnosti

Orodja za ocenjevanje
Orodje 1: Reševanje testa
Sredstvo 2: Reševanje primera v skladu z danim scenarijem

Na podlagi teh državnih izobraževalnih standardov ustrezni ponudniki poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja (državne šole in zasebni centri) razvijejo konkretne 
programe usposabljanja z učnimi načrti, obremenitvijo učnih ur in podpornim 
gradivom. Običajno so na voljo 2-3 predavanja o financah in gospodarstvu. 

Izvleček iz načrta usposabljanja, ki se uporablja v večini centrov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, na primer prikazuje naslednje teme in njihovo 
dolžino (glej povezavo 1.4.):

• Trg in tržno gospodarstvo, podjetništvo in poslovanje, iskanje potrošnikov, 
oglaševanje - 2 uri

• Tržno povpraševanje in tržna ponudba - 2 uri
• Prihodki, stroški, dobiček, donosnost - 2 uri
• Organizacija poslovanja podjetja - 2 uri

V zvezi z dobrimi primeri so bili ugotovljeni naslednji primeri podjetniškega 
usposabljanja za ženske:

• SEEWBAN - Mreža ženskih poslovnih angelov jugovzhodne Evrope
Partnerja iz Bolgarije sta Gospodarska zbornica in Zveza podjetnic

• Projekt DTP2-048-1.2. Ženske v podjetništvu “Spodbujanje podjetništva mladih 
žensk v Podonavju”

Bolgarska partnerja sta Regionalna agencija za podjetništvo in inovacije - Varna in 
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”.

• vozlišče b4b 
To je pobuda fundacije Generation v partnerstvu s fundacijo Causes, katere cilj je 
podpirati podjetnike začetnike od trenutka, ko ustanovijo podjetje, do konca prvega 
leta. Pilotna faza je namenjena podjetnicam iz severozahodne Bolgarije, podpira pa 
jo Bolgarski ženski sklad.

• “Evropsko partnerstvo za socialno vključenost in spretnosti za žensko 
podjetništvo z e-učenjem. “

Izvaja ga Ekonomska akademija “D. A. Tsenov” za vzpostavljanje strateških 
partnerstev v visokošolskem sektorju. Projekt se osredotoča na socialno 
vključevanje žensk, ki želijo razviti lastno podjetje na področju trgovine in logistike z 
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vključevanjem v podjetništvo v nerazvitih regijah Bolgarije.

5.5 Ugotavljanje vrzeli 

V Bolgariji ni usposabljanja na ravni poklicnega izobraževanja in usposabljanja za 
podjetnice v sektorjih dobrega počutja.

Obstoječe usposabljanje na tem področju zajema širši spekter zadevnih tem in ni 
specializirano za ciljno skupino tega projekta.

5.6 Priloge 

https://www.navet.government.bg/bg/media/NAREDBA-16-OT-18-YuNI-2020-G-ZA-PRIDOBIVANE-NA-KV_0-1.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/kozmetik1k.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/NAREDBA-15-OT-18-YuNI-2020-G-ZA-PRIDOBIVANE-NA-KV_0-1.pdf
https://victoriastyle.bg/wp-content/uploads/2015/10/ucheben-plan.pdf
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6 grČIJA

EnFinCap

Na podlagi grške ustave bi moral biti državni izobraževalni sistem v Grčiji 
brezplačen na vseh stopnjah izobraževanja, sistem pa bi moral biti 
centraliziran. Izobraževalni predstavniki države izhajajo iz zaključenega 
visokošolskega študija. Zato je korak, ki mu je treba slediti, da bi postal učitelj v 
osnovni šoli, obiskovanje štiriletnega visokošolskega pedagoškega programa in 
pridobitev ustrezne diplome. Kar zadeva srednje šole, večina učiteljev sledi štiri- 
ali petletnemu predmetnemu študiju na fakulteti za izobraževanje učiteljev1. 

Grški zakon je že določil trajanje obveznega izobraževanja na 11 let, kar pomeni 
od 4. do 15. leta starosti. Stopnje grškega izobraževanja so večinoma tri in so 
naslednje:

1 https://www.euroeducation.net/prof/greeco.htm
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6.1 Splošne informacije o grškem izobraževalnem sistemu
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6.1.1 Osnovnošolsko izobraževanje

Glavni stopnji osnovnošolskega izobraževanja sta predšolska in osnovna šola. 
Predšolska vzgoja v Grčiji je od šolskega leta 2018/19 obvezna za vse štiriletne otroke. 
V šolskem letu 2020/21 je predvidena vključitev dveletne obvezne predšolske vzgoje 
v nekaj preostalih občinah. Centri za dojenčke, centri za dojenčke/otroke in otroški 
centri predstavljajo predšolsko varstvo. So v pristojnosti občinskih organov, vanje pa 
so vpisani otroci, stari od dveh mesecev do začetka obveznega šolanja.

Predšolskemu izobraževanju sledi osnovnošolsko izobraževanje, ki v Grčiji traja šest 
let. Za otroke v starostnem obdobju od 6 do 12 let. Od šolskega leta 2016/17 obstaja 
ena vrsta šole z novim spremenjenim dnevnim urnikom. V tem okviru vse predšolske 
in osnovne šole izvajajo neobvezni celodnevni program.

6.1.2 Srednješolsko izobraževanje

V srednješolskem izobraževanju je mogoče opraviti dva študijska cikla:

• Srednja šola (Gymnasio)
Prvi je obvezen in ustreza gimnaziji (nižja srednja šola).
Traja tri leta, zagotavlja splošno izobrazbo in zajema starost od 12 do 15 let, je pogoj 
za vpis v splošno ali poklicno srednjo šolo, obiskovati pa jo je treba od 14. leta starosti.
• Srednja šola (Lykeio)
Druga je izbirna splošna ali poklicna srednja šola. Traja tri leta, učenci pa se vanjo 
vpišejo pri 15 letih. V zvezi s srednjo šolo lahko omenimo dve vrsti:
• Splošna srednja šola 
Traja tri leta in vključuje tako skupne temeljne predmete kot izbirne predmete 
specializacije.
• Srednja poklicna šola
Kar zadeva finančno pismenost in podjetniška načela, v že obstoječih izobraževalnih 
programih ni mogoče najti obveznih predmetov, ki bi pokrivali ta področja, ne 
v osnovni ne v srednji šoli. V osnovni šoli lahko pri gospodinjstvu in matematiki 
najdemo posebne teme o ravnanju z denarjem, dolgovi in obveznostmi, v srednji šoli 
pa so te teme zožene v okviru predmeta matematika.

Zanimiv podatek, ki ga je treba poudariti, je, da je edini predmet, ki je pomemben 
za finančno pismenost v srednji šoli, neobvezen in je podredni predmet obstoječih 
učnih načrtov. Ta predmet se imenuje AOTH in pomeni Osnovna načela finančne in 
ekonomske teorije ter je na voljo za 3. razred srednješolcev.



EnFinCap 36

6.1.3 Terciarno izobraževanje

Visokošolsko izobraževanje v Grčiji predstavlja zadnjo stopnjo našega 
izobraževalnega sistema in vključuje usmeritve univerze ter tehnološke sektorje1. 
Univerzitetni sektor vključuje univerze, tehnične univerze in šole za likovno 
umetnost. Tehnološki sektor vključuje Tehnološke izobraževalne ustanove 
(TEI), ki so bile leta 2019 združene z univerzami in imajo od takrat enake pravice 
glede veljavnosti diplom in zaposljivosti kot šole pedagoškega in tehnološkega 
izobraževanja (ASPETE). Visokošolski zavodi so v celoti samoupravne pravne osebe 
javnega prava. Kolektivni organi, ki so ustanovljeni in delujejo v skladu s posebno 
zakonodajo, upravljajo vsako institucijo2. V skladu s 16. členom grške ustave je 
visokošolsko izobraževanje javno in ga zagotavljajo izključno visokošolske ustanove, 
ki so pravne osebe javnega prava in uživajo popolno samoupravo in akademsko 
svobodo, hkrati pa so pod državnim nadzorom in jih financira vlada, zlasti minister za 
izobraževanje in verske zadeve, ki izvaja državni nadzor.

1 https://www.euroeducation.net/prof/greeco.htm
2 Na voljo na: http://www.orientum.gr/info/el/806-analytikoi-pinakes-syghoneyseon-panepistimi-
on-idrysi-neon-tmimaton-hronos-anagnosis-5

6.1.4 Vseživljenjsko učenje

Politika vseživljenjskega učenja v Grčiji je del širšega razvojnega načrta. Generalni 
sekretariat za poklicno izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje 
načrtuje javno politiko na področju vseživljenjskega učenja in mladih. Neformalno 
izobraževanje lahko vodi do certifikatov, priznanih na nacionalni ravni, in se izvaja na:
• Šole druge priložnosti - SDE
• Zavodi za poklicno usposabljanje - IEK
• Centri vseživljenjskega učenja
• Visoke šole

Da bi izobraževanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju povezali z glavno 
temo projekta, bi lahko rekli, da je izobraževanje v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju najbolj optimalno za vseživljenjsko učenje, saj se lahko učni načrti in 
trajanje prilagodijo in personalizirajo glede na potrebe in sposobnosti udeležencev 
usposabljanja. Poleg tega izobraževanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
združuje več oblik izvajanja usposabljanja in upošteva dejstvo, da so udeleženci 
usposabljanja lahko zaposleni ali imajo natrpan urnik in imajo minimalno časa za 
usposabljanje čez dan.
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6.2 Pravni okvir

6.2.1 Okvir finančne pismenosti na ravni EU

Najpomembnejši okvir na ravni EU, ki opisuje finančno pismenost, je v omejenem 
obsegu zagotovljen v EntreComp. Evropska komisija je predlagala “Nov program 
znanj in spretnosti za Evropo: Skupna prizadevanja za krepitev človeškega kapitala, 
zaposljivosti in konkurenčnosti za reševanje izzivov na področju znanj in spretnosti, s 
katerimi se trenutno sooča Evropa1. 

Cilj je, da bi vsakdo imel ključni nabor kompetenc, potrebnih za osebni razvoj, 
socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposlitev. Te kompetence 
vključujejo pismenost, računsko pismenost, naravoslovje in tuje jezike, pa tudi bolj 
transverzalne spretnosti, kot so digitalne kompetence, podjetniške kompetence, 
kritično mišljenje in reševanje problemov ali učenje učenja.

Okvir podjetniških kompetenc, znan tudi kot EntreComp, je orodje za izboljšanje 
podjetniških kompetenc evropskih državljanov in organizacij. Namen okvira je 
doseči soglasje o skupnem razumevanju podjetniških kompetenc z opredelitvijo 
treh področij kompetenc, seznama 15 kompetenc, učnih rezultatov in stopenj 
usposobljenosti, na katere se lahko sklicujejo sedanje in prihodnje pobude. 
Finančna in ekonomska pismenost (2.4 preglednega odbora) je med opisanimi 
kompetencami in se nanaša na razvoj finančnega in ekonomskega znanja. 
Natančneje, razviti so naslednji deskriptorji:
• Ocenite stroške, ki nastanejo, če želite zamisel spremeniti v dejavnost, ki ustvarja 

vrednost.
• Načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje finančnih odločitev v daljšem časovnem 

obdobju.
• Upravljanje financiranja, da bi zagotovili, da bo dejavnost, ki ustvarja vrednost, 

trajala dlje časa.

11. januarja 2022 sta Evropska komisija in Mednarodna mreža OECD za finančno 
izobraževanje objavili skupni okvir EU/OECD-INFE za finančne kompetence odraslih, 
ki sledi ukrepom, napovedanim v ukrepu 7 akcijskega načrta unije kapitalskih trgov za 
leto 2020.

Cilj tega okvira je izboljšati finančne kompetence posameznikov, da bodo lahko 
sprejemali preudarne odločitve v zvezi z osebnimi financami. Podpiral bo razvoj 
javnih politik, programov finančne pismenosti in izobraževalnega gradiva s strani 
držav članic, izobraževalnih ustanov in industrije. Podpiral bo tudi izmenjavo dobrih 
praks med oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi v EU.

1 Na voljo na: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5e633083-27c8-11e6-914
b-01aa75ed71a1/language-en
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6.2.2 Pravni okvir nacionalnega izobraževalnega sistema

Pravni okvir izobraževalnega sistema na nacionalni ravni so razvile tudi druge 
članice EU. V skladu z grško ustavo mora biti izobraževanje brezplačno in dostopno 
vsem državljanom na vseh ravneh državnega izobraževanja1. V njem prevladujejo 
nacionalni zakoni, predsedniški odloki in ministrski akti, državni nadzor pa izvaja 
minister za izobraževanje in verske zadeve.

• Osrednja raven:
Osrednji upravni organ za izobraževalni sistem na vseh področjih, agencijah in 
ravneh je ministrstvo za izobraževanje in verske zadeve. Pristojno je za sprejemanje 
ključnih odločitev, povezanih z dolgoročnimi cilji, in ureja različna vprašanja, kot so 
vsebina učnih načrtov, zaposlovanje osebja in financiranje.

• Regionalna in lokalna raven:
Na regionalni ravni regionalni direktorati za izobraževanje nadzorujejo izvajanje 
nacionalne izobraževalne politike. Na lokalni ravni direktorati za osnovno in 
srednješolsko izobraževanje nadzorujejo vse enote na njihovem območju. Po isti 
poti šolske enote zagotavljajo, da delujejo v skladu s centraliziranimi smernicami.

1 Na voljo na: https://www.euroeducation.net/prof/greeco.htm

6.2.3 Nacionalno ogrodje kvalifikacij

Grčija je razvila nacionalno ogrodje kvalifikacij (NOK) za vseživljenjsko učenje, grško 
ogrodje kvalifikacij (HQF), ki je odgovor na Priporočilo Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 23. aprila 2008 (2008/C111/01) o vzpostavitvi evropskega ogrodja 
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje1. Na podlagi navedenega priporočila je bilo 
predlagano, da bi morale države članice imenovati nacionalne koordinacijske točke 
za podporo:
• medsebojno povezovanje vseh pristojnih nacionalnih organov in teles za 

nacionalne sisteme kvalifikacij in
• Sklicevanje teh nacionalnih sistemov kvalifikacij na evropsko ogrodje kvalifikacij je 

v skladu s kakovostjo in preglednostjo.
HQF se je začel razvijati leta 2010 in se izvaja v skladu z določbami zakona 
3879/2010 in zakona 4115/2013, kot sta bila spremenjena in veljavna. Pri načrtovanju 
HQF so bile upoštevane trenutne potrebe države ter ustrezna evropska in 
mednarodna dogajanja. Pod nadzorom ministrstva za izobraževanje so bile 
oblikovane delovne skupine, ki so pripravile osnutek “kvalifikacijskih vrst” formalnega 
izobraževalnega sistema in sistema začetnega poklicnega usposabljanja ter 
predlagale njihovo razporeditev na osem ravni HQF.
Ministrstvo za izobraževanje je pristojni organ, odgovoren za usklajevanje in 
spremljanje HQF. Nacionalna organizacija za potrjevanje kvalifikacij in poklicno 

