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FINLIT - učna pot za končne uporabnike knjižnic 

 

Finančna pismenost je ena ključnih kompetenc 21. stoletja. Je kombinacija finančnega znanja, veščin in 

vedenja, ki nam pomagajo sprejemati pravilne finančne odločitve z namenom doseganja finančne blaginje. 

Ne glede na to, kako dobro upravljamo s svojimi osebnimi financami, ali smo kdaj najeli kredit oziroma 

uporabili zavarovalne storitve, kako daleč sega naše znanje o finančnih sistemih in evrskem območju, 

koliko izkušenj imamo s spletnim nakupovanjem in spletnim bančništvom, vsi potrebujemo več znanj in 

veščin, da zaščitimo sebe in svojo družino v hitro spreminjajočem se in zelo kompleksnem sodobnem 

finančnem okolju, v katerem so finančni produkti in storitve vse bolj kompleksni in bolj tvegani. 

Izobraževalni program FINLIT daje znanje, razvija veščine in spodbuja prakso - na spletu in v živo. Temelji 

na kombiniranem učenju, ki združuje usposabljanja v učilnici s spletnimi tečaji in se izvaja s pomočjo 

usposobljenih knjižničarjev s certifikatom v splošnih knjižnicah. Program je na voljo v 5 jezikih – angleščini, 

poljščini, bolgarščini, romunščini in slovenščini. Glede zahtevnosti sta tečaja dostopna na osnovni in 

napredni ravni, in sicer v obliki spletnih tečajev ter s scenariji za izvajanje tečajev v živo in preko spleta. 

Osnovno raven sestavlja 5 modulov:  

1. Finančno načrtovanje in osebni proračun 
2. Finančni sistem 
3. Krediti in posojila 
4. Zavarovanja 
5. Varstvo potrošnikov in njihove pravice 
 

 
Napredno raven tečaja sestavlja 6 modulov:  

1. Spletno bančništvo  
2. Spletno nakupovanje 
3. Varnost financ na spletu 
4. Varčevanje in naložbe 
5. Dedovanje 
6. Zaslužek v pokoju  
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Bogate izobraževalne vsebine so predstavljene na zanimiv način, strokovno oblikovane in polne praktičnih 

primerov, interaktivnih vaj, individualnih ali skupinskih nalog, video in zvočnih posnetkov. Vsi moduli so 

prilagojeni slovenskemu finančnemu sistemu ter produktom in storitvam, ki so dosegljivi na našem trgu.  

Nekaj primerov: 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 



6 

 

 

 



7 

 

 

 

Kako opraviti tečaj? 

1. Vpišite se v učno okolje FINLIT. Sledite navodilom: 

2. video: https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=42 ali  

3. na drsnicah: https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=42 

4. Stopite v stik z eno izmed slovenskih knjižnic, ki nudijo izobraževanja FINLIT in izvedite, 

kdaj in kako načrtujejo izvedbo tečajev (v živo ali na daljavo). Dobili boste tudi navodila za 

registracijo v spletno učno okolje. 

5. Ugotovite, katera raven ali modul vas zanima. Priporočamo, da začnete z moduli na 

osnovni ravni in znanje nadgradite še na napredni ravni.  

Tečaji FINLIT so brezplačni in jih izvajajo knjižničarji izobraževalci v splošnih knjižnicah.  

Po uspešnem zaključku tečaja, vsak udeleženec dobi avtomatsko generirano Potrdilo z enotno 

identifikacijsko številko.  

 

 

 

 

SREČNO! 

https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=42
https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=42

