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Finančno pismenost razumemo kot sposobnost »branja, 

analiziranja, upravljanja in komunikacije o osebnih 

finančnih pogojih, ki vplivajo na materialno blaginjo« 

(Anthes 2004, v Samy in sod. 2008: 56). 

 



Vzorec - naključni vzorec - osebe, ki so v času 

anketiranja (od 4.11. 2013 do 29.11. 2013) dostopale 

do e - vprašalnika preko 1) spletnih strani 

Slovenskega zavarovalniškega združenja, nekaterih 

članic Slovenskega zavarovalnega združenja ter 

MedOverNet in 2) preko Facebook strani 

posameznih članic Slovenskega zavarovalniškega 

združenja. 

N = 906 

Ostali demografski podatki vzorca so opisani v 

poročilu. 
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Anketni vprašalnik 

1.sklop: splošni demografski podatki anketiranih 

oseb; 

2.sklop: 16 trditev s področja finančne in 

zavarovalniške pismenosti (trditve povzete iz 

publikacije Financial Literacy - Raising the level of 

literacy and numeracy in Wales through the context 

of financial literacy (2007: 23)); 

3.sklop: vprašanje vezano na pridobitev dodatnih 

informacij o zavarovanjih. 
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Sem sposoben upravljati družinski proračun, opravljati vsakodnevne…

Znam presoditi, kdaj potrebujem  strokovni nasvet s področja…

Znam vnaprej izdelati svoj finančni načrt – proračun. 

Vem, za katere škodne primere in dogodke sem zavarovan jaz in…

Poznam pomen osnovnih zavarovalnih izrazov (kot npr. odbitna…

Vem, kako ravnati v primeru, ko se mi kaj pripeti (nezgoda,…

Razumem, zakaj plačujem davke in osnovno zdravstveno…

Poznam svoje osnovne pravice in dolžnosti kot zavarovanec.

Poznam finančna tveganja, ki sem jim izpostavljen kot posameznik…

Poznam vlogo različnih finančnih organizacij (banke, pokojninski…

Znam oblikovati vprašanja in razumem odgovore o…

Znam primerjati avtomobilska zavarovanja med seboj.

Sem računsko spreten in sposoben ustrezno reagirati na … 

Znam primerjati nezgodna zavarovanja med seboj.

Znam primerjati življenjska zavarovanja med seboj.

Znam primerjati kreditna zavarovanja med seboj.
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Kje bi v prihodnje želeli dobiti več informacij o 
zavarovanjih? 
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spletnih
straneh

zavarovalnic

Pri
zavarovalnih
zastopnikih in
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Iskal/a bom
drugje na
internetu

Od prijateljev
in sodelavcev

Iskal/a jih bom
pri drugih

članih družine

Po e-pošti,
sms-ih ter

aplikacijah na
tablicah in
pametnih
telefonih

Drugje Informacije
bom prejel/a v

oglasih
zavarovalnic
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Prihodnost  je  v  vaših 

rokah.  

 

Veliko poslovnih uspehov  