1 Na voljo na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifica-
tions-framework-33_en
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usmerjanje (EOPPEP) je bila ustanovljena leta 2011 na spletni strani2:
• Razvoj in izvajanje HQF v praksi
• Povezava HQF z EQF
• V praksi uporabite HQF in postopke za potrjevanje učnih izidov ter
• Zagotavljanje kakovosti v vseživljenjskem učenju

V podporo programu EOPPEP je bil ustanovljen svetovalni odbor, sestavljen iz 
predstavnikov javne uprave, izobraževalne in akademske skupnosti, socialnih 
partnerjev in zunanjih svetovalcev. EOPPEP deluje kot nacionalna koordinacijska 
točka (NCP) za EQF in je organ, ki podeljuje diplomo o poklicnem usposabljanju, 
raven 5 HQF.
Sklicevanje HQF na EQF se je zaključilo s predstavitvijo grške delegacije na 33. 
srečanju Svetovalne skupine za evropsko ogrodje kvalifikacij, ki je potekalo 2. 
decembra 2015 v Berlinu.

2 Na voljo na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifica-
tions-framework-33_en

6.2.4 Pobude na nacionalni ravni v zvezi s finančno pismenostjo

Nekatere države imajo nekaj pobud v zvezi s finančno pismenostjo, vendar ne 
pričakujejo oblikovanja nacionalne strategije. Skratka, med njimi je tudi Grčija. 
Nekatere od njih so razvile več pobud in celo sodelovale v mednarodnih raziskavah 
(PISA), vendar do zdaj še ni bilo osnutka nacionalne strategije. Zlasti Grčija je že 
razvila nekaj pobud, nacionalna finančna in gospodarska kriza pa se odraža v 
opredeljenih vsebinah.

Vzajemna nacionalna strategija na področju finančnega izobraževanja doslej ni bila 
opredeljena, saj noben nacionalni javni organ ni prevzel vodilne vloge na področju 
finančnega izobraževanja, prav tako pa tudi finančni regulatorji nimajo nobene vloge. 
Grčija dejansko nima nacionalne strategije ali razvitega okvira, kljub prepričanju 
grških bančnih združenj, da je finančni sistem lahko ključni akter v takšni strategiji. 
Njegovo glavno posredovanje je bilo sodelovanje v več pobudah 
OECD/INFE ter podpira program “Banke v akciji”, ki ga je razvil Junior Achievement v 
Grčiji. 

6.3 Glavni cilji in metodologija

Glavni viri kvalitativnih in kvantitativnih informacij, navedenih v tem poročilu, so bili 
rezultat obsežnega bibliografskega pregleda in pregleda literature. Med raziskovalno 
fazo projekta je podjetje Innovation Hive pripravilo dokument o kartiranju, v katerem 
je navedlo: 
• Poročilo o stanju za vsak nacionalni sistem finančne pismenosti (vključno s 

pravnim okvirom).
• Informacije o obstoječih gradivih za usposabljanje na področju finančne 
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pismenosti za izvajanje izobraževanja, vključno z možnostmi neformalnega 
učenja, ter informacije o uporabljenih didaktičnih metodah.

• Primeri dobrih praks na nacionalni ravni 
• Nacionalna in evropska slika najsodobnejše finančne pismenosti

Povpraševanja so bila zasnovana tako, da so omogočala kakovostne odgovore, ki so 
temeljili na pisarniških raziskavah. Predlogo in smernice je pripravil koordinatorski 
partner, aprila 2022 pa jih je razposlal drugim partnerjem. Vrnjene so bile maja 
2022. Poročilo odraža posnetek stanja na področju finančne pismenosti in 
podjetniške miselnosti na nacionalni in evropski ravni. Obstoječa poročila in 
študije o neformalnem in priložnostnem učenju so pregledana in dokumentirana. 
Informacije so kolektivno analizirane in primerjane, kjer je to mogoče, in predstavljajo 
“najnovejše stanje”, čeprav razlike v prednostnih nalogah politike nujno vodijo do 
nekaterih razlik v nacionalnih poročilih.

Zlasti v zvezi s pravnim okvirom je bila večina informacij in podatkov pridobljenih z 
obsežno dokumentacijsko raziskavo na grškem ministrstvu za finance, v poročilih 
OECD in EOPPEP, nacionalni organizaciji za potrjevanje kvalifikacij in poklicno 
usmerjanje. V zvezi z izobraževalnimi ponudbami je bil glavni vir informacij grški 

Ministrstvo za izobraževanje ter uradni spletni strani Združenja grških bank in 
Evropske investicijske banke. 

Preverjanje prenesenih podatkov (vključno s statističnimi podatki) in primerov je 
bilo izvedeno s kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskavami s pomočjo anonimnih 
vprašalnikov, neposredno naslovljenih na primarno ciljno skupino našega projekta. 
Vprašalnik je vključeval vprašanja zaprtega tipa, da bi ugotovili glavne vire dohodka, 
cilje finančne pismenosti, pomen finančnega izobraževanja, ki vodi do finančne 
neodvisnosti, ter raven finančne pismenosti posameznikov. Poleg obsega finančne 
pismenosti je v izvedeni raziskavi obstajal razlog za sledenje zaznavanju podjetniške 
miselnosti ciljne skupine.

6.4 Ponudbe za izobraževanje

Grčija je v zadnjih nekaj letih razvila obsežen seznam izobraževalnih programov za 
izboljšanje finančne pismenosti in podjetništva. Namenjeni so vsem starostnim 
skupinam, od učencev do študentov in odraslih.
Od leta 2016 je ena od nacionalnih pobud še Helenski inštitut za finančno 
pismenost (HFLI)3, ki je prva civilna neprofitna organizacija v Grčiji, katere cilj je 
širjenje finančnega znanja in boj proti finančni nepismenosti. Dolgoročni cilj inštituta 
je ustvariti novo generacijo državljanov, ki bodo dobro obveščeni in finančno 
odgovorni; prizadevati si za družbo, v kateri bodo državljani imeli finančno znanje 

3 Available at: https://www.gfli.gr/en/
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in potrebne spretnosti za boljše razumevanje delovanja finančnega sektorja. Kljub 
svojemu kratkemu obstoju je inštitut HFLI izvedel številne pobude, da bi poudaril 
pomen finančnega izobraževanja v življenju državljanov s številnimi posebnimi 
informativnimi dogodki, seminarji in stalnimi znanstvenimi raziskavami.

Druga odlična pobuda je program  ‘European Startup Universe Greece: Woman 
entrepreneurship in Greece and the Startups Ecosystem’ (Žensko podjetništvo 
v Grčiji in ekosistem zagonskih podjetij). Ta program je neprofitnega značaja, 
kjer imajo grška zagonska tehnološka podjetja priložnost, da se povežejo med 
seboj, predvsem pa z uveljavljenimi ustanovitelji, vlagatelji, poslovnimi svetovalci in 
strokovnjaki iz ekosistema zagonskih podjetij. Izbrane ekipe bodo imele priložnost 
sodelovati na delavnicah, imele bodo možnost financiranja in tedenske pogovore 
v živo z izkušenimi ustanovitelji in investitorji zagonskih podjetij. Prav tako bodo 
imele dostop do izobraževalnega gradiva in interakcije s skupnostjo prek foruma. Cilj 
programa je podpreti nove podjetnike in okrepiti žensko podjetništvo v ekosistemu 
zagonskih podjetij4.

V isto smer gre tudi projekt  ‘Womanitee - Gradimo mostove ženskega 
podjetništva’, ki je pobuda Osrednje zveze občin v Grčiji in katerega edini cilj 
je razvoj in spodbujanje žensk s pomočjo podjetniške miselnosti po vsej Grčiji. 
Womanitee je ime ženskih podjetniških centrov v Grčiji, prek katerih imajo ženske 
možnost pridobiti potreben dostop do informacij, da lahko začnejo svojo 
podjetniško pot, v sodelovanju z vsemi ženskimi podjetniškimi združenji5.
Zadnja, a zelo pomembna, je organizacija “Women On Top”. Women on top je 
organizacija, ki si prizadeva za krepitev podjetništva žensk in širjenje enakosti na 
trgu dela. Njihova orodja so mentorstvo, strokovno izobraževanje in usposabljanje, 
svetovanje, načrtovanje dogodkov in ustvarjanje vsebin, njihov cilj pa je podpirati 
zaposlene in brezposelne ženske, da bi imele enako prihodnost, ki bi bila dostopna 
vsem6.

4 https://www.forin.gr/articles/article/57820/european-startup-universe-gunaikeia-epixeirhma-
tikothta-sthn-ellada-kai-sto-oikosusthma-twn-startups
5 https://www.womanitee.gr/
6 https://womenontop.gr/category/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%
81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-2/
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6.5 Ugotavljanje vrzeli

Med izvajanjem prvih korakov projekta EnFinCap je bila izvedena raziskava, s katero 
so bile ugotovljene vrzeli na področju finančne pismenosti/podjetništva. Ciljna 
skupina je pokazala veliko zanimanje za izpolnjevanje pripravljenega vprašalnika, 
iz izvoženih odgovorov pa je mogoče sklepati na nekaj splošnih, sprva splošnih 
ugotovitev.
Večina odgovorov je pokazala, da se mikropodjetnice ne štejejo za zelo finančno 
pismene, vendar po drugi strani verjamejo v velik pomen kompetenc finančne 
pismenosti. Mnoge med njimi se niso udeležile nobenega seminarja/prebrale 
ustrezne knjige na to temo in se o tem ne pogovarjajo s svojimi prijatelji in sorodniki.
Pri prehodu od splošnih k bolj specifičnim temam je večina odgovorov poudarila, da 
obstaja osnovno znanje o temeljnih ekonomskih načelih, kot so razlika med bruto 
in neto, osnovno upravljanje denarnega toka in osebna ekonomija. Prav tako je zelo 
pomembno navesti, da iz varnostnih razlogov hranijo dokazila o svojih gospodarskih 
transakcijah, medtem ko za obravnavo bolj specifičnih zahtev uporabljajo zunanjega 
računovodjo.

Kar zadeva varčevanje, se je pokazalo, da ni poskrbljeno za prihodnost, saj je težko 
privarčevati več kot 10 % mesečnega dohodka, poznavanje različnih pokojninskih 
skladov pa ni tako razširjeno. Najzanimivejša ugotovitev raziskave je bila, da se 
mikropodjetnice že od začetka svoje kariere soočajo z dolgovi, da so morale posojati 
denar za ustanovitev podjetja, predvsem pa ne poznajo bančnih storitev, kot so 
krediti, posojila, obrestne mere, roki itd. in trdijo, da se jim zdi, da do sredstev za svoje 
podjetje ne morejo tako enostavno priti. 

Poleg tega ne pridobijo temeljnega znanja o investicijskih storitvah ali izvedljivih 
načinih za povečanje dohodka; imajo le osnovno znanje o tem, kako pripraviti 
poslovni načrt, obvladovati težave, krepiti in razvijati svoje podjetje, in niso 
prepričani, ali bodo v bližnji prihodnosti postali podjetniki.

Nazadnje se je pokazalo pomanjkanje zaupanja v vodstvene spretnosti, vendar 
predvsem pri tehničnih, računovodskih in vodstvenih vprašanjih, medtem ko težava 
ni tako razširjena pri komunikaciji, ravnanju s strankami in sprejemanju odločitev.
Ob upoštevanju vseh teh ugotovitev je določena podlaga za razvoj gradiva za 
usposabljanje. V splošnem kontekstu ciljna skupina pridobi temeljno znanje o 
finančnem upravljanju in ustanovitvi podjetja, vendar je nujno treba to znanje 
nadgraditi, zlasti na področju bančništva, naložb, finančnih storitev, računovodstva 
in seveda uporabe različnih tehničnih aplikacij, ki so danes na voljo.
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6.6 Druge informacije

Vse večji politični pomen finančne pismenosti na ravni EU:

V zadnjih desetletjih so se razvita gospodarstva in gospodarstva v vzponu vse 
bolj zavedala, kako pomembno je, da so njihovi državljani finančno pismeni. To 
je zlasti posledica krčenja javnih in zasebnih podpornih sistemov, spreminjanja 
demografskih profilov, vključno s staranjem prebivalstva, in obsežnega razvoja na 
finančnem trgu, vključno z vse večjo digitalizacijo financ.

Zaradi pomanjkanja finančne pismenosti so ljudje slabo opremljeni in ne morejo 
sprejemati ustreznih finančnih odločitev, kar ima lahko velike negativne posledice 
za osebno in končno tudi za globalno finančno odpornost (OECD, 2009). Zato je 
finančna pismenost zdaj po vsem svetu priznana kot bistvena življenjska spretnost, 
usmerjena politika finančnega izobraževanja pa velja za pomemben element 
gospodarske in finančne stabilnosti ter razvoja. To se močno odraža v potrditvi 
načel na visoki ravni OECD/INFE (Mednarodna mreža za finančno izobraževanje) 
o nacionalnih strategijah za finančno izobraževanje (G20, 2012; OECD/INFE, 
2012) in političnega priročnika OECD/INFE o nacionalnih strategijah za finančno 
izobraževanje (OECD, 2015). 

Kontekst finančne pismenosti je zasnovan kot področje znanja in razumevanja, ki ga 
je treba uporabiti za opravljanje določene naloge. Pregled vsebine obstoječih okvirov 



EnFinCap 44

za učenje finančne pismenosti je pokazal, da obstaja določeno soglasje glede 
vsebinskih področij finančne pismenosti (OECD, 2014; OECD, 2015).  
Ta štiri vsebinska področja tvorijo okvir finančne pismenosti v raziskavi PISA:
• Denar in transakcije, 
• Načrtovanje in upravljanje financ,
• tveganje in nagrada ter 
• Finančno okolje

V zvezi s podjetništvom žensk je splošno znano, da obstaja spolna diskriminacija 
med moškimi in ženskami glede financiranja, izkazovanja zaupanja in vlaganja. Cilj 
novih evropskih direktiv je prav zmanjšanje te neenakosti, zagotavljanje potrebnega 
znanja ženskam, spodbujanje prednosti in tudi tveganj lastništva podjetja ter prikaz 
izvedljivih načinov za razcvet tega podjetja. Cilj projekta EnFinCap je utelešen prav v 
teh načelih.
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7 SLOVENIJA

EnFinCap

Slovenija je manjša evropska država z 2 079 000 prebivalci1  na začetku leta 
2022 in je ena od držav EU z najbolj izrazitim staranjem prebivalstva2. V skladu 
z našo ustavo si Slovenci lastimo pravico do brezplačnega izobraževanja. 
Ustava zagotavlja tudi otrokom s posebnimi potrebami in drugim težje 
prizadetim osebam pravico do izobraževanja in usposabljanja za aktivno 
življenje v družbi, ki ga zagotavlja in financira država3.

