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Milijoni 
podatkov 
za eno 
dobro 
odločitev
Za dober izbor 
investicijskega portfelja 
je treba spremljati, 
pregledati in preveriti na 
milijone podatkov. Kako 
v tem veletoku prepoznati 
uspešno naložbo, je stvar 
trde ekonomske znanosti 
in visoke upravljavske 
umetnosti. Poglejte, kaj 
vse sestavlja porečje, ki 
vodi do najboljše možne 
odločitve upravljavca.
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1. »KAJ, ČE VLOŽENA 
SREDSTVA IZGUBIM?« 
 
Razpršenost, likvidnost in uravnavanje tveganj 
– to so glavne smernice, po katerih upravljavci 
KD Skladov upravljajo sredstva, ki so jim jih 
zaupali vlagatelji. Tako zmanjšujejo tveganost 
naložbe, se dnevno odzivajo na tržna dogajanja 
in uspešno plemenitijo vaša sredstva.

STRAH PREMAGATE s preudarnim pristopom k 

izbiri vzajemnega sklada, dobrim posvetom  s finančnim 

svetovalcem in skrbno pripravljenim načrtom vlaganja 

— investicijsko strategijo. Pri tem dinamiko in velikost 

vplačil določate sami. 

2. »KAJ PA, ČE BO  
ZAČELO PADATI?«
Dobra investicijska strategija temelji na 
pravilni izbiri naložbe in pravem trenutku 
unovčenja dobičkov izbrane naložbe. 
Upravljavci KD Skladov pri svojem delu 
uporabljajo različne metode določanja 
trenutka t. i. »pobiranja dobičkov« pri 
različnih naložbah in s tem poskušajo 
zmanjševati nihanje vrednosti naložbe in 
povečevati dolgoročnejšo donosnost.

STRAH PREMAGATE z razpršitvijo naloženih sredstev, 

skrbnim izborom skladov glede na njihovo tveganost in 

upoštevanjem časovnega horizonta vlaganja. Stro-

kovnjaki KD Skladov združujejo naložbe v zelo različne 

vrednostne papirje dobro stoječih podjetij in držav.

3. »GOR IN DOL – TO JE SLABO 
ZA MOJE ŽIVCE!«
Vzajemni sklad je živa naložba, kar pomeni, 
da se vrednost sklada trajno spreminja. Sklade 

5 največjih  
strahov vlagateljev 
Naložbe z manjšim tveganjem prinašajo manjši donos. Vsak vlagatelj se 
mora soočiti s tveganji in posledično s svojimi strahovi. Preberite, kako. 
AVTOR: GORAN DJURATOVIĆ, FINANČNI SVETOVALEC, KD SKLADI

Prepoznavanje 
pravih 
priložnosti
V DRUŽBI KD SKLADI SMO ZA LETO 2015 zmerni optimisti. Pričakujemo 
postopno stabilizacijo poslovnega okolja, kar bo spodbudno tudi za 
izkoriščanje priložnosti. Sami smo leto začeli z osvojitvijo novih neodvisnih 
priznanj, da imamo med vsemi slovenskimi družbami za upravljanje največ 

najboljših vzajemnih skladov in kar 
tretjino najboljših upravljavcev med 
najboljšimi v Sloveniji. Samo lani smo 
vrednost sredstev v upravljanju povišali 
za več kot sto milijonov evrov. Zato ne 
preseneča, da nam zaupa več kot 58 
tisoč vlagateljev. To je rezultat trdega 
dela, dobrega upravljanja premoženja 
naših skladov, dogajanja na finančnih 
trgih in predvsem tesnega osebnega 
stika naših finančnih svetovalcev z 
vlagatelji. Vsem uspehom pa bi lahko 
pripisali skupni imenovalec – priložno-
sti. Iz priložnosti za oblikovanje prvega 
slovenskega vzajemnega sklada, Gali-
lea, je zraslo podjetje, katerega bistvo 

je ravno prepoznavanje finančnih priložnosti in spretnost 
njihovega čim boljšega izkoriščanja. In še veliko več kot to! 
»Če nobena priložnost ne potrka, si zgradi vrata,« je nekoč 
dejal ameriški igralec Milton Berle in tako smo tudi mi z 
leti plemenitenja naših izkušenj in znanj postali sposobni 
priložnosti tudi ustvariti in jih spodbujati. Tudi med mladi-
mi. Tako smo nadvse ponosni, da nastajajoča podmornica 
Calypso ekskluzivno krasi prav naslovnico naše revije. Več 
o tem si preberite na straneh 14–15 in 19. 

AVTORJI IZ KD SKLADOV

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 izračunu 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 odstotke, za KD Bond in KD Prvi izbor pa 2 odstotka. Vsto-

pni 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 odstotka in se zaračunajo le pri 

izplačilu sredstev iz varčevalnega paketa, 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 

Do 100 odstotkov sredstev skladov KD Bond in KD MM je lahko naloženih v obveznice enega samega izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost ali mednarodno organizacijo. Najmanj 90 

odstotkov sredstev sklada KD Prvi izbor je naloženih v enote drugih skladov.
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Izdajatelj in nosilec avtorskih pravic: KD Skladi, d. o. o. 

Odgovorni urednik: Luka Podlogar

Namestnica odgovornega urednika:  

mag. Marija Valentinčič Pregelj 

Izvršni urednik: mag. Nenad Senić

Uredniški odbor: Darja Gabrovšek Polajnar,  

mag. Luka Flere, Katja Jekovec, Primož Inkret, MBA

Vsebinska in oblikovna zasnova,  

izvršno uredništvo in produkcija:  

PM, Poslovni mediji d. o. o., www.p-m.si

Tisk: MR Grafik

Naklada: 11.000

LUKA PODLOGAR,  
PREDSEDNIK UPRAVE, KD SKLADI

GORAN DJURATOVIĆ
FINANČNI SVETOVALEC

Na področju borznega posredništva in 

upravljanja premoženja dela 11 let, vedno 

znova pa mu je v izziv, kako strankam 

ustvariti boljši donos od povprečja.

MAG. LUKA FLERE
CFA, DIREKTOR NALOŽBENEGA SEKTORJA

Vodi skupino izkušenih, vrhunsko usposo-

bljenih upravljavcev premoženja, katerih 

odličnost v upravljanju dokazujejo nadpov-

prečni rezultati in priznanja. 

MAG. MARIJA VALENTINČIČ PREGELJ
VODJA MARKETINGA 

Največji izziv ji je na pravi način in prek 

pravega medija iz nešteto dobrih zgodb 

KD Skladov povedati najboljšo in najlepšo.  

PRIMOŽ CENCELJ
CFA, SAMOSTOJNI UPRAVLJAVEC

Najboljši slovenski upravljavec leta 2013 

upravlja obvezniški sklad KD Bond in de-

narni sklad KD MM; ta zadnji je bil že pet let 

zapored izbran za najboljšega v Sloveniji.

glede naložbene politike razvrščamo na manj 
in bolj tvegane. S pravilno izbiro kombinacije 
lahko svojo naložbo uravnotežite in s tem 
zmanjšate nihanja.

STRAH PREMAGATE s pravilno izbiro kombinacije 

skladov. Strokovnjaki KD Skladov vam bodo jasno 

pojasnili naložbeno politiko in stopnjo tveganosti izbranih 

skladov. S tem boste optimalno zmanjšali nihanje svoje 

naložbe. 

4. »SOSEDOV SKLAD  
BOLJ RASTE ...« 
Vaša investicijska strategija naj temelji na 
kombinaciji vaših potreb po likvidnosti in 
ročnosti ter vašega sprejemanja velikosti 
tveganja za vložena sredstva. S spremembo 
ene od komponent strategije boste povečali 
ali zmanjšali izpostavljenost tveganju in s 
tem tudi spremenili izbiro skladov v svojem 
portfelju.

0  1  2  3  4  5  6  7 

KD BALKAN
KD BOND

KD GALILEO
KD DIVIDENDNI

KD INDIJA — KITAJSKA
KD LATINSKA AMERIKA

KD MM
KD NOVI TRGI

KD PRVI IZBOR
KD RASTKO

KD TEHNOLOGIJA
KD VZHODNA EVROPA

KD VITALNOST
KD SUROVINE IN ENERGIJA

MANJŠE TVEGANJE

POTENCIALNO MANJŠI DONOS

VEČJE TVEGANJE 

POTENCIALNO VEČJI DONOS

RAZRED TVEGANOSTI
OPOMBA: 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 petih letih. Pri razlagi oziroma uporabi sintetičnega kazalnika je treba upoštevati naslednje:
 § pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv kazalnik profila tveganj sklada v prihodnosti,

 § ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija sklada se lahko sčasoma spremeni,
 § najnižja kategorija na spodnji lestvici ne pomeni naložbe brez tveganja.

STRAH PREMAGATE z razpršitvijo portfelja in izbiro 

pravilne strategije. Vlagate lahko v različne sklade, pri 

čemer vas omejujejo le vaše potrebe in  vaša drznost. 

Vsako odločitev pa vam bodo v KD Skladih olajšali s 

podrobnimi pojasnili in nasveti. 

5. »DRUGE OBLIKE VLAGANJ 
SO VARNEJŠE  
IN DONOSNEJŠE«
Poznamo različne načine vlaganj od 
varčevanja sredstev v denarju, vezave v 
bančnih depozitih, vlaganja v nepremičnine in 
drage kamne do plemenitenja v vrednostnih 
papirjih. Pri tem si velja zapomniti: večja 
varnost = manjši donos, in obratno. KD 
Skladi s svojimi skladi pokrivajo celoten 
spekter naštetih naložb. 

STRAH PREMAGATE z dobrim načrtovanjem. Pri 

tem pa so vam vedno na voljo svetovalci KD Skladov. 

Pomoč bo učinkovita ob obojestranskem zaupanju.  
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zlomom in gospodarsko krizo ob koncu dvajsetih in v 
začetku tridesetih let 20. stoletja doživljali enako usodo 
kot drugi vlagatelji na kapitalskih trgih, vendar je ideja 
vlaganja skupine malih vlagateljev v vrednostne papirje 
ali kakšno drugo premoženje po načelu razpršenosti 
in posledično večje varnosti naložb preživela. Razvile 
so se moderne finančne oblike vseh vrst investicijskih 
skladov, namenjenih zadovoljevanju naložbenih potreb 
malih in velikih, tj. institucionalnih vlagateljev. 

Po najnovejših podatkih je v ZDA in Evropi v investi-
cijskih skladih naloženih več kot 20 tisoč milijard evrov, 
njihovo premoženje pa raste ne glede na finančno krizo. 
V Evropi je registriranih dobrih 55 tisoč investicijskih 
skladov, od tega dve tretjini t. i. skladov UCITS, to je 
odprtih investicijskih skladov, ki so usklajeni z direktivo 
EU o investicijskih skladih. V njih je skoraj osem tisoč 
milijard evrov. Skladi UCITS so najhitreje rastoča, pa 
tudi najstrožje nadzorovana oblika investicijskih skla-
dov. Mednje spada tudi 90 slovenskih vzajemnih skladov 
(podskladov krovnih skladov) z dobrima dvema milijar-
dama evrov sredstev. 

O predpisih, po katerih poslujejo takšni skladi, torej 
o direktivi o investicijskih skladih UCITS (v angleščini 
Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) in slovenskem zakonu o investicijskih skladih 
ZISDU (Zakon o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje), pa več v naslednji številki revije. 

Nauk tradicije:  
združeno 
premoženje, 
razpršene naložbe
Vlaganje v skladih je lažje in ugodnejše, kot 
če bi vlagatelj sam investiral v posamezne 
vrednostne papirje na borzi. Sklad je združeno 
premoženje vlagateljev, ki ga upravlja strokovna 
ekipa upravljavcev. Pomena razpršenosti in moči 
vzajemnosti pa so se zavedali že vlagatelji v 18. 
stoletju. 

AVTORICA: DUŠANKA MALERIČ, SVETOVALKA UPRAVE, KD SKLADI     ILUSTRACIJA: SHUTTERSTOCK

VZAJEMNI SKLADI, KOT JIH POZNAMO DANES, so precej 
nova finančna oblika, stara manj kot 100 let. Prve skupin-
ske naložbe v vrednostne papirje pa so se pojavile na Nizo-
zemskem v drugi polovici 18. stoletja, ko je amsterdamski 
trgovec in borzni posrednik ustanovil sklad z imenom 
Enotnost ustvarja moč, izdal dva tisoč delnic in jih ponudil 
vlagateljem, ki niso bili dovolj premožni, da bi lahko sami 
kupovali večje število vrednostnih papirjev na borzi. To ni 
bil pravi odprti vzajemni sklad, poznal pa je že osnovna 
načela, po katerih skladi delujejo še danes. Ustanovitelj je 
objavil pravila poslovanja (prospekt) z naložbeno politiko, 
delničarje pa je redno in na zahtevo seznanjal z bilančnimi 
podatki ter skupno vrednostjo sklada, tako da je lahko 
vsak ugotovil, koliko od tega premoženja mu pripada. 

NAJPREJ SO BILI ZAPRTI INVESTICIJSKI SKLADI

Sklad je nastal proti koncu hude finančne krize, potem ko 
je propadlo mnogo bank in so se ljudje začeli zavedati, kaj 
pomeni najprej imeti, potem pa izgubiti premoženje v eni 
sami naložbi. Nalagal je v domače in tuje državne in ban-
čne obveznice, s katerimi so trgovali na amsterdamski bor-
zi, ter v potrdila, ki so predstavljala posojila plantažnim 
lastnikom v kolonijah. Prospekt je natančno določil deset 
vrst dovoljenih vrst naložb skupaj z obljubo, da bo portfelj 
ves čas primerno razpršen. Ker so bile delnice sklada raz-
deljene na razrede, je bilo za vsak razred zapisano, da bo v 
portfelju s 50 obveznicami najmanj 25 različnih, vendar ne 
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več kot tri iste. Obljubljeni donos v obliki dividende je bil 
manjši kot tisti, ki so ga prinašali vrednostni papirji v port-
felju, toda doseganje nadpovprečnih kapitalskih dobičkov 
ni bil njegov namen. Kot rečeno, v resnici ni šlo za pravi 
sklad v današnjem pomenu, ampak za razpršen paket vre-
dnostnih papirjev z borze, do katerega posamezni vlagatelj 
ne bi mogel priti. To je bilo torej jasno sporočilo, da »smo 
skupaj močnejši«. 

ODPRTI VZAJEMNI SKLADI

Takšni zaprti investicijski skladi, ki so delovali kot delniške 
družbe, so se v naslednjem stoletju z Nizozemske preselili 
še v Anglijo in Francijo, nazadnje pa v ZDA. Nekaj let pred 
veliko gospodarsko krizo, leta 1924, je bil v ZDA ustano-
vljen prvi pravi odprti vzajemni sklad. V nasprotju s prej-
šnjimi zaprtimi skladi ni izdal omejenega števila delnic, do 
katerih bi bilo mogoče priti samo z nakupom od drugega 
vlagatelja. Odprti sklad delnic ni izdal samo enkrat, ampak 
jih je izdajal sproti, tako da jih je prodajal vlagateljem kar 
sam in jih od njih tudi odkupoval. To pomeni, da se je nji-
hovo število ves čas spreminjalo – povečevalo pri vplačilih 
v sklad in zmanjševalo pri izplačilih – tako kot vzajemni 
skladi poslujejo še danes ne glede na to, da nekateri izdaja-
jo delnice, drugi, na primer pri nas, pa enote premoženja. 

PO KRIZI RAZVOJ V MODERNE INVESTICIJSKE SKLADE

Investicijski skladi (zaprti in odprti) so med borznim 

VIR: SVETOVNA BANKA 
OPOMBA: PODATKI SE ZBIRAJO VSAKIH 10 LET.
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Odkrivamo in 
ustvarjamo 
priložnosti

Uspešno vlaganje je v bistvu prepoznavanje priložnosti. 
Nekaj, kar ljudje počnemo že od pradavnine in kar je gnalo 
našo inteligenco do nepredstavljivega razvoja. Sposobnost 
odkrivanja priložnosti smo pozneje nadgradili z nečim še 

pomembnejšim: priložnosti znamo ustvariti.

AVTOR: PRIMOŽ CENCELJ,  SAMOSTOJNI UPRAVLJAVEC, KD SKLADI

PRILOŽNOST V MORSKIH GLOBINAH 
�Podmornico bi lahko ponudili v najem raznim raziskovalnim usta-

novam, saj bi bil v Sloveniji to prvi tovrstni primerek za raziskovanje 

morja. Prednost je namreč v tem, da lahko nanjo namestimo senzorje 

za različne meritve, ki bi jih naročnik želel opraviti, in ustrezno prila-

godimo tudi motorje. Podmornica ima velik potencial. Čeprav smo 

samo dijaki, poskušamo delati čim bolj profesionalno.«  

MIHA MAJETIČ, CALYPSO (Celoten pogovor z njim lahko preberete na straneh 14 in 15.) 

VSE = MOGOČE!
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usposabljanja še povečuje, nato pa se začne postopoma 
prelivati v finančni kapital. Ko se upokojimo, je naš 
človeški kapital že zelo omejen in vsaj načeloma razpola-
gamo predvsem s finančnim premoženjem. 

Tako so tudi priložnosti skozi življenje različne. Več 
tveganja lahko prevzemamo takrat, ko imamo večji 
človeški kapital. S približevanjem dnevu upokojitve 
pa je smiselno nihanja v že ustvarjenem premoženju 
zmanjševati. 

Razlike v količini človeškega in finančnega kapitala 
skozi čas vplivajo tako na način vlaganja kot na njegove 
cilje. Zato se odgovorna finančna institucija, ki se 
ukvarja s plemenitenjem premoženja, osredotoča na 
fleksibilnost svojih storitev. Pri tem presegamo običajno 
delitev na sklade po tipu vlaganj (delniški, obvezniški, 
mešani ...) in svojim strankam ponujamo posebne var-
čevalne načrte, ki so prilagojeni željam, možnostim in 
končnim ciljem posameznih strank ter njihovi pripra-
vljenosti tvegati. Ti cilji so seveda pri vsakem posame-
zniku različni – nekdo bi rad višjo pokojnino, drugi bi 
premoženje plemenitil z natančno določenim namenom, 

NAŠ CILJ JE, DA BI 
V NAŠO KOLEKTIVNO 
PODZAVEST UMESTILI 
KAPITALSKE TRGE, 
POVEČALI SPLOŠNO 
ZAUPANJE IN S 
TEM OMOGOČILI 
VLAGATELJEM, 
DA BI KONSISTENTNO 
IN DOLGOROČNO 
DOSEGALI SVOJE 
CILJE.

SLOVENCI SMO 
DOŽIVELI TRAVMO S 
KAPITALSKIH TRGOV 
IN IZ BANČNEGA 
SEKTORJA, ZARADI 
OBEH IMAMO MANJ 
PREMOŽENJA 
IN VIŠJE DAVKE.  
ODLIČNO IZHODIŠČE 
ZA PREMISLEK, KAKO 
UPRAVLJATI SVOJE 
PREMOŽENJE.

tretji bi rad poskrbel za svoje otroke. Zato se paleta 
ponudbe vlaganj nenehno širi in prilagaja. 
 
NE SAMO PREPOZNAVANJE: USTVARJANJE!

Upravljavci prepoznavamo priložnosti za svoje stranke, 
da bi te oplemenitile čim več svojega finančnega kapitala. 
Poleg tega pa imamo tudi drugačne, širše odgovornosti. 
Ena je vsekakor ta, da poskušamo poseči v kolektivno 
zavest in okrepiti zaupanje v vlaganje v finančne instru-
mente, se pravi, povečati pretok človeškega kapitala v 
finančni kapital in njegovo plemenitenje. Druga naša 
družbena odgovornost pa presega prepoznavanje prilo-
žnosti: gre za njihovo ustvarjanje. 

Gre za preprosto stvar: če je poslovno okolje aktivno, 
propulzivno, če je na trgu dovolj dobrih podjetniških 
idej, če lahko domiselni ljudje svoje ideje razvijejo za 
trg, potem je tudi vlaganje na trg donosnejše, plemeni-
tenje premoženja vlagateljev pa učinkovitejše. Zato se 
trudimo, da bi dejansko, neposredno vplivali na trg idej, 
spodbujali podjetniško dejavnost in pomagali razviti 
tiste ideje, ki imajo tržni potencial.

UPADANJE OBRESTNIH MER DEPOZITOV V SLOVENIJI IN EU, 2007—2014
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PRILOŽNOST NIZKIH OBRESTNIH MER
Ob pogledu na finančne trge nas ne bi presenetilo, če bi se obre-

stne mere prvič dvignile šele leta 2018. Evropsko gospodarsko 

dinamiko je treba vnovič pognati v tek, s tem pa postopno zmanj-

šati proizvodno vrzel in brezposelnost. K temu bodo pripomogli 

tudi ukrepi ECB — tiskanje denarja in stimuliranje poslovnih bank 

za posojanje denarja podjetjem —, vseevropski investicijski načrt 

Evropske komisije ter pritisk na lokalne politike za izvedbo struk-

turnih reform, ki je glavni, a žal najteže izvedljivi del.

NIČ NOVEGA DO LETA 2018?VVSAKA DEŽELA JE PRI ODKRIVANJU in ustvarjanju poseb-
na. Ne glede na to, kako smo vpeti v globalne gospodar-
ske tokove, je precej odvisno od lokalnih okoliščin, pa 
tudi od značaja ljudi ter njihovega odnosa do financ na 
splošno. 

Na Slovenskem so bile razmere ves čas precej posebne, 
zato je tudi naš odnos do financ, v primerjavi z drugimi, 
predvsem na Zahodu, drugačen. Naša denarna pisme-
nost se je začela razvijati z razvojem bančništva pod 
mentorstvom Janeza Evangelista Kreka. Tako so bili naši 
predniki navajeni svoje prihranke spravljati na varno 
v hranilnice. Čeprav se je leta 1924 odprla ljubljanska 
borza, je kasnejši čas vojne in socializma poskrbel, da je 
spomin na borzo hitro zbledel. Tako smo se vsi navadili, 
da se s financami ukvarjajo – banke.

Z osamosvojitvijo je slovenska borza ponovno odprla 
svoja vrata. V obdobju, ki je sledilo, smo bili priče zlati 
dobi, ko so delnice pridobivale vrednost dobrih 13 let. Žal 
je bilo vlaganje na kapitalske trge za državljane še vedno 
nekaj čudnega, tako je velika večina slovenskih vlagateljev 
na kapitalske trge vstopila tik pred izbruhom finančne 
krize leta 2008, ko so jih premamili pretekli donosi. So-
časno je finančni žur premamil tudi banke, ki so napačno 
alocirale svoja sredstva. Po dolgi odisejadi so bile prisiljene 
priznati svoje napake, ki jih z dokapitalizacijo plačujemo 
vsi. V šestih letih, ki so sledila krizi, so se lahko obrnile na 
kolektivno podzavest vseh nas, v kateri je zapisano, da so 
banke varne in edine, ki res znajo s financami, in so zato 
dostopale do poceni virov financiranja. 

TREBA JE ODKRITI NOVE PRILOŽNOSTI

A situacija se je v zadnjem letu bistveno spremenila. 
Država je dokapitalizirala slovenske banke. Izgubili 
so samo lastniki delnic in podrejenih obveznic. Kljub 
visoki kapitalski ustreznosti pa bode v oči še vedno velik 
delež slabih posojil v bančnih knjigah. A vseeno so se 
razmere v bančništvu normalizirale, na kar kaže tudi to, 
da kreditni pribitki na nove depozite upadajo. S tem pa 
se znižujejo tudi obrestne mere. Opaziti je trend selitve 
premoženja iz bančnih depozitov v priložnosti na kapi-
talskih trgih. 

V KD Skladih smo odkrivanje priložnosti vzeli zelo 
resno in zato velik poudarek namenjamo izobraževanju 
vlagateljev. Na prvo mesto v svoji predstavitvi postavlja-
mo tveganje. V finančnem svetu pojem tveganje pomeni 
gibanje premoženja. Dilema je preprosta: vprašati se 
morate, s kakšno izgubo bi še vedno lahko mirno spali. 
Naši svetovalci pa vam vedno pomagajo z nasveti in vam 
pokažejo vse možnosti za čim bolj racionalno odločitev.

PRILOŽNOSTI SE SKOZI ŽIVLJENJE SPREMINJAJO

Ob rojstvu posamezniki razpolagamo predvsem s 
človeškim kapitalom; ta se v obdobju izobraževanja in 

VSE JE MOGOČE

Počasi se tudi pri nas krepi zavedanje o pomembnosti 
podjetnosti. Predvsem pri mladih se povečuje želja po 
nastopanju na trgu, po graditvi lastne prihodnosti. 
Poslovne, tehnološke, storitvene ideje se množijo in iščejo 
možnosti, da bi se razvile, utrdile in uspele.

Tudi pri tem sodelujemo, in to vedno bolj. Ustvarjanje 
priložnosti za rast in razvoj je v resnici tisto temeljno 
poslanstvo vsake družbe, ki se ukvarja z vlaganjem. 

To je bil tudi namen našega natečaja Vse=mogoče!: 
spodbujati vznikanje idej, poslovno miselnost, razu-
mevanje trga in odkriti naslednjega zmagovalca. Letos 
je to skupina, ki izdeluje podmornico, s katero bodo 
dosegli dno oceanov. Tudi to je način, da sežemo do 
zvezd!

NAROČITE SE NA BREZPLAČNO  

SVETOVANJE S FINANČNIM SVETOVALCEM.  

POKLIČITE NA BREZPLAČNI TELEFON 
080 80 24.

BREZPOSELNOST V EU 
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ERNES SULJIĆ, finančni svetovalec v KD 
Skladih, pooseblja to kombinacijo. In zanj 
je tudi dobitna, od prvega dne prakse na 
KD Skladih, ko mu je punca za srečo kupila 
srajco, se je njegova kariera samo še vzpe-
njala, tako da danes s finančnim uspehom 
nadgrajuje nekdanjega športnega. 

OSEBNI ODNOS

Raziskave kažejo, da je kar 55 odstotkov 
prvega vtisa rezultat neverbalne komuni-
kacije, tej pa sledi zvok glasu, vsebina tako 
k prvemu vtisu prispeva le slabo desetino. 
Tudi Ernes ob prvem srečanju s strankami 
opaža pomen videza, s katerim mora izžare-
vati samozavest, odgovornost ter spoštova-
nje do sebe, dela in stranke. Poudarja pa, da 
sorazmerno s pogostostjo stikov postajata 
pomembnejša znanje in skrb za stranko, iz-
ražena skozi osebni odnos, ki marsikdaj do-
seže raven prijateljskega. Stranka potrebuje 
stoodstoten občutek varnosti, zato mora 
finančni svetovalec odgovorno upravljati 

naložbe stranke v skladu z njenimi cilji in 
spreminjanjem življenjskih situacij. Potrebni 
sta velika samoiniciativnost ter dosegljivost 
kjerkoli in kadarkoli. 

POSLOVNO UREJENI,  

VENDAR VEDNO NAJPREJ STROKOVNI

Marsikatero skrivnost uspešnega poslov-
neža pa nam ob pozornem »branju« lahko 
razkrijejo že njegovi modni dodatki. Ernes 
na prvem mestu poudarja kakovost, ki je 
ključna tudi pri naložbah: »Ni pomembno, 
koliko jih imaš, ključno je, da tiste, ki jih 
imaš, prinašajo donos.« Pri tem se tako kot 
pri izbiri modnih dodatkov raje giba v var-
nih vodah ter je med tveganimi in varnimi 
skladi zagovornik teh zadnjih. Iz teorije in 
izkušenj je namreč spoznal, da so negativna 
čustva strank močnejša, če deset odstotkov 
premoženja izgubijo, kot je veliko veselje, če 
sto odstotkov pridobijo. Ernes zato več časa 
raje nameni budnemu spremljanju naložb 
kot trendom v poslovni modi.

KRAVATA, DA ALI NE?

Ernes jo ob priložnostih, ki zahtevajo 
brezhiben poslovni videz, spretno kombi-
nira k obleki, ko na urniku ni pomembnih 
poslovnih srečanj, pa jo z veseljem pusti v 
omari. S sproščenim videzom, ki ga obvezno 
dopolnjujejo dobra ura, korekcijska in sonč-
na očala ter pas, tako razkriva pomemben 
del svojega življenja, ki mu ga zapolnjuje 
šport. Intenzivni treningi gimnastike od 6. 
do 23. leta ter številna tekmovanja doma 
in po svetu ga izdajajo v majhnem detajlu. 
Šport mu še danes pomeni najboljše zdravilo 
za odganjanje stresa, ko se v telovadnici 
po trikrat tedensko dodobra sprosti, tudi v 
vlogi trenerja gimnastike za otroke. 

ŠPORTNE VRLINE

Šport pa gradi tudi temelje njegovega po-
slovnega značaja, saj ga je v prvi vrsti naučil 
vztrajnosti in delovnih navad. Gimnastika je 
perfekcionističen šport, kjer z majhno napa-
ko izgubiš vse, in tako te tudi pri naložbah 
nenatančnost lahko stane donosa. Šport 
mu daje tisto potrebno energijo, ki je pri 
njegovem delu še kako pomembna. In tako 
kot pri gimnastiki je tudi pri poslu treba 
vedeti, kaj si želiš – vsak finančni svetovalec 
si želi dobrega donosa in dobrega odnosa s 
stranko.  

Športni duh v 
finančnem svetu  
Ali lahko prepoznate povezavo med 
naložbami, modnimi dodatki in športom? 
Če dodamo še znanje in osebni stik, je 
kombinacija popolna. 
AVTORICA: NINA LENKO       FOTO: ALEŠ ROSA

OSEBNA IZKAZNICA

IME: ERNES 

PRIIMEK: SULJIĆ

V SKLADE VLAGA:  OD 17. LETA 

DRUŽINSKE FINANCE:   
UPRAVLJA SAM

V ŽIVLJENJU:  IŠČE RAVNOVESJE 

STRAST: POTOVANJA IN ŠPORT

TRADICIONALNA EKONOMIJA predposta-
vlja, da se ljudje obnašajo racionalno in 
bodo v vsakem trenutku sprejeli odločitve, 
ki bodo v njihovem interesu oziroma v 
skladu s ciljem doseganja maksimalnega 
donosa ob danem tveganju. Vedenjske 
finance, nasprotno, izhajajo iz domneve, 
da na naložbene odločitve posameznikov 
vplivajo socialni, kognitivni in čustveni 
dejavniki, ki jih oddaljujejo od optimalne 
odločitve. Z drugimi besedami, vlagatelji 
sledijo predvidljivim vzorcem in vedno 
znova ponavljajo napake, kot so pre-
majhna razpršitev premoženja, pogosto 
trgovanje zaradi črednega nagona, ki ima 
za posledico visoke transakcijske stroške, 
privzeta pristranskost do poznanih delnic, 
prevelik optimizem, kratkoročnost, preve-
lika samozavest glede sposobnosti sprejeti 
pravilno naložbeno odločitev. 

ZAMUJENE PRILOŽNOSTI

Navedeno je potrdila tudi zadnja finanč-
na kriza. Delniški indeks S&P 500 je od 
začetka leta 2009 do konca 2014, merjeno 
v dolarjih, poskočil za 159 odstotkov. Izje-
mna priložnost za male vlagatelje, vendar 
podatki za ZDA kažejo, da so se, drugače 
kot dobro poučeni vlagatelji, takoj po 

začetku krize umaknili v nedelniške sklade 
in te priložnosti niso unovčili. Dobro 
poučeni vlagatelji na drugi strani niso rea-
girali čustveno in so povečevali vlaganja v 
delniške sklade. Pri pravilni odločitvi jim 
je pomagalo, da so premišljeno zastavili 
naložbene cilje in strategijo ter ustrezno 
razpršili portfelj. Ravnanje ljudi je pogosto 
»kratkovidno« in po navadi podcenjuje 
koristi današnjih pravih odločitev ter izgu-
be napačnih odločitev v prihodnosti.

KAKO PAMETNO VLAGATI, ČE ŽE NE MOREŠ 

BITI MED NAJBOLJŠIMI

Kaj torej lahko stori posameznik, da bi 
posnemal donose, ki jih ponuja trg v 
danem obdobju? Pri J. P. Morganu, eni od 
največjih investicijskih bank, priporočajo: 
vlagajte z glavo, ne s srcem. 

Vsako gospodinjstvo oziroma vlagatelj 
mora pri sprejemanju svojih naložbenih 
odločitev upoštevati določene dejavni-
ke: izhajati iz obstoječega premoženja, 
ocene svojih kratkoročnih in dolgoročnih 
potreb po likvidnosti, časovnega horizon-
ta naložb in svoje tolerance do tveganja. 
Portfelj naložb mora toliko razpršiti, da 
ga morebitna izguba pri eni vrsti naložbe 
ne bo ogrozila. Vendar delo s tem še ni 

končano. Ker so trgi nestanovitni, mora 
portfelj redno spremljati in preverjati, ali 
naložbe v njem še sledijo naložbenemu 
cilju. Še več, zaradi osebnih okoliščin se 
lahko naložbeni cilj zelo spremeni. Ko 
se na primer nekdo, ki varčuje za sta-
rost, približuje dnevu, ko bo potreboval 
stabilne ali celo redne dohodke iz svojih 
naložb, mora svoje naložbe premakniti v 
manj tvegane (denimo v denarni sklad). 
Ne more si privoščiti niti kratkotrajnih 
izgub. Na drugi strani pa lahko nekdo z 
dohodki, ki mu dolgoročno zagotavljajo 
dostojno življenje, del svojega premoženja 
naloži tudi v bolj tvegane naložbe in si s 
tem morda zagotovi kaj več, kot bi mu 
prinesel konservativno naložen denar. 
Seveda lahko tudi izgubi, toda izguba ne 
bo bistveno prizadela njegovega celotne-
ga premoženja, saj bodo njegove druge 
naložbe ohranile ali zvišale vrednost. Prvi 
pogoj je seveda, da je premoženje ustrezno 
razpršeno. 

Kaj je torej odgovor na uvodno zastavlje-
no vprašanje? Čeprav nam čustva pravijo 
drugače, bodimo preudarni ter sledimo 
svojim naložbenim ciljem in strategiji, ki 
upošteva vse objektivne dejavnike. Samo ti 
so namreč skupni vsem vlagateljem.  

Kako 
vlagajo 

najboljši
Modni dodatki 

in obvezno čtivo 

Ernesa Suljića

Večno vprašanje, kakšne so 
pravilne naložbene odločitve.  
Trgi so v svoji osnovi nestanovitni, 
a zakaj nekaterim uspe? 

AVTORICA: MARIJA VALENTINČIČ PREGELJ, KD SKLADI    
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Od kod ideja za spust v vodo?

Prejšnji projekt je bil Vič gre v vesolje, v njem 
je nastala atmosferska sonda, tako je bilo na-
daljevanje logično: če smo šli prej gor, bomo 
zdaj šli dol. Tudi morje je eno izmed najmanj 
raziskanih območij sveta, kar nam je bila še 
dodatna spodbuda.

Kaj torej želite doseči s podmornico Calypso?

V prvi vrsti želimo dokazati, da smo dijaki spo-
sobni speljati do konca tako velik projekt. Na-
men same podmornice pa so razne meritve, ki bi 
jih lahko izvajali z njeno pomočjo – na primer 
zbiranje podatkov o onesnaženosti, temperatu-
ri, slanosti – in ne nazadnje seveda njeno trženje. 
Slednje je za nas drugotnega pomena, pomemb-
no je, da nas delo veseli. Če bo Calypso nekoč 
prinašala sredstva, pa bo uspeh nadgrajen. 

Calypso je že doživela prvi spust v morje. Na  

kakšne globine ciljate?

Za zdaj je naš cilj tisoč metrov, s čimer bi pokrili 
90 odstotkov Jadranskega morja. Ker pa smo 
napajanje podmornice skupaj s komunicira-
njem preusmerili na kabel, smo morali trenutno 
to idejo opustiti, saj bi kabel za takšno dolžino 
stal 70 tisoč evrov. Naloga prihodnjih generacij 
je tako, da premagajo to oviro. 

Menda sanjate celo o spustu do Titanika?

Sanjamo še marsikaj. Za zdaj je realno dose-
gljivo Jadransko morje, razvoj projekta v pri-
hodnje pa bo pokazal, kako drzni smo lahko. 
Trenutna tehnologija podmornice velikih glo-
bin tega ne dopušča. Za Titanik, ki leži tri tisoč 
metrov pod gladino Atlