
Ljubezen 
in denar
DANES SE ZDI, DA LAHKO 
Z DENARJEM KUPIŠ TUDI 
LJUBEZEN, ROMANTIKA IN 
ČUSTVA PA SO ZAMRZNJENA 
TER PREcEJ NEPOMEMBNA. 
ALI RES? str. 8
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20 let Skupine KD in  
KD Skladov � 20 let 
spominov
KD Skladi, ki so del Skupine KD, so v dveh desetletjih preživeli velike 
spremembe na trgu in se naučili, kako prepoznati priložnosti in jih 
izkoristiti. Tokrat vam predstavljamo zgodovino Skupine KD v slikah.

1994
LETA 1994 SO SE NA MIKLOŠIČEVI 
ULIcI 4 V SREDIŠČU LJUBLJANE 

ODPRLA VRATA PRVEgA SEDEžA 
KMEČKE DRUžBE D.D.

2001
UVEDBA NOVE cELOSTNE gRAfIČNE 
PODOBE. ZELENO STILIZIRANO DREVO 
ZAMENJA STROgA gEOMETRIJSKA 
LINIJA V ORANžNI, BELI IN ČRNI BARVI, 
Z IZPISANO KRATIcO KD.

1996
NASLOVNIcA PRVE ŠTEVILKE 
ČASOPISA KMEČKE DRUžBE D. D.  — 
MOJA DRUžBA, KI JE IZŠEL JUNIJA 1996.

ZGODOVINA       32        ZGODOVINA

2002
NA STRITARJEVI ULIcI 4 V LJUBLJANI SMO 

LETA 2002 ODPRLI PRVO fINANČNO TOČKO 
ZUNAJ SEDEžA DRUžBE.

2007
NA TISKOVNI KONfERENcI fEBRUARJA 

2007 SO V gRAND HOTELU UNION 
ZAREZALI V TORTO V ČAST VZAJEMNEgA 
SKLADA KD gALILEO, KI JE PRAZNOVAL  

15-LETNIcO.

2010
KD Group je Kot Glavni poKrovitelj 
glasbenega dogodka skupaj z družbo 
Mercator oMogočila nastop znanega 
GlasbeneGa umetniKa josÉja Carrerasa. 

2009
žIVLJENJSKA ZAVAROVALNIcA KD 

žIVLJENJE S SVOJIM DRUžBENO 
ODgOVORNIM POSLANSTVOM JE MED 

DRUgIM LETA 2009 OMOgOČILA BIVANJE 
NAgAJIVIH OPIc V LJUBLJANSKEM ZOO.

2013
LANI SO BILI KD SKLADI MED VSEMI 

SLOVENSKIMI UPRAVLJAVcI VZAJEMNIH 
SKLADOV IZBRANI ZA NAJBOLJŠO DRUžBO ZA 

UPRAVLJANJE.

2003
KoneC leta 2003 je KD Group  

priDobila CertifiKat za KaKovost.

1995
taKŠen je bil leta 1995 investiCijsKi 
Kupon vzajemneGa sKlaDa Galileo.

2005
AS, DEL SKUPINE KD, JE NASTAL Z ZDRUžITVIJO 
ZAVAROVALNIc ADRIATIc IN SLOVENIcA.

2012
OD LETA 2012 LAHKO DRUžBE KD 

NAJDETE NA NASLOVU: 
Dunajska cesta 63,  

1000 LjubLjana.

2014
lepo vabljeni na razstavo ob 20-letniCi 

sKupine KD, Ki si jo lahKo oGleDate na 
sedežu družb kd ali prek virtualne galerije 

na www.KD-Group.Com.

2008
KD fUNDAcIJA JE BERNARDU BRIZANIJU, 

MLADEMU gLASBENEMU VIRTUOZU, 
POMAgALA PRI NADALJNJEM 

USTVARJANJU. BERNARDO JE PREJEL 
V UPORABO VIOLONČELO UMETNIŠKE 

VREDNOSTI IZ 18. STOLETJA, IZDELOVALcA 
IN UMETNIKA JEANA BAPTISTE DESHAyESA 

SALOMONA (1713�1767).
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1. KAJ POVEDO 
PRIMERJALNI INDEKSI? 
V naložbeni politiki vsakega vzajemnega 
sklada je določeno, v katere vrednostne 
papirje, regije in panoge bo izbrani vzaje-
mni sklad vlagal. Kako uspešen bo pri tem, 
merimo s primerjalnimi indeksi (angl. ben-
chmark). Uspešnost upravljanja vzajemne-
ga sklada torej vrednotimo z doseganjem ali 
preseganjem donosnosti vnaprej določene-
ga primerjalnega indeksa. 

2. NAČELA 
PRIMERJALNIH 
INDEKSOV
Glavne primerjalne indekse izračunavajo 
neodvisni ponudniki (MSCI, S&P ipd.), v 
primeru bolj nišnih produktov pa so lahko 
tudi lastno izračunani, a mora biti meto-
dologija transparentna. Primerjalni indeks 
mora biti med drugim nedvoumno in jasno 
definiran ter sestavljen iz takšnih vredno-
stnih papirjev, ki imajo ves čas znano tržno 
ceno. Mora biti vsebinsko primeren, torej 
relevanten za investicijsko politiko kon-
kretnega sklada, vnaprej določen in sproti 
objavljan. Zakaj? Znane so bile goljufije, ko 
so si upravljavci skladov benchmark izbrali 
»za nazaj«.

3. MED VARČEVANJEM
Gibanje primerjalnega indeksa vlagatelju 
pove, kaj je glavni cilj upravitelja pri upra-
vljanju sklada, v katerega je investiral, in 
kako je bil pri tem uspešen glede na razmere 
na določenem trgu. 

Primerjalni indeks je za vlagatelja vzaje-
mnih skladov torej koristen, saj lahko na 
takšen način oceni, ali je bil njegov upravi-
telj dober in zakaj. Seveda pa je treba upo-
števati daljše obdobje, ne le nekaj mesecev 
ali eno leto. 

Izjemno redki so tisti upravitelji vzaje-
mnih skladov, ki leto za letom konsistentno 
premagujejo svoj primerjalni indeks. 

4. ZAKAJ JE POMEMBNO 
ZA UPRAVITELJA? 
Za upravitelja je ključnega pomena, da 
preseže donosnost primerjalnega indeksa. 
Dodaten cilj je, da se presežna donosnost 
ustvari z istim ali manjšim tveganjem, kot 
ga nosi primerjalni indeks. Skladno s tem se 
izračunavajo tudi različni kazalniki uspe-
šnosti, ki merijo doseganje presežnih dono-
snosti in upoštevajo prevzeta tveganja. 

primerjalne indekse 

skladov najdete na:  

www.kd-skladi.si

Zakaj je razkritje 
primerjalnih indeksov 
dobrodošlo?
Kako lahko vlagatelj ve, ali je njegov upravitelj vzajemnega sklada 
dobro opravil svoje delo? Enostavno – to pokaže primerjalni indeks.
AVTOR: maG. lUka Flere, CFa, direktor naloŽBeneGa sektorja, kd skladi

Čustvene 
odločitve 
veliko stanejo?
»Če mislite, da denar ne more kupiti ljubezni, potem ga imate očitno prema-
lo,« meni Gene Simmons, član kultne ameriške zasedbe Kiss. Res? Najno-
vejše raziskave sicer kažejo, da ima premoženje precejšen vpliv na izbiro 
partnerjev – predvsem pri tistih, ki si življenjskega sopotnika iščejo v malce 
poznejših letih. Vendar menim, da je to odvisno od vsakega posameznika 

posebej, tako kot odločitev o bistvenem 
vprašanju, kot je upravljanje in pleme-
nitenje lastnega premoženja.

Če gre verjeti raziskavam, materialna 
varnost in status pogosto premagata 
ljubezen pri izbiri življenjskega par-
tnerja. Trezno glavo – brez čustev in 
instinkta – pa je pomembno obdržati 
pri odločitvah o vlaganju. Dejstvo je, 
da »impulzivni« vlagatelji oziroma 
tisti, ki se panično odzivajo na doga-
janje na finančnem trgu, večinoma 
dosegajo slabše rezultate pri vlaganju 
kot tisti, ki se odločajo hladnokrvno, 
premišljeno, disciplinirano in ne na 
podlagi črednega vedenja. 

V poslovnem svetu nas lahko, kakor včasih pri ljubezni, 
preveč čustvene in intuitivne odločitve stanejo veliko. Od-
ločati se je treba predvsem racionalno. To pa je pogosto 
težko. Pri tem je lahko v veliko pomoč mnenje nekoga, ki 
mu lahko zaupamo. Ko gre za osebna vprašanja, se posve-
tujemo s prijatelji. Pri finančnih zagatah pa si odločanje 
lahko olajšamo z mnenjem finančnega svetovalca, ki bo 
namesto nas videl »celotno sliko« in nam predlagal, kaj 
naj naredimo v določeni situaciji. 

KAZALO

zaKaj moram  
plačevati provzijo?
Večno vprašanje vlagateljev z enostavnim 

odgovorom upravljalcev. — str. 6

ljubezen in Denar 
Ne ženske ne moški ne želijo biti edini,  

ki domov prinašajo denar. Premoženje ima 

pri marsikom pomembno vlogo pri izbiri 

življenjskega partnerja.  — str. 8

obrestna mera Depozitov:  
Kot Kamen v voDi 
Razmišljajmo o alternativi depozitom, da ne 

bomo s privarčevanim denarjem kupili manj 

kot pred 6 leti. — str. 12

oči. naj bodo Široko odprte! 
�Ne boste verjeli, kakšne trende lahko pre-

poznate, če opazujete ljudi,« pravi Casper 

Rondeltap, član uprave družbe KD Skladi. 

— str. 13

mislila sem, Da se mi  
boDo vsi smejali
V zibelki inovatorke Erike Drobnič je spal 

najmlajši član angleške kraljeve družine, 

princ George. — str. 14
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OpOZOrIlO VlAGAteljem KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski 

delniški sklad, KD Bond, obvezniški � EUR, KD MM, sklad denarnega trga — EUR, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, 

delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija — Kitajska, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, in KD Dividendni, delniški. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, 

dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu 

družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si. Pretekla donosnost naložbe v sklad ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote 

premoženja posameznega sklada je v veliki meri odvisno od stanja na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot v preteklosti. Obstaja 

verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Vstopni in izstopni stroški ter davki, ki jih morda plača vlagatelj in ki bi sicer znižali prikazano donosnost, v izraču-

nu niso upoštevani. Najvišji vstopni stroški za sklade KD Galileo, KD Rastko, KD Balkan, KD Novi trgi, KD Surovine in energija, KD Tehnologija, KD Vitalnost, KD Indija — Kitajska, KD Latinska Amerika, KD Vzhodna 

Evropa in KD Dividendni znašajo 3 %, za KD Bond in KD Prvi izbor pa 2 %. Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM nima vstopnih 

stroškov. Najvišji izstopni stroški znašajo 2,5 % in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev iz varčevalnih paketov, če od prvega vplačila v paket še ni minilo pet let. KD Bond in KD MM nimata izstopnih stroškov. 

Tečajnica je objavljena v časnikih Delo, Dnevnik, Finance in Večer. Rezultati do leta 2012 so bili doseženi pod pogoji, ki se več ne uporabljajo. Pri preračunu tolarskih vrednosti enote premoženja v evre je bil upo-

rabljen srednji tečaj Banke Slovenije, ki je veljal na obračunski dan. Do 100 % sredstev sklada KD Bond je lahko naloženih v obveznice enega samega izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost 

ali mednarodno organizacijo. Do 100 % sredstev sklada KD MM je lahko naloženih v instrumente denarnega trga enega samega izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost ali mednarodno 

organizacijo. Najmanj 90 % sredstev sklada KD Prvi izbor je naloženih v enote drugih skladov. KD Balkan: Indeks STOXX® Balkan TMI ex Greece & Turkey je registrirana blagovna znamka STOXX Limited.

optimUm, številka 2, oktoBer 2014

Izdajatelj in nosilec avtorskih pravic: KD Skladi, d. o. o. 

Odgovorni urednik: Luka Podlogar

Namestnica odgovornega urednika: Zala Grilc 

Izvršna urednica: Vlasta Tifengraber

Uredniški odbor: Luka Podlogar, Zala Grilc,  

Darja Gabrovšek Polajnar, Primož Cencelj, Luka Flere, Katja 

Bogataj Kopriva, Ernes Suljić, Primož Inkret, MBA

Slikovno gradivo: Jernej Lasič, Aleš Rosa,   

Arhiv KD Skladi, Shutterstock

Vsebinska in oblikovna zasnova,  

izvršno uredništvo in produkcija:  

PM, Poslovni mediji d. o. o.

Tisk: MR Grafik

Naklada: 10.000

LUKA PODLOgAR,  
preDseDniK uprave, KD sKlaDi

6

11 oD 14 KD sKlaDov preseGa primerjalni inDeKs
poDatKi so za obDobje 1. 8. 2013 Do 31. 7. 2014

  letni Donos primerjalneGa inDeKsa (v %)
  letni Donos KD sKlaDov ( v %)
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KD DiviDenDni
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stroškov. Če vlagatelj želi izplačilo pred potekom petih 
let od prvega vplačila, se mu na želeni znesek obračunajo 
izstopni stroški v višini 2,5 odstotka. Po poteku petih 
let od prvega vplačila pa tudi pri tem vplačevanju ni več 
izstopnih stroškov.

Zakaj nastajajo posredni stroški?

Posredni stroški nastajajo ob delovanju sklada. Kot 
posredni strošek opredeljujemo tudi strošek upravljanja 
sklada ali t. i. upravljavsko provizijo, ki pokriva stro-
ške vodenja in upravljanja premoženja. Je strošek tima 
upraviteljev in je »plačilo« za njihovo strokovno pozna-
vanje trga ter strokovnost pri izbiri ustreznih finančnih 
instrumentov za vsak sklad, pa tudi strošek vseh drugih, 
ki skrbijo, da sklad nemoteno deluje. 

Na dokumentih za vlagatelje zasledimo podatek CSP 
– celotni stroški poslovanja sklada, ki se izračunavajo 
za vse evropske sklade enako in omogočajo primerjavo 
med njimi. Vključujejo plačila upravljavske provizije in 
skrbništvo ter druge stroške sklada, ne vključujejo pa 
stroškov transakcij s premoženjem sklada. 

Višina upravljavske provizije je odvisna od nalo ž
bene strategije sklada. Nekatere vrste naložb  namreč 
zahtevajo več raziskav in pregledov, predvsem ko gre 
za zahtevnejše finančne instrumente in zahtevnejše trge. 
Naš upraviteljski tim osebno obiskuje različna podjetja 
v regiji. Tako naložbe skladov preuči ne samo ob branju 
njihovih bilanc in finančnoekonomskih analiz, ampak 
tudi na osebnih sestankih z menedžmentom podjetij, 
katerih delnice so del naših skladov.

Upravljanje je Že vraČUnano

Upravljavska provizija je določena v odstotku od pov-
prečne letne čiste vrednosti sredstev (ČVS) posameznega 
podsklada KD Krovnega sklada. 

Za vlagatelja je seveda najpomembnejša informacija 
ta, da upravljavska provizija ne bremeni neposredno 
njega, ker je že vračunana v vrednost enote premoženja 
sklada (VEP). 

taBela  

vstopnih stroškov:  

www.kd-skladi.si

Zakaj moram 
plačati provizijo?
Ničkolikokrat slišimo zavzet pogovor o 
tem, katere provizije in kolikšne stroške 
mora plačevati vlagatelj v vzajemne sklade. 
Pripravili smo odgovore, ki bodo to pojasnili.
AVTOR: katja BoGataj kopriva, FinanČna svetovalka, kd skladi

NAjprej NAjpOmembNejšA rAZlAGA in delitev stro-
škov. Stroške skladov delimo v dve kategoriji: neposre-
dne in posredne. Pri neposrednih poznamo vstopne stro-
ške, ki se obračunajo iz vlagateljeve naložbe, in izstopne, 
ki jih družba obračuna ob izplačilu na vlagateljev osebni 
bančni račun. Posredne stroške nosi sam sklad, zato jih 
vlagatelj ne čuti neposredno v svoji »denarnici«.

vstopna proviZija kot �naGrada«

Zakaj morajo torej vlagatelji plačati vstopno provizi-
jo (vstopne stroške)? Vstopni stroški so nadomestilo 
finančnim svetovalcem za njihove storitve. Ti na začetku 
vlagateljem pomagajo opredeliti potrebe, skupaj najdejo 
primerno naložbo in s tem poskušajo doseči finančne 
cilje, ki si jih vlagatelji določijo ob začetku varčevanja v 
skladih. Za te storitve je finančni svetovalec »nagrajen« 
z začetnimi vstopnimi stroški, ki pri KD Skladih znašajo 
največ do 3 odstotke vloženih sredstev. Morda bi kdo po-
rekel, da ta »nagrada« ni garancija, da bo svetovalec res 
dobro in v korist vlagatelja opravljal svoje delo. Res je, in 
tukaj se dobre družbe za upravljanje ločijo od slabših. 

Kadar rastejo gospodarstva in z njimi kapitalski trgi, so 
vsi zelo zadovoljni, še najbolj vlagatelji, saj se jim vplačila 
v sklade z donosi lepo plemenitijo. A kaj, ko ni vedno 
tako. Gospodarstva se namreč gibljejo ciklično in priča 
smo tako rasti kot padcem. In ne glede na to, ali je vlaga-
telj na začetku plačal vstopno provizijo kot »nagrado« 
za dobro opravljene storitve, ni garancije, da bo doga-
janje na trgih vedno samo pozitivna izkušnja. Pri tem 
se dobri, strokovni in profesionalni finančni svetovalci 
lahko izkažejo s primernimi prilagoditvami portfeljev 
vlagateljev v času premikov in seveda, ko so prilagoditve 
tudi smiselne.   

Družba KD Skladi izstopnih stroškov ne zaračuna. 
Izjema je le oblika varčevalnega načrta v paketu skladov, 
pri katerem vlagatelji mesečno vplačujejo brez vstopnih 

pOVpreČje  
VstOpNIh strOšKOV

KONtAKt

080 80 24 / nasvet@KD-sKlaDi.si

pOVpreČNA UprAVljAVsKA 
prOVIZIjA 

primerjava 
stroŠKov*

POVPREČJE V 
SLOVENIJI

 2 % 

KD SKLADI 

1,74 % 

POVPREČJE V 
SLOVENIJI

2,94 %

KD SKLADI

2,64 %

* povprečje vseh skladov
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DDejstVO je, DA ImAtA premOžeNje in družbeni status 
pri marsikom izredno pomembno vlogo pri izbiri ži-
vljenjskega partnerja. Vendar to ni nič novega. Ne v svetu 
ne pri nas. Slovensko leposlovje iz polpretekle zgodovine 
vsebuje mnogo zgodb o ljubeznih, ki so bile obsojene na 
neuspeh zaradi statusnih razlik. Če se je gruntarski fant 
zagledal v bajtarsko dekle ali obratno, skorajda ni moglo 
priti do srečnega konca. Danes morda zveni surovo, 
toda nekdaj je veljalo naslednje: poroka je bila pretežno 
poslovna transakcija; zaželenost neveste je bila premo 
sorazmerna vrednosti njene dote; skupno gospodinjstvo 
(v katerem so pogosto živele tri generacije) je bila eko-
nomska in praktična nuja; otroci so bili delovna sila in 
pokojninsko zavarovanje.

In danes, ali je vse drugače? Napredek je sicer prinesel 
veliko sprememb, toda najbolj daljnosežni sta bili široka 
dostopnost kontracepcije ter večje možnosti za šolanje 
in zaposlovanje žensk, ki v zadnjih desetletjih niso več 
obsojene samo na vodenje gospodinjstva in vzgojo otrok. 
Tradicionalnih omejitev pri sklepanju partnerskih odno-

sov je manj, transportna in komunikacijska sredstva so 
tako »zmanjšala« svet, da je izbira potencialnih partner-
jev, vsaj načeloma, velika. Vendar nam sociologi dajejo 
vedeti, da bi v novem svetu bilo veliko manj revščine, če 
bi se, denimo, v ZDA bogati poročali z revnimi. Sliši se 
idealno. Žal je to precej nemogoče, saj se bogati še zdaleč 
ne vrtijo v enakih krogih kot tisti z veliko manj prihodki 
in obratno. Za romantiko v stilu pravljice Pepelka ali pa 
filma Čedno dekle torej ostaja tolikšna možnost kot za 
glavni dobitek na lotu. 

kdo s kom?

Zvišala so se tudi pričakovanja oziroma merila žensk, ki 
so dandanes v veliki meri ekonomsko neodvisne, tako da 
večini pri izbiri življenjskega partnerja ni treba več raz-
mišljati o njegovem premoženju. Kakšno vlogo pa igra 
denar pri današnjih partnerskih odnosih? Strokovnjaki 
ugotavljajo, da še vedno precej pomembno. Človeška na-
rava se v zadnjih stotih letih namreč ni spremenila toliko, 
da bi sledila tehnološkim in družbenim spremembam.

Ljubezen  
in denar

Danes se zdi, da lahko z denarjem kupiš 
tudi ljubezen in da so romantika in čustva 

zamrznjena ter precej nepomembna. Ali je to res?

AVTOR: sandi kodriČ
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Naravne zakonitosti se ohranjajo, saj tehnologija in 
farmacija nista mogli odpraviti bioloških razlik med 
spoloma. V ženski naravi je, da skrbi za »gnezdo«. Zato 
ženska vseeno, kljub današnji materialni neodvisnosti, 
še vedno v večini primerov skrbi za »tri vogale v hiši«. 
Zadnja leta se dogaja tudi, da se moški odločajo – če 
ima žena vrhunsko kariero – za polovični delovni čas in 
prevzamejo »žensko vlogo« v gospodinjstvu, so  pa zato 
ničkolikokrat tarča posmeha, predvsem moškega dela 
poznanstev in sodelavcev, češ, si se čisto poženščil. A mo-
goče bo kmalu prišlo do spremembe – mlada generacija 
ima namreč drugačno miselnost. Mladi moški si ne želijo 
več samo mladih lepih žensk, ki bodo skrbele za potomce 
in jim bodo v moralno podporo, ampak iščejo partnerice, 
ki so finančno samostojne in s podobno stopnjo izobraz-
be, kot jo imajo sami. 

Včasih je bila tendenca, da so se ženske poročale 
 »navzgor«, torej da je bil ženin nekoliko višji po statu-
su od neveste (in izobrazbi, kar pa je bilo tako ali tako 
skoraj neizogibno, saj so bili ženskam na voljo le 'nižji' 
poklici). Danes pa je zanimivo samskih žensk na vodilnih 
položajih dvakrat več kot moških.

Če pogledamo sestavo aktivnega prebivalstva, vidimo, 
da je danes to, kar je veljalo v preteklosti, nemogoče. Če 
sta oba partnerja zaposlena, je danes najbolj verjetno, da 
imata podobno višino plače. Kadar je odstopanje med 
njunima plačama veliko, pa je še vedno bolj verjetno 

področjih. Moški več tvegajo, zato bolj gravitirajo k 
podjetniški karieri. Ženske bolj cenijo stabilnost, zato jih 
bolj privlačijo varne službe v javnem sektorju. Tudi pri 
varčevanju je opazna razlika: pri bolj tveganih načinih ple-
menitenja prihrankov je udeleženih bistveno več moških 
kot žensk. V krizi pa so se ženske izkazale za veliko boljše 
vlagateljice, saj so pri izbiri naložb bolj konservativne.

Finančna situacija je najbolj napeta takrat, kadar je eden 
v paru nezaposlen. Tudi v tem primeru gre (statistično) 
bolj verjetno za moškega. Na vsakih 100 brezposelnih 
žensk je leta 2013 prišlo 118 brezposelnih moških. Če iz-
vzamemo brezposelnost, je največji finančni zalogaj parov 
in družin reševanje stanovanjskega problema. Skupno 
bivanje je zaradi visokih nepremičninskih cen in slabše do-
stopnosti kreditov velik problem. Kamen spotike je lahko 
tudi izbira bivališča. Bi živeli v mansardi ali prizidku hiše 
staršev? Ni rečeno, da se to ne more obnesti, a nevarnost, 
da bo prisotnost staršev negativno vplivala na partner-
sko zvezo, ni zanemarljivo majhna. Sliši se neverjetno – a 
raziskave kažejo, da se celo pari z otroki ločujejo pogosteje 
kot moški in ženske, ki imajo skupno nepremičnino.

 napaČne odloČitve so noČna mora

Največjo finančno grožnjo v sedanji krizi pa predstavlja 
(poslovno) propadanje podjetnikov, ki lahko vpliva tudi 
na osebno premoženje. Marsikdo od nas verjetno v krogu 
znancev in prijateljev pozna primer, ko je šel podjetnik 

Denar ljubezni 
ne pričara, 
lahKo pa jo 
razDre. 

tako ženske 
Kot moŠKi si ne 
želijo biti edini, 
Ki sKrbijo za 
družino. če si 
torej sposoDimo 
anGleŠKi 
izraz, nihče 
noče biti edini 
»breaDwinner«.

moški tisti, ki ima višjo plačo. Povprečna plača mo-
ških v Sloveniji je za 4,9 odstotka višja, čeprav so manj 
izobraženi: visoko izobraženih moških je okoli 84.000, 
žensk pa kar 109.000. Za te visoko izobražene ženske 
enostavno ni dovolj potencialnih partnerjev za poročanje 
»navzgor«. 

Suha statistika sicer pravi, da za zvezo ni obetavno, 
če ženska zasluži več od moškega. Ekonomist Jože P. 
Damijan je v članku s pomenljivim naslovom Prekletstvo 
ženske emancipacije na osnovi ameriških študij razložil, 
da »ženske (v dobršni meri povsem podzavestno) niso 
zadovoljne z moškimi, ki zaslužijo manj«. Po ameriških 
podatkih taka razmerja trajajo manj časa in tudi moški 
se v njih počutijo slabše, saj naj bi bila okrnjena njihova 
tradicionalna vloga hranitelja družine. Zveze, v katerih 
moški zaslužijo manj kot ženske, so najbolj krhke, ločitev 
je največ pri zakoncih nižjega sloja.

med drZnostjo in �Ziheraštvom«

Toda do sklepanja zakonskih in zunajzakonskih zvez seve-
da kljub vsemu prihaja, pari pa so se prisiljeni soočati tudi 
s finančnimi vprašanji. Slovenski pari nanje niso dobro 
pripravljeni, saj izobraževalni sistem finančni pismenosti 
ne posveča velike pozornosti in po zadnji raziskavi so 
slovenski mladostniki po finančni pismenosti pod povpre-
čjem držav OECD. Razlike med spoloma pri pogledih na 
finančna vprašanja so statistično dokazljive na različnih 

70,5 %
ZDRUžUJEVA VES DENAR IN VSAK 

VZAME OD TEgA, KOLIKOR POTREBUJE

9,5 %
VSAK OD NAJU OBDRžI  
DENAR LOČENO

15,5 %
ZDRUžUJEVA DEL DENARJA, 
PREOSTALO IMAVA LOČENO

2,3 %
JAZ SAM/A gOSPODARIM Z VSEM 
DENARJEM IN DAJEM PARTNERJU

2,2 %
MOJ/A PARTNER/PARTNERIcA SAM/A 

gOSPODARI Z VSEM DENARJEM

KAKO ImAtA s pArtNerjem/pArtNerIcO UrejeNO GOspODArjeNje 
Z DeNArjem, KI GA je ZAslUžIl eDeN OD VAjU AlI ObA?

poročen/a               50,9 %

zunajzaKonsKa sKupnost                13,9 %

živi ločeno (je poročen/a, a živi ločeno/ne živi s soprogo/M)               1 %

razvezan/a (ločen/a)               5 %

vDoveC, vDova               10,2 %

saMski/a, nikoli niseM bil/a poročen/a               19,3 %

vir: razisKava sjm 2012

KAKšeN je VAš ZAKONsKI stAN?

v stečaj, zapadli dolgovi pa so obremenili tudi njegovo 
zasebno premoženje in premoženje v solasti njegovega 
zakonca. Banke so namreč praviloma za poslovne kredite 
zahtevale zavarovanje z osebnim premoženjem, kadar 
ni bilo dovolj premoženja podjetja – v predkriznih časih 
optimizma in poceni denarja pa se je marsikateri podjetnik 
pretirano zadolžil. In tako lahko zaradi napačnih poslov-
nih odločitev ali zaradi plačilne nediscipline kupcev pride 
do prave nočne more: prodaje stanovanja ali hiše pod 
prisilo, rubeža osebne lastnine, celo do osebnega stečaja. 
Vse to lahko pretrese še tako trdno zakonsko zvezo.

V primerjavi s takim izidom so vsi ostali vidiki skupnih 
financ v partnerski zvezi prava malenkost: delitev gospo-
dinjskih stroškov, kolikšen del prihodkov gre za skupne 
družinske potrebe in koliko ostane za lastne hobije, 
načrtovanje večjih skupnih nakupov. Vse to je zlahka 
rešljivo, če sta partnerja zmožna racionalne komunikacije 
pri, denimo, plemenitenju premoženja in vidita pred seboj 
skupno prihodnost, pa čeprav eden prinese »k hiši« veliko 
več kot drugi in četudi je zaradi nižjega dohodka prizadet 
moški ponos. 

kd skladi — rešitev Za varČevanje 

Cele drUŽine. veČ na: 

www.KD-sKlADI.sI/VArceVAlNI-NAcrtI/

55 %
PRETIRANO 
ZAPRAVLJANJE

vir: anketa družbe Marketing & reasearch resources

21 %
PRIKRIVANJE PORABE

37 %
VRSTA IN OBSEg 
VARČEVANJA

11 %
NEUPOŠTEVANJE 
PARTNERJEVEgA MNENJA PRI 
fINANČNIH ODLOČITVAH

NAjpOGOstejšI VZrOKI ZA prepIr ZAKONceV O fINANcAh

vir: razisKava sjm 2012
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NIKAKOr. Dobre priložnosti po svetu 
lahko bolje prepoznavamo, če se veliko 
premikamo in opazujemo ljudi, podjetja in 
trende v mednarodnem prostoru. Opazo-
vanje je izjemnega pomena! Tako pravi 
Casper Rondeltap, član uprave družbe  
za upravljanje KD Skladi.

investiranje v sloveniji

Med tednom je njegovo delovno okolje 
prostorna, urejena pisarna, z razgledom na 
umirjeni del Ljubljane in velikima moder-
nima umetniškima slikama. Tam se najde 
kak trenutek za razmislek o tem, kako 
investirajo Slovenci. »Vlagatelji morajo 
bolje preveriti skupne stroške pri finančnih 
produktih, v katere vlagajo. Ko analiziramo 
konkurenco, sem presenečen, kako visoke 
stroške obračunajo svojim strankam. V KD 
Skladih se trudimo imeti najnižje stroške in 
najboljše rezultate vlaganj,« se glasi njegov 
nasvet. Takšno stališče je za nizozemskega 
poslovneža, ki je obredel že dobršen del 
sveta, prestrukturiral newyorško podružni-

co družbe VDM Specialists LLC s približno 
300 zaposlenimi, kjer so trgovali z več kot 
500 delnicami podjetij z newyorške borze, 
verjetno običajno – za povprečnega slo-
venskega vlagatelja pa bi to moralo postati 
zlato pravilo.

med slovenijo in niZoZemsko

Marsikateri tehten premislek opravi že v 
nedeljo zvečer na letalu, ko potuje iz Amster-
dama proti Ljubljani. »Takrat je pravi čas za 
zadeve, ki med tednom ne bodo našle časa 
v natrpanem urniku. Ko se v petek zvečer 
vračam v Amsterdam, se osredotočim na pri-
jatelje in družino. Človek se privadi potovanj 
– sčasoma vse spakiraš v en sam kovček, saj 
je treba na letališčih biti hiter in loviti letala. 
Predvsem na letališčih in v mestih rad opa-
zujem ljudi – kaj kupujejo, kako so oblečeni, 
kaj jim je pomembno, koliko prometa imajo 
prodajalne, imena blagovnih znamk ...  
Ne boste verjeli, kašne trende lahko tako 
prepoznate,« pravi o svoji izkušnji poslovne-
ga popotnika od prvega dne kariere.

torBa in vlaGanja

Seveda se največji zakladi takega poslov-
neža ne skrivajo v predalih njegove pisalne 
mize – pogled je treba vreči naravnost v nje-
govo delovno torbo. No, v črni torbi ne naj-
demo, na prvi pogled, nič spektakularnega. 
Prenosnik, dva telefona, ki se jima pozna, 
da morata veliko delati, in analogni kalku-
lator. Tega uporablja za hitro preračunava-
nje – v tem poslu pa je zanj bolj pomembno 
dolgoročno obzorje, kjer poskuša ugotoviti, 
v kakšnem odnosu bodo posamezna po
djetja in njihovi trgi. Investicijske donose je 
smiselno računati za obdobje 2–4 let, pravi. 
Tako izbira trende, ki so mu pomembni. Pri 
tem so ključne bogate izkušnje – in teh ne 
nosi v torbi, pač pa jih lahko na ulici vidi 
vsakdo, ki pozorno opazuje okolico.

oČala

Dolgoročno investiranje, pravi, zahteva 
razmišljanje o prihodnosti in vedno odprte 
oči. Očala v njegovi poslovni torbi zato 
ne začudijo. Kopica poročil o dogajanju, 
revije z najnovejšimi vlagateljskimi trendi in 
informacijami zahtevajo naprezanje. In tega 
je v bogati karieri veliko. Pravi, da vlagatelji 
v mladih letih tvegajo več in radi stavijo vse 
na eno naložbo – z leti pa začnejo mnogi 
prisegati na zmernost v investiranju in 
predvsem na preverjanje dejstev. Kupcem 
svetuje, naj se čim bolje informirajo. 

Oči. Naj bodo 
široko odprte!
Se vam zdi, da lahko uspešen upravitelj 
skladov in član uprave družbe za upravljanje 
dobro prepoznava priložnosti, če vse življenje 
dela le v enem kraju? 
AVTOR: simon rUČiGaj      fOTO: aleš rosa

OsebNA IZKAZNIcA

ime: cASPER 

priimek: RONDELTAP

krAVATe: IMA JIH VELIKO,  
NOSI JIH ČIM MANJ

STiL VLAGANJA:  
ZMERNO KONSERVATIVEN

Ne mArA: PRODUKTOV Z 
OMEJENO LIKVIDNOSTJO

iZOGiBA Se: ČREDNEMU VEDENJU

ZArADI sVetOVNe fINANČNe KrIZe ozi-
roma recesije gospodarstev so se zdaj že 
kar oddaljenega leta 2007 centralne banke 
sočasno odločile znižati obrestno mero. S 
tem so želele preprečiti zdrs moderne dru ž
be v realno različico filma »Mad Max«.

višje oBrestne mere šele leta 2017 

S pocenitvijo denarja naj bi centralne 
banke spodbujale rast gospodarstva. Tako 
so se kratkoročne obrestne mere hitro 
približale ničli. Države so morale nujno 
še dokapitalizirati največje banke, seve-
da tudi Slovenija. V Združenih državah 
Amerike so to naredili zelo hitro. Evropa 
pa bo skrben pregled in analizo kakovo-
sti sredstev bank opravila šele novembra 
letos. Tako lahko višje obrestne mere ob 
relativno dobrem izidu ukrajinske krize 
pričakujemo šele v prvi polovici leta 2017.

Nemški varčevalec bo tako imel prav-
zaprav eno desetletje realno negativnih 
obrestnih mer. V Sloveniji smo bili takoj po 
izvedeni dokapitalizaciji bank priča sunko-
vitemu upadu obrestnih mer, ki mu ni in ni 
videti konca. Pojavlja se vse več vprašanj, 
kje bodo te končale. Za odgovor na ome-
njena vprašanja se je treba ozreti v evrski 
bančni prostor, kjer opazimo kratkoročne 
obrestne mere (6mesečni EURIBOR) pri 
0,3 odstotka. Ker naše banke še vedno niso 
v najboljši kondiciji, lahko pričakujemo 
še kakšnih 40 bazičnih točk pribitka, torej 
0,7 odstotka letno. 

5-odstotne oBrestne mere  

so Zdaj Utvara 

Obstajajo različne alternative, kako ob pri-
bližno istem tveganju doseči nekoliko višji 
donos oziroma še bolj razpršiti tveganje in 

izboljšati likvidnost. KD MM, sklad denar-
nega trga – EUR, je odlična alternativa, saj 
z aktivnim upravljanjem ter z dostopom do 
trga zakladnih menic in komercialnih za-
pisov premoženje varčevalcev investiramo 
bolj razpršeno in lovimo najvišje donose, 
prilagojene tveganju.

Zavedamo pa se, da je v tem trenutku 
nemogoče pričakovati obrestne mere pri 
petih odstotkih – kot je to veljalo še nedol-
go nazaj. Cilj sklada je ohranjati vrednost 
kapitala skozi daljše obdobje. Višje ambici-
je pa je mogoče zadovoljiti s kombinacijo 
sklada z ostalimi skladi iz naše ponudbe. 

Obrestna mera depozitov: 
kot kamen v vodi
V tem trenutku je pomembno razmisliti o alternativi varčevanju v obliki 
depozitov, da ne bomo doživeli težav nemških varčevalcev, ki si lahko s 
tako privarčevanim denarjem danes kupijo manj kot pred 6 leti. 
AVTOR: primoŽ CenCelj, CFa, samostojni Upravitelj, kd skladi     

letni Donos

veČ inFormaCij  

o skladU kd mm: 

www.KD-sKlADI.sI/sKlADI/mm/

primerjalni 
inDeKs  
(eonia net total 
return, 100 %)

—0,028 %

Denarni  
sKlaD 
KD mm

1,32 %

Vsebina poslovne 

torbe casperja 

Rondeltapa

poDatKi so za obDobje oD 1. 8. 2013 Do 31. 7. 2014
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Ali kdaj pomislite: �Uau, škoda, ker se jaz nisem 

tega spomnila?«

Ne, ne razmišljam na tak način. Mislim, da so 
tiste ideje, ki so se jih spomnili drugi, bile name-
njene njim. (smeh)

ste se pa dovolj zgodaj spomnili ustvariti po-

sebno zibelko, ki je bila ob rojstvu angleškega 

prestolonaslednika kot slovensko protokolar-

no darilo poslana princu williamu in princesi 

Kate.

Res je. Ko je bilo objavljeno, da Kate pričaku-
je, sem pomislila, da bi bila podarjena zibelka 
dobro promocija za nas. Najprej smo izdelali 
glamurozno zibelko, potem pa smo se po na-
svetu Oskarja Kogoja odločili za preprosto in 
toplo zibelko iz brezovega lesa, v kateri otrok 
lahko prijetno spi. 

pa so se vam kaj oglasili z angleškega dvora?

So. Najprej se nam je zahvalil princ William. 
Potem pa smo v imenu dobrodelne organiza-
cije East Anglia’s Children’s Hospices, kateri 
smo tudi podarili eno zibelko, dobili še zahva-
lo od princese Kate.

je zaradi tega prišlo tudi kakšno naročilo več?

Neposredno ne, vendar sodelujemo z Amazo-
nom, kjer kupci lahko preberejo, da ima našo 
zibelko tudi princ George. Če bo to pomagalo 
pri prodaji, bomo še videli. Drugačnega oglaše-
vanja na Amazonu si trenutno ne moremo pri-
voščiti. Zneski za to so namreč enormni.

Kolikšni?

Osnovno oglaševanje za štirinajst dni se, deni-
mo, začne pri 8.000 evrih. 

Globalne trge pa želite osvojiti še z eno novo 

inovacijo.  

Res je. Imamo prototip pohištva sobe, ki raste 
z otrokom. Razvili smo namreč poseben vezni 
element, ki omogoča enostavno sestavljanje in 

razstavljanje pohištva v najrazličnejše oblike. 
Omogoča, da iz elementov sestavljamo razli
čno velike omare, zibelko, mizo, posteljo ..., da 
sobo sproti nadgrajujemo. 

sliši se zelo zanimivo! Kdaj ga bomo lahko kupili? 

Trenutno smo v fazi iskanja investitorjev. Po-
govarjamo se z Meta skladom, ki je pripravljen 
vstopiti v zgodbo. Vendar kot državni sklad po 
pravilih lahko investira le polovični znesek, za 
drugo polovico pa moramo najti zasebnega in-
vestitorja. Če bi nam ga uspelo pridobiti še le-
tos, bi bila prva serija pohištva lahko na trgu že 
na začetku drugega leta.

Kako pa je bilo z investitorji na začetku?

V zibelke sva z možem investirala svoj kapital. 
Tokrat pa je zalogaj prevelik.

se je vložek že povrnil?

Ne, ne še. Računam, da bo za to potrebnih pri-
bližno sedem let. Kar je realno. Razen, če se bo 
zgodil kakšen čudežen preobrat. Tudi to je mo-
žno. (smeh)

Na primer?

A poznate zgodbo Elanovih carving smuči?

Ne, me pa zanima ...

Tudi oni so se sedem let trudili s promocijo car-
ving smuči, pa so v primerjavi z mano zelo veli-
ko vlagali v marketing. Ampak glavni preobrat 
se jim je zgodil takrat, ko se ena znana ameri-
ška pisateljica nikakor ni mogla naučiti smuča-
ti, dokler ji učitelj ni ponudil Elanovih carving 
smuči. Z njimi ji je uspelo, ona pa je potem iz 
tega v Ameriki naredila pravi bum. 

bum ste naredili tudi vi leta 2010, ko ste na sej-

mu inovacij KIwIe v seulu za svojo zibelko dobi-

li zlato medaljo.

Ampak veste, preden sem se ob spodbudi zdru-
ženja inovatorjev (ASI) prijavila na sejem žen-

skih inovacij, sem o svojem prototipu zibelke, 
ki se lahko razstavi v mizo, dva stolčka in koša-
ro za igrače, razmišljala, da to ni nobena inova-
cija, da se mi bodo vsi smejali ... Potem sem se 
le odločila, da se izpostavim, in tako so model 
ter opis produkta odnesli v Seul. In potem se je 
zgodila zlata medalja, ki je meni pomenila tudi 
potrditev, da produkt ima tržni potencial. 

letos boste tudi vi ocenjevali ideje, in sicer kot 

članica žirije v natečaju KD skladov Vse = mogo-

če! Čemu boste dali največjo težo? 

Gledala bom celoto vsega, najbolj pa me bo za-
nimala vizija, torej to, kaj nekdo želi doseči s 
tem, kar bo predstavljal. 

Kakšno težo pa ima v vašem življenju denar?

Zame je sredstvo, s katerim lahko uresničujem 
svoje ideje. Denar mora krožiti in ustvarjati 
nov denar. 

Nič kupčkanja za slabe čase?

Seveda nekaj rezerve mora biti in ta kapital 
mora biti razpršen. Z možem so naju v  najtež-
jem obdobju iz najhujšega rešile prav takratne 
naložbe, ki sva jih imela v delnicah, zavaroval-
nicah, skladih in nekaj v zlatu.

Za konec pa še tole. menda ste očarani nad Ni-

kolo teslo in coco chanel. Katero lastnost od 

obeh bi si najrajši prisvojili?

Coco Chanel je bila zelo samosvoja, kar je 
meni zelo všeč. (smeh) Nikola Tesla, pa ... hm, 
navdihuje me njegova vztrajnost, seveda pa se 
ne bi branila niti njegovega briljantnega uma. 

veČ o naGradnem nateČajU 

vse = moGoČe! si preBerite  

NA str. 19

Mislila sem, da se 
mi bodo smejali
AVTOR: Urška heniGman      fOTO: jernej lasiČ

Njena zibelka ji je prinesla zlato medaljo. V njeni 

zibelki je spal najmlajši član angleške kraljeve družine, 

princ George. Njena zibelka je na novo zazibala 

tudi njeno življenje. Pa ne v spanje! Pač pa v stanje, 

v katerem se je inovatorka Erika Drobnič odločila 

uresničiti svoje sanje. 

erika Drobnič,  

inovatorka  

in poDjetnica

OsebNA IZKAZNIcA

ime: ERIKA

priimek: DROBNIČ

pOkLic: 
INOVATORKA IN 
PODJETNIcA

ŠTeViLO pATeNTOV: 
1 V POSTOPKU 

mODeLi  ZiBeLk: 3

zame je Denar sreDstvo, s Katerim  
lahko uresničujeM svoje ideje. 
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Loto proti postopnemu 
varčevanju
Veste, kdo je na boljšem? Tisti, ki igra loto, ali nekdo, ki 
denar namesto za loto postopno nameni za varčevanje? 
Seveda ste uganili. Vendar kljub temu preberite sproščeno 
primerjavo, koliko sredstev je pri igranju lota pravzaprav 
stran vrženega in koliko se ga bo nakopičilo pri postopnem 
varčevanju v mešanem skladu. Presenečeni boste.
AVTOR: sandi kodriČ      fOTO: aleš rosa

(NE)SREČNEŽ
DejstVO: Verjetnost, da bomo na lotu zadeli glavni zade-
tek, sedmico torej, je astronomskih 1 proti 15.380.937. 
Celo za najmanjši dobitek, štirico, je verjetnost neznatna, 
1 proti 98, in tudi če imamo to srečo, nam štirica prinese 
le 4 do 6 evrov (iz kroga v krog je znesek različen).

1 letO IGrANjA: Igralec lota, ki 20 evrov na mesec (en 
listek z enim poljem z 8 številkami na teden) namenja za 
loto, bo po petih mesecih najverjetneje na ničli – izgu-
bil bo skorajda vse. Če bo imel veliko sreče, bo v tem 
obdobju dvakrat zadel štirico in si povrnil okoli 12 evrov. 
Vplačal je 240 evrov, nazaj jih je dobil 12, njegov saldo je 
torej minus 228 evrov. 

10 let IGrANjA: Po desetih letih tedenskega vplačeva-
nja ene osnovne kombinacije lota bo – če »investitor« 
vse dobitke daje na kupček in se ga ne dotika – na njem 
imel po zelo optimistični različici med 100 in 200 evrov 
dobitkov. Vendar pa je za ta kupček zapravil 2.400 evrov. 
Skratka, v tem početju ni nikakršne računice, če upošte-
vamo denarno donosnost. 

PRAgMATIK
DejstVO: S postopnim varčevanjem se lahko izognemo 
tveganju, da kot vlagatelj na trg vstopimo v napačnem 
trenutku, na primer tik pred večjim splošnim padcem 
tečajev vrednostnih papirjev. 

1 letO VArČeVANjA: S postopnim varčevanjem v me-
šanem vzajemnem skladu s predvidenim 6odstotnim 
letnim donosom bo vlagatelj po 12 mesečnih vplačilih po 
20 evrov že imel kupček, visok okoli 248 evrov; morda 
bo malo več, morda malo manj, odvisno od gibanja točke 
sklada. 

10 let VArČeVANjA: Investicijski kalkulator na spletni 
strani KD Skladov nam izračuna, da bi ob 6odstotni 
donosnosti po desetih letih postopnega varčevanja v 
mešanem vzajemnem skladu po 20 evrov mesečno imeli 
vlogo, vredno približno 3.265 evrov.* 

preiZkUsite investiCijski  

kalkUlator na:

www.KD-sKlADI.sI

10-letno postopno varčevanje  
po 20 eur na meseC
Infografika nazorno pokaže, kako se nam počasi, a vztrajno 

obrestuje 20 evrov na mesec v mešanem vzajemnem skla-

du. Vzeli smo 6-odstotni povprečni letni donos.

mešANI VZAjemNI sKlAD

po 1 letu

247,74 €
po 3 letih

788,68 €
po 5 letih

1.396,49 €
po 7 letih

2.079,42 €
po 9 letih

2.846,76 €

po 2 letih 

510,33 € 
po 4 letih

 1.083,73 €
po 6 letih

1.728,00 €
po 8 letih

2.451,91 €
po 10 letih

3.265,29 €

* izračuni so inforMativne narave. donosi niso 
zagotovljeni in so lahko viŠji ali nižji od ocenjenih. 
izračun ne upoŠteva vstopnih stroŠkov, ki pri skladih 
družbe kd skladi znaŠajo največ 3 %.
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MAtJAŽ GANtAR, poDjetniK in pilot 

reaktivnih letal, predsednik žirije 

Bi — ne bi ... To je tako 

hamletovsko vprašanje. Ja 

seveda, da bi! Zakaj ne?

 PEtRA MAJDiČ, vrhunsKa ŠportniCa, 

motivaCijsKa GovorniCa in poDjetniCa 

Slovenci ne upamo povedati 

na glas, kaj si želimo. 

Povedati svojo željo na glas 

je prvi korak na poti do njene 

uresničitve!

ŠtEfko BRAtkoViČ, moDerator na 

raDiu Center in promotor eKoloŠKosti 

Magične formule za uspeh 

nikar ne iščimo naokrog. 

Vse, kar potrebujemo, je že 

v nas.

ANA LUKNER, poslovna ženska, 

inspiraCijsKa GovorniCa in 

ustanoviteljiCa anine zvezDiCe 

Inspiracija si ti!

drZnost, poGUm, navdih

Inovatorji, podjetniki, filantropi, športniki in umetni-
ki – spet prihaja vaš čas oziroma natečaj Vse = mo-
goče! Vsak tim (dva ali več članov) lahko na spletni 
platformi prijavi svoj projekt, s katerim želi uresničiti 
svoje potenciale ali pa prispevati v dobro naravnega 
in družbenega okolja. Ali oboje. Projekt je lahko šele 
v idejni fazi ali pa projekt, na katerem tim že kon-
kretno dela prve korake. Žiranti bodo pozorni na 
vse time, ki bodo s svojimi projekti izražali drznost, 
načrt, razdelan na uresničljive korake, in inovativ-
nost. Pomembna bo tudi tržna dimenzija projektov, 
saj bodo med 6 finalisti (med njimi bo glas ljudstva 
določil zmagovalca) izbrali tudi projekt z največjim 

potencialom za tržni uspeh (izziv Podjetni), ki bo 
prejel dodatno nagrado.

ne moremo vam UresniČiti sanj, vendar …

Vsem letošnjim natečajnikom bi radi na osnovi izku-
šenj z lanskoletnim natečajem sporočili tole: bodite 
izvirni, drzni, premislite načrt izvedbe projekta (po 
korakih) in se prijavite na natečaj s projektom, za 
katerim stojite kot predana ekipa. Ne poskušajte 
ugajati žiriji in ugibati, kakšne finaliste bi radi videli. 
Žirija pričakuje izvirne projekte. Od tu naprej ni po-
membno, ali je vaš projekt zgraditi indijansko vasico 
za otroke, novo mobilno aplikacijo ali pa se spreho-
diti po žici čez bližnji slap. 

nepozabno neDeljsKo  
popolDne v arboretumu
22. junij bo mnogim še dolgo ostal v spominu. Zakaj? Tisto nedeljsko popol-

dne smo 20-letnico Skupine KD obeležili v Arboretumu Volčji Potok, kjer smo 

se družili s  športnimi asi, otroci so uživali na Asko mini olimpijadi, zabavali 

smo se ob glasbi in plesu ter bili dobrodelni. 

Vabilo na srečanja 
družbe  kD Skladi
KD Skladi za svoje zveste vlagatelje redno v jesenskem času 
organiziramo srečanja, na katerih z vami delimo naš strokovni 
pogled na dogajanje na finančnih trgih in naš pogled v prihodnost. 
To je tudi priložnost, da se v živo srečate z upravitelji in finančnimi 
svetovalci. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na dogodkih v 
naslednjih krajih:

DATum SREDA, 15. 10. 2014, OB 17.00 

krAJ NOVO MESTO 

LOkAciJA HOTEL KRKA, NOVI TRg 1

DATum ČETRTEK, 20. 11. 2014, OB 17.30 

krAJ MARIBOR 

LOkAciJA cITy HOTEL, ULIcA KNEZA KOcLJA 22

DATum TOREK, 2. 12. 2014, OB 17.30 

krAJ LJUBLJANA 

LOkAciJA gALERIJA AS, DUNAJSKA 63 (NA SEDEžU DRUžB KD)

Število mest je omejeno. Prijave in informacije: nasvet@kd-skladi.si, 
080 80 24. V prijavi obvezno navedite, v katerem kraju se želite udele-

žiti srečanja in svoje podatke.

OsebNA IZKAZNIcA NAteČAjA

ime: VSE = MOgOČE!

SODeLuJeJO LAhkO:  
TIMI (VSAJ DVA ČLANA)

kAJ Je pOTreBNO:  

PROJEKTNA IDEJA

kDO LAhkO SODeLuJe:  
USTVARJALcI VSEH VRST

VreDNOST NAGrAD:  
DO 20.000 EUR

ZAčeTek: 1. SEPTEMBER 2014

rOk ZA ODDAJO prOJekTA:  
21. OKTOBER 2014

OBJAVA fiNALiSTOV:  
7. NOVEMBER 2014

rAZGLASiTeV ZmAGOVALcA:  
21. NOVEMBER 2014

pArTNerJi: KD SKLADI, SI.MOBIL, 
RADIO cENTER, VEIT TEAM, gEA 
cOLLEgE, VIVO cATERINg

preDSeDNik žiriJe:  
MATJAž gANTAR

spodbudne besede žirantov

Eden izmed vrhuncev 

dneva  je zagotovo 

bila nogometna 

tekma, na kateri so 

se pomerili slovenski 

olimpijci, dobitniki 

številnih kolajn in 

zlata ekipa slovenskih 

nogometašev.

Asko mini olimpijada 

je bila za otroke velik 

izziv, preizkusili so se 

tudi v veslanju.

Prijetno druženje se je 

zaključilo s koncertom 

Big banda RTV 

Slovenija z gosti.

ali ste vedeli?
Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem 

in potencialnim donosom vaše naložbe v sklad. Temelji na nihanju 

vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih. Prejšnji 

podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv 

pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. Ni zagotovljeno, da bo 

kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija 

sklada se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija na lestvici ne 

pomeni naložbe brez tveganja.

sINtetIČNI KAZAlNIK

KD mm KD bonD

KD Galileo
KD rastKo

KD prvi izbor
KD vitalnost

KD tehnoloGija
KD balKan

KD DiviDenDni

KD latinsKa ameriKa
KD vzhoDna evropa
KD inDija — KitajsKa

KD surovine in enerGija
KD novi trGi

nižje tveganje — nižji donosi viŠje tveGanje — viŠji Donosi

1 2 3 4 5 6 7
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10,00 EUR
Vrednostni kupon je vnovčljiv pri vseh naših storitvah in nakupu blaga. Datum veljavnosti kupona: do 31. 12. 2014. Ena oseba lahko izkoristi en kupon. Izplačilo v gotovini ni možno. 
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