Slovenski izobraževalni sistem je sestavljen iz osnovnega (primarnega), 
sekundarnega in terciarnega izobraževanja. Kvalifikacije, pridobljene ob 
zaključku šolanja, so razvrščene po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)4. 
Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo vrtci, osnovne šole, osnovne 
šole s prilagojenim izobraževalnim programom, glasbene šole in vzgojno-
izobraževalni zavodi za otroke s posebnimi potrebami. Je obvezno in se 
financira iz javnih sredstev. 
Srednješolsko izobraževanje sestavljajo višje srednje šole in gimnazije. 
Razvrščamo ga na splošno ali poklicno-tehnično in srednje strokovno ali 
tehnično izobraževanje. 

Terciarno izobraževanje zagotavljajo javne in zasebne ustanove. Sestavljeno 
je iz višjega poklicnega izobraževanja po srednji šoli in visokošolskega 
izobraževanja. Višje posrednješolsko poklicno izobraževanje zagotavljajo 
višje strokovne šole, visokošolsko izobraževanje pa fakultete, akademije in 
samostojni visokošolski zavodi. Univerze in visoke šole so avtonomne.

1 < https://www.worldometers.info/world-population/slovenia-population/>, (8.5.2022).
2 Zupanič, M., Demografski preobrat: tiha revolucija med nami, Delo.si, 2011.
3 http://www.eurydice.si/publikacije/The-Education-System-in-the-Republic-of-Slove-
nia-2018-19.pdf> , (8.5.2022).
4 < https://www.gov.si/en/topics/slovenski-solski-sistem-in-slovensko-ogrodje-kvalifikacij/> , 
(8.5.2022).
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7.1.1 Izobraževalni sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji

Slika 1: Slovenski javni izobraževalni sistem1 

1 < https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_euro-
pean_education_systems_201819_schematic_diagrams_-_final_report.pdf>

V Sloveniji imata poklicno izobraževanje in usposabljanje pomembno vlogo. 
Privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja je visoka, saj slovenski 
sistem izobraževanja in usposabljanja ponuja možnosti za napredovanje. Slovenija 
ima najvišji delež učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v višjem 
sekundarnem izobraževanju v EU in eno najnižjih stopenj osipa. Vendar se povečuje 
potreba po osredotočanju na krepitev digitalnih spretnosti in širjenje možnosti za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo.

Programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja so na voljo na višji sekundarni in 
terciarni ravni za mlade (redni študij) in odrasle (izredni študij). Ponudba poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji je razvejana na različne vrste programov 
in načine izvajanja (šolanje in vajeništvo), ki vodijo do različnih vrst kvalifikacij in 
posledično ponujajo različne možnosti napredovanja. Medtem ko se ministrstvo za 
izobraževanje ukvarja s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem na sistemski 
ravni, ima Inštitut Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in usposabljanje 
pomembno vlogo pri razvoju in podpori poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
na praktični ravni.  

Register kvalifikacij SOK5  je javni informacijski sistem slovenskega ogrodja 
kvalifikacij in omogoča dostop do vseh posameznih kvalifikacij, ki jih je mogoče 
pridobiti v Sloveniji. Če se dejavnost podjetnice opravlja na obrtni način, je treba 
kot dovoljenje pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije.

Večina podjetnic mora za pridobitev obrtnega dovoljenja končati srednjo šolo. 
Za uspeh poklica je zelo pomembno, da so mikropodjetnice dobro obveščene 
o razvoju poklica in seveda tudi družbe na splošno. Pomembno je, da se 
mikropodjetnice nenehno dodatno usposabljajo tako na področju uporabe in 
razvoja novih izdelkov kot tudi na področju modnih trendov, da bi zadovoljile 
potrebe svojih strank, ki so dandanes zelo ozaveščene in zahtevne.

5 < www.nok.si>, (8.5.2022).
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7.2 Opis pravnega okvira za izobraževanje na področju poklicnega  
 izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na finančnem   
 podjetniškem opismenjevanju žensk v Sloveniji

NA RAVNI EU
Evropska komisija od leta 2009 izvaja strategije za povečanje podpore podjetnicam. 
Leta 2020 je Komisija določila evropski program znanj in spretnosti, katerega 
cilj je zagotoviti evropsko podporo ambicioznim podjetnicam. Nedavni ukrepi 
Komisije za spodbujanje ženskega podjetništva vključujejo tudi okvir kompetenc 
za podjetništvo6, WEgate7, mrežo Enterprise Europe Network8  ter Evropsko 
skupnost poslovnih angelov in podjetnic9,10. 

Komisija se je v skladu z  akcijskim načrtom za unijo kapitalskih trgov do leta 202011 
zavezala, da bo izvedla oceno izvedljivosti razvoja okvira finančnih kompetenc EU. 
Komisija in OECD-INFE (Mednarodna mreža OECD za finančno izobraževanje) 
sta začeli razvijati skupni okvir finančnih kompetenc EU/OECDINFE s ciljem 
spodbujanja skupnega razumevanja finančnih kompetenc za odrasle in izboljšanja 
najpomembnejših kompetenc za finančno ranljive ženske med državami članicami 
in nacionalnimi organi, izobraževalnimi ustanovami, industrijo in posamezniki.

NA NACIONALNI/REGIONALNI RAVNI
V Sloveniji je bil splošni pravni okvir za socialno podjetništvo vzpostavljen leta 2011. 
Tega leta je parlament sprejel Zakon o socialnem podjetništvu, ki omejeno pokriva 
področje izobraževanja na področju socialnega podjetništva.12Pomen finančne 
pismenosti v Sloveniji je bil leta 2010 uradno poudarjen tudi v Nacionalnem 
programu finančnega izobraževanja  (NPFI).). Priprava dokumenta je bila obvezna 
zaradi konvencije OECD. Vendar kasneje na nacionalni ravni ni prišlo do celovite 
implementacije, zlasti za področja, ki zadevajo ženske, ki bi jim omogočila pridobitev 
bistvenih znanj in doseganje finančne neodvisnosti13. 

6 See more about the Entrepreneurship Competence Framework here: https://ec.europa.eu/
social/BlobServlet?docId=19110&langId=en.
7 See more about the WEgate: https://wegate.eu.
8 See more about The Enterprise Europe Network here: https://een.ec.europa.eu/.
9 See more about The European Community of Women Business Angels and Women Entrepre-
neurs here: https://ec.europa.eu/growth/content/european-community-women-business-angels-wom-
en-entrepreneurs-0_en.
10 See more about the particular program here: https://www.oecd.org/cfe/smes/Inclusive-Entre-
preneurship-Policies-Country-Assessment-Notes.htm.
11 European Commission, A Capital Markets Union for people and businesses - new action plan, 
COM/2020/590 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN.
12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/2ad95ae5-c3d3-
4a01-9e63-d104a8cdd4fc/O1%20-%20The%20systemization%20of%20social%20entrepreneur-
ship%20education.pdf>, (4.5.2022).
13 <https://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.
pdf>, (4.5.2022). 
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Kljub temu je Slovenija objavila Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja 2021-202514  (Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja) ki sledijo slovenskim strateškim smernicam za izboljšanje razmer 
na trgu dela v Sloveniji.15 Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030)  ije 
splošni okvir za razvoj države, katerega cilj je omogočiti kakovostne zaposlitvene 
možnosti s spodbujanjem večje vključenosti žensk na trgu, zmanjševanjem pasti 
brezposelnosti, spodbujanjem zaposlovanja obeh spolov v spolno netipičnih 
poklicih in deficitarnih storitvah itd. Na voljo je tudi SPIRIT Slovenija, ki nudi praktične 
informacije in nasvete o različnih poslovnih priložnostih. Njihovi programi za 
podporo ženskemu podjetništvu vključujejo mentorstvo in podporo strokovnjakov z 
univerz, podjetij in družbe.16 

Poleg tega je Slovenija leta 2010 začela postopek deregulacije poklicev. Cilj je 
bil olajšati dostop do trga dela z omilitvijo vstopnih pogojev. Prizadevala si je za 
zmanjšanje upravnega bremena - kar je omogočilo lažje vključevanje žensk na trg 
dela, večjo prožnost trgov in nemoteno zagotavljanje storitev, na primer zmanjšanje 
števila licenc, ki so potrebne za določene poklice17.

14 <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/APZ/Smernice-APZ-2021-2025.docx>, 
(4.5.2022).
15 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/APZ/Smernice-APZ-2021-2025.docx>, 
(4.5.2022).
16 < OECD-Slovenija-IE-2020-pdf>, (4.5.2022).
17 <file:///C:/Users/Ida%20Harc/OneDrive/Desktop/VET%20in%20Slovenia%204204_en.pdf>, 
(4.5.2022).

7.3 Glavni cilji in metodologija

Zdi se, da je trenutno stanje v Sloveniji glede pobud za finančno pismenost žensk 
v začetni fazi, saj zaenkrat ni veliko ukrepov, ki bi vključevali te vsebine. Za lažjo 
raziskavo smo informacije zbirali prek spletnih virov z uporabo ključnih besed, 
kot so podjetništvo žensk, finančna pismenost in finančna neodvisnost žensk. 
Če povzamemo, je glavni cilj te študije ugotoviti stanje finančne pismenosti in 
podjetništva žensk v Sloveniji ter pregledati obstoječe učne načrte in zakonodajo v 
zvezi z naslednjo materijo.
Pregled sedanjega stanja kaže, da ni jasnega poudarka na temah finančne 
pismenosti žensk, zlasti žensk z osnovno ali srednjo izobrazbo. Poleg tega je v 
Sloveniji zelo opazno pomanjkanje promocije in podpore samozaposlovanju med 
ženskami. Kljub temu nekateri raziskovalci ugotavljajo pogoje v Sloveniji, povezane s 
podjetništvom in finančno pismenostjo žensk. V naslednjem poglavju predstavljamo 
nekaj dobrih praks že izvedenih programov, ki so teme (ne)formalno vključili v svoje 
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učne načrte in vzpostavili nekatere dobre prakse.

Vključujoče podjetniške politike (IE) iz leta 202018  je bilo ugotovljeno, da je 
samozaposlenih več moških kot žensk (69,6 % moških in 30,5 % žensk v letu 
2019). Delež samozaposlenih žensk je bil v Sloveniji nekoliko nižji od deleža 
samozaposlenih žensk v EU. Raziskava pa je pokazala, da je v Sloveniji med 
samozaposlenimi ženskami največ takih, ki delajo v strokovnem, znanstvenem 
ali tehničnem sektorju, in manj takih, ki imajo le osnovno ali srednjo izobrazbo. 
Poudariti je treba, da so programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
večinoma na voljo na višji sekundarni in terciarni ravni za mlade (redni študij) in 
odrasle (izredni študij). Tu lahko opazimo prikrajšanost manj izobraženih žensk19.  
Nasprotno pa je bila podjetniška aktivnost žensk srednjih let (starostna skupina 
35-44 let) leta 2019 skoraj trikrat manjša kot pri moških20.  Kljub temu ni bila razvita 
nobena strategija podjetništva za ženske, prav tako niso bili razviti jasni cilji ali naloge 
podjetniške politike za ženske.

18 < OECD-Slovenija-IE-2020.pdf>, (5.5.2022).
19 < https://www.cedefop.europa.eu/files/2021-10/4204_en.pdf>, (5.5.2022).
20 < OECD-Slovenija-IE-2020.pdf>, (5.5.2022).

7.4 Ponudbe za izobraževanje

V Sloveniji ni veliko poklicnih izobraževalnih programov, ki bi pokrivali področje 
podjetništva in finančne pismenosti posebej za ženske. Obstaja več programov, 
načrtov in (pravnih) aktov, ki dejansko prispevajo k izobraževanju žensk o teh 
življenjsko pomembnih temah in bodo v nadaljevanju predstavljeni v tem poglavju. 
Poudariti je treba, da so v Sloveniji v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
učni načrti, učna gradiva in podobno nezadovoljivo posvečeni finančni in podjetniški 
pismenosti žensk.

V naslednjem razdelku bomo predstavili nekaj primerov že uveljavljenih praks 
na področju finančne pismenosti žensk, ki prispevajo k ženskim podjetjem v 
kozmetičnih salonih in kozmetiki. 

7.4.1 Nacionalni program finančnega izobraževanja (NPFI)

Nacionalni program finančnega izobraževanja je program za sistematično in 
usklajeno prizadevanje za povečanje individualne finančne zmogljivosti žensk ali 
drugih prikrajšanih skupin. Vsaka izobraževalna dejavnost je odvisna od določene 
ciljne skupine, zato se njena vsebina od projekta do projekta razlikuje. Seznanjanje 
z veščinami finančnega upravljanja daje posameznikom podlago za postopno in 
odgovorno ravnanje s finančnimi transakcijami, skupaj z razumevanjem pogojev teh 
transakcij.21  Leta 2008 je bila izvedena raziskava (na ravni celotne populacije, 
stare od 16 do 65 let), ki je pokazala, da 65-77 % odraslih (žensk in moških) v 
Sloveniji nima dovolj osnovnega znanja in spretnosti za ravnanje z informacijami, 

21 INŠTITUT INTEGRA, ANALIZA DRŽAV: Poročilo za Slovenijo, 2011.
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ki jih vsebujejo različne vrste besedil, obrazcev in slikovnih prikazov podatkov, 
ter za računanje v vsakdanjih okoliščinah. Zato NPFI izvaja različne načrte in 
aktivnosti za povečanje finančne pismenosti v Sloveniji. Kratkoročne rešitve so 
izdelava spletne strani, spletne platforme, izdajanje brošur, organizacija družabnih 
in medijskih dogodkov ter izobraževanje izobraževalcev. Kot dolgoročne rešitve 
pa predvideva pilotno izvedbo modela izobraževanja o finančni pismenosti v 
slovenskem prostoru in razvoj novih načinov izobraževanja.22 

22 Medresorska delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa finančnega izobraževanja, 
2010, str. 53, na voljo tudi na URL: < http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/sojar4938.pdf >.

7.4.2 Globalni teden denarja

Slovenija je od leta 2012 del dogodka “Global money week”. V okviru tega dogodka 
se je do danes zbralo več kot 54 milijonov udeležencev (176 različnih držav), ki so 
sodelovali v tem izobraževalnem procesu. V letu 2021 so se številke še povečale.

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega projekta, krepijo strokovno znanje in 
izobraževanje ljudi, zlasti na področju finančne pismenosti. V zvezi s tem si OECD 
prizadeva, da bi v vsaki državi vključil tudi različne vladne in nevladne organizacije ter 
posameznike, ki se strokovno in neodvisno ukvarjajo s spodbujanjem finančnega 
izobraževanja. 

Programi in izobraževalci se vsako leto spreminjajo. 

Letos je bil Globalni teden v Sloveniji pravi dogodek. Med udeleženci je bilo veliko 
pomembnih organizacij, kot so ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO, 
ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE, BANKA SLOVENIJE, BANKARIUM itd. 

Vse ustanove skupaj so pokrivale različna področja finančnega izobraževanja. 
Zagotovile so naslednje učne ure:

“Pomen finančne pismenosti in finančnega izobraževanja v 
današnji družbi”;

“Krepitev finančnih spretnosti”;

“Bančna ura”, o delovanju centralnih bank in njihovem sodelovanju v 
evrosistemu, o inflaciji in stabilnosti cen;

brezplačna delavnica “Ekonomsko upravljanje denarja”;

itd.23 

23 < https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-18-GMW-21.-27.-3.-2022-
DOGODKI.pdf>, (30.5.2022).

Čeprav ta program ni bil namenjen posebej ženskam, je zajemal različne vrste ciljnih 
skupin (na primer mlade, ženske in odrasle na splošno), med katerimi je bila tudi 
skupina žensk.
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7.4.3 Program “Vključim.se” 

Vključim.se24 je pilotni program, namenjen neizobraženim ženskam in ženskam z 
nižjo izobrazbo. Izveden je bil na specifičnih območjih Velenja in Slovenj Gradca 
z namenom podpore in spodbujanja žensk na področju trga dela. Glavni cilj 
programa je bil spodbuditi te ženske k aktivnejšemu vključevanju in sodelovanju 
s predstavitvijo različnih dejavnosti in znanj, kot so računalniško opismenjevanje, 
predstavitve programov v lokalnem okolju ipd.
Program med drugim vključuje:
• je ženskam omogočil, da so znale sodelovati v različnih vrstah pogovorov v 

različnih konkretnih situacijah; 
• izobraževali ženske o njihovih pravicah in dolžnostih, ki jih imajo v Sloveniji; 
• predstavili ženskam, kako organizirati in upravljati nosilce podatkov in datoteke; 
• naučil ženske pisati, oblikovati in natisniti besedilo ter uporabljati glavne spletne 

storitve in elektronsko pošto;
• izobraževali ženske o aktivnih in pasivnih oblikah iskanja zaposlitve; 
• so prepoznali svoje znanje, spretnosti in izkušnje;
• itd.
V okviru programa “Vključim.se” so imele ženske 12 ur pouka in delavnic o 
informacijski tehnologiji. Tako so pokrivale različne teme računalniških dejavnosti. 
Projekt sta podprla in sofinancirala Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije in Evropska unija.

24 <https://www.mocis.si/vkljucim-se/>, (31.5.2022).

7.4.4 Programi Združenja bank Slovenije

V okviru Združenja bank Slovenije (ZBS) so med letom potekale številne aktivnosti 
v sodelovanju z drugimi deležniki. Cilj je predvsem zagotoviti čim bolj jasno in 
razumljivo predstavitev tveganj, ki so jim izpostavljeni uporabniki in mikropodjetniki 
pri poslovanju z različnimi plačilnimi in bančnimi posli.

Cilj projekta finančne pismenosti je izboljšati finančno pismenost vseh ciljnih skupin 
(tudi žensk), saj je finančna pismenost eden najpomembnejših temeljev za uspešno 
življenje in prihodnost vsakega posameznika. 

Njegov projekt finančne pismenosti zajema dva ključna sklopa, in sicer ozaveščanje 
o finančnem upravljanju in izvajanju finančnih transakcij ter opismenjevanje 
o načinih izvajanja finančnih transakcij, ki so posledica digitalizacije in hitrega 
tehnološkega razvoja. Združenje je pripravilo nekaj interaktivnih modulov v obliki 
kviza za učenje in razumevanje splošnega finančnega znanja, ki je pomembno 
za izvajanje bančnih transakcij in širše. Ti kvizi so na voljo na spletni strani ZBS. 
Organizirajo pa se tudi delavnice in številni učni tečaji, ki se precej hitro posodabljajo, 
na primer seminarji o finančni analizi družbe ali podjetja, seminarji o poznavanju 
računovodstva za lažje obvladovanje tveganj itd.25

25 https://www.zbs-giz.si/strokovna-izobrazevanja/#toggle3> (31.5.2022).
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7.4.5 Programi Finančne šole (Finančna šola)

Finančna šola26  je projekt uveljavljene revije Moje finance. Organizira različne tečaje 
za najstnike, proaktivne odrasle ter za učitelje in druge izobraževalce. 

V zadnjem času ponujajo tečaj finančne pismenosti posebej za proaktivne 
posameznike, kar pomeni: tudi za ženske. Finančno izobraževanje je namenjeno 
proaktivnim posameznikom, ki bi radi sami reševali finančne težave, in 
posameznikom, ki želijo izvedeti več o financah in imeti pregled nad trenutnim 
finančnim dogajanjem.

Program vključuje nov cikel spletnega izobraževanja in 4 sklope usposabljanja:

Drugi program, ki ga je izvedla Finančna šola, se imenuje “MOJE PODJETNIŠKE 
IDEJE” (MY BUSINESS IDEAS). Program je zajemal vprašanje, kako imeti nadzor nad 
svojimi financami in finančnimi idejami, kar je zelo pomemben vidik, če imate svoje 
podjetje ali novoustanovljeno podjetje. Projekt je odgovarjal tudi na druga izredno 
pomembna vprašanja za lastnike mikropodjetij, kot so:
• kako izbrati pravo banko kot mikro podjetnik;
• kakšne spodbude so na voljo za zagonska podjetja in mikropodjetnike;
• kako zagotoviti svojo (pravno) odgovornost;
• kako najti zagonska sredstva.
• 
Predavatelji, ki vodijo vsa ta predavanja, so visoko usposobljeni ljudje s konkretnimi 
izkušnjami in veljavnimi izkušnjami na tem področju - direktorji, analitiki, vodje 
projektov itd. Ti programi niso brezplačni in jih ne financirajo druge institucije. 
Program mora plačati vsak udeleženec posebej.

26 < https://www.financna-sola.si/proaktivni/>, (31.5.2022).

1. o družbeno odgovornih naložbah, 

2. o informacijski pismenosti, 

3. za posojila in 

4. o pregledu razvoja in dejavnosti na finančnih trgih.

7.4.6 Programi CPI 

Center za poklicno izobraževanje (Center za poklicno usposabljanje) izvaja številna 
različna poklicna izobraževanja za vse vrste poklicev, vključno s kozmetičarkami, 
frizerkami itd. 

V letu 2020 je potekal program digitalnega opismenjevanja posebej za ciljno skupino 
frizerjev.27 To ni program, ki bi posebej izobraževal o temi finančne pismenosti in 

27 <https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/06/M06_Digitalna-pismenost.pdf>, (31.5.2022).
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podjetništva, vendar gre z njo z roko v roki. 

Njegov namen je, da ženske razumejo pomen in pomembnost sodobne družbe, 
pridobijo sposobnost ravnanja z oblakom, da znajo narediti tabele na računalniku 
in enostavno oblikovati digitalne predstavitve, da razvijejo kompetence o digitalni 
fotografiji za potrebe svojega poklica itd. 

Zato so ob koncu tega tečaja glavni cilji, da bo frizer sposoben obvladati:
• delovanje računalniškega sistema in oblaka za namene svojega poklica;   
• znati upravljati besedila, uporabljati digitalne tabele za finance in obvladati 

uporabo digitalnih aplikacij, ki so povezane s tem poklicem;
• aplikacije in drugi obrazci v zvezi z digitalno fotografijo itd.

Domnevno “največ” delavnic in podobnih dejavnosti zagotavljajo nevladne 
organizacije in organizacije, ki so same socialna podjetja. Vendar pa je analiza 
pokazala tudi, da tudi lokalne oblasti in zlasti lokalne/regionalne razvojne agencije 
zagotavljajo nekatere oblike izobraževalnih dejavnosti.28  
Večina izobraževalnih dejavnosti na področju podjetništva in finančne pismenosti 
so neredni dogodki. Včasih so ti projekti organizirani kot neponovljive priložnosti 
in nimajo visoke stopnje sistematičnosti. Večino izobraževalnih dejavnosti 
neposredno ali posredno financirajo lokalne ali nacionalne državne agencije, 
nekatere pa financira EU. Za veliko večino izobraževalnih dejavnosti ni prosto 
dostopnega izobraževalnega gradiva.29 

Zlasti dijaki poklicnega izobraževanja so prikrajšani zaradi razmeroma nizkega 
financiranja. Medtem ko je podpora za izobraževanje dijakov na eni strani velika, se 
zdi, da je (finančna) podpora za izobraževanje odraslih nezadostna in da omejuje 
vseživljenjsko učenje, tudi za nizkokvalificirane ženske.30

28 <https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/06/M06_Digitalna-pismenost.pdf>, (31.5.2022).
29 The singualar exception is the following: <http://www.invel.si/ostalo/gradiva-podjetnistvo/social-
nopodjetnistvo_gradivo.pdf>, (6.5.2022).
30 https://www.cedefop.europa.eu/files/2021-10/4204_en.pdf>, (12.5.2022).
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7.5 Ugotavljanje vrzeli 

Po pregledu tečajev, usposabljanj in dobrih praks smo ugotovili, da pristopi k 
pridobivanju kompetenc na področju podjetništva in finančne pismenosti za ženske 
v Sloveniji še niso razširjeni. Trenutna (formalna) izobraževalna ponudba o teh 
temah ni poglobljena, temveč je razmeroma skopa.

S spodbujanjem in razširjanjem teh praks v okviru našega projekta se pridobivajo 
dodatna znanja na področju finančnega razmišljanja in odnosa, osnovnega in 
vsakdanjega uporabnega znanja, finančne neodvisnosti in medosebnega upravljanja 
ter gospodarskega in poslovnega upravljanja, zlasti pri ženskah z osnovno ali srednjo 
izobrazbo. 

Med ženskami primanjkuje spretnosti in znanja o finančni pismenosti, kar smo 
potrdili že v našem projektu z raziskavo. Izobraževanje o finančni pismenosti za 
ženske ni bilo nikoli sistematično obravnavano in ni opredeljenega učnega načrta 
ali nabora učnih ciljev.31 Treba je delati na tem, da se določi, kaj finančna pismenost 
pomeni za ženske, zlasti ker so te izpostavljene tveganju finančne izključenosti.32 

Zato verjamemo, da bo ta projekt priložnost za izboljšanje izobraževalne ponudbe 
in veščin v Sloveniji na področju podjetništva in zlasti finančne pismenosti med 
ženskami. V skladu s tem bi bilo treba ženskam ponuditi tečaje, namenjene 
poudarjanju pomena, koristi in razsežnosti finančne pismenosti. Obstajati bi morali 
programi, ki bi jih osveščali z znanjem in jih spodbujali k uporabi teh veščin za 
izboljšanje njihove neodvisnosti, zaposljivosti in podjetništva.

31 INSTITUTE INTEGRA, COUNTRY ANALYSIS: Financial Literacy Competencies for Adult Learn-
ers, Report for Slovenia, 2011.
32 INSTITUTE INTEGRA, COUNTRY ANALYSIS: Financial Literacy Competencies for Adult Learn-
ers, Report for Slovenia, 2011.

7.6 Druge informacije 

Če potrebujete več informacij o določeni temi, glejte reference na koncu strani. 

External links for further reading

Ministry of Education, Science and Sport
Education System in Slovenia
Statistical Office of the Republic of Slovenia (SURS)
OECD country profile
Education Policy Outlook Country Profile Slovenia (pdf)
Business portal
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education

http://www.mizs.gov.si/en/
http://www.eurydice.si/category/english/education-system-of-slovenia/
http://www.stat.si/StatWeb/en/home
http://www.oecd.org/slovenia/
http://www.oecd.org/slovenia/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Slovenia.pdf
https://www.podjetniski-portal.si/mladi-in-podjetnistvo
https://www.nakvis.si/?lang=en
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE
Po pregledu tečajev, usposabljanj in najboljših praks smo ugotovili, da pristopi žensk 
k pridobivanju podjetniških veščin in finančne pismenosti še niso zelo razširjeni. 
Pri analizi vrzeli v treh zajetih programih poklicnega usposabljanja je bilo jasno 
ugotovljeno, da podjetniške finance na področju financiranja, naložb in poklicnega 
pokojninskega zavarovanja niso v zadostni meri zajete v vseh ponudbah. To dejstvo 
je upoštevano v rezultatih projekta EnFinCap in temu primerno je prilagojena tudi 
izobraževalna ponudba.

Trenutna (formalna) izobraževalna ponudba o teh temah ni poglobljena, temveč 
je razmeroma redka. S spodbujanjem in razširjanjem teh praks v okviru tega 
projekta se bodo pridobila dodatna znanja v smislu finančnega razmišljanja in 
odnosa, osnovnega in vsakdanjega pravilnega znanja, finančne neodvisnosti in 
medosebnega upravljanja ter ekonomskega in poslovnega vodenja, zlasti za ženske 
z osnovno ali srednjo izobrazbo. 

Ob upoštevanju vseh teh spoznanj se oblikuje podlaga za pripravo gradiva za 
usposabljanje. Splošni okvir je, da ciljna skupina pridobi osnovno znanje, povezano 
s finančnim upravljanjem in ustanovitvijo podjetja. Vendar pa je to znanje nujno 
treba razširiti, zlasti v zvezi z bančnim sektorjem, naložbami, finančnimi storitvami, 
računovodstvom in seveda različnimi tehničnimi aplikacijami, ki so danes na voljo.
Verjamemo, da ta projekt ponuja priložnost za izboljšanje izobraževalne ponudbe 
in spretnosti, povezanih s podjetništvom, zlasti finančne pismenosti žensk. V 
skladu s tem bi bilo treba ženskam ponuditi tečaje, ki bi poudarjali pomen, koristi 
in razsežnosti finančne pismenosti. Programi bi jim morali zagotoviti znanje 
in jih spodbuditi, da te spretnosti uporabijo za povečanje svoje neodvisnosti, 
zaposljivosti in podjetništva.



KREPITEV PODJETNIŠKIH 
IN FINANČNIH KOMPETENC 

ZA MIKROPODJETNICE V 
LEPOTNEM IN WELLNESS 

SEKTORJU

MEDNARODNI INSTITUT ZA IMPLEMENTACIJO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MARIBOR, 
Slovenija

INNOVATION HIVE, Grčija

IP.CENTER, Avstrija

EPIMELITIRIO LARISAS, Grčija

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR, Slovenija

DAYANA, Bolgarija

https://enfincap.eu/


