
    
 
 

 

Spoštovani, 

 

na Ljubljanski borzi ter Zavodu Republike Slovenije za šolstvo smo odločni podporniki družbe znanja ter 
izobraževanja. Zavedamo se pomena znanosti ter novih spoznanj, predvsem pa prenosa pridobljenih 
znanj ter veščin na nove generacije. Pri tem se želimo še zlasti posvetiti področjem, ki kljub svojemu 
pomenu morda niso zadosti prisotna v običajnem šolskem kurikulumu.  

Eno od takšnih področij se nam vsekakor zdi finančna pismenost. Mladi so se deloma že, vsekakor pa 
se v večji meri še bodo srečali s pomenom dobrega upravljanja osebnih financ. Stabilno ter zdravo 
finančno stanje pomembno vpliva na življenje, hkrati pa na tem področju mlade čakajo številne 
priložnosti kot tudi pasti. Vendar pa kljub nedvomnemu pomenu finančne pismenosti po našem mnenju 
mladi o njej izvedo bistveno premalo.  

Ljubljanska borza vsako leto, predvsem v okviru svetovnega tedna denarja, organizira dneve odprtih 
vrat ter druge aktivnosti za približanje znanja o financah mladim generacijam. Ker nam letošnje razmere 
onemogočajo izvedbo dogodkov v klasični obliki, jih bomo preselili na splet in izvedli virtualno.  

Zato vas vljudno vabimo na prvo finančno izobraževanje mladih, ki ga 25. novembra 2020 med 
14:00 ter 16:00 soorganiziramo na Ljubljanski borzi ter Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. 
Vsebine so namenjene predvsem mlajšim generacijam, pa tudi profesorjem in vsem ostalim, ki jih 
tematika zanima. Znanje bodo podajali izkušeni strokovnjaki z različnih področij ter uglednih institucij, 
ki bodo mladim na enostaven način približali upravljanje osebnih financ, področje finančnih trgov ter 
predvsem ovire in tudi priložnosti, s katerimi se bodo v svojem življenju vsekakor srečali.  

Med udeležence bomo razdelili tudi preko 200 brezplačnih izvodov nove družabne igre Borza 
Slovenija, ki na zabaven ter hkrati poučen način mladim približuje področje financ.  

Dogodek je povsem izobraževalne narave, več informacij o njem pa lahko pridobite v priloženem 
programu ali na naslovu tamara.kragulj@ljse.si.  

 

Vljudno vabljeni! 

 

 mag. Aleš Ipavec  
predsednik uprave 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 
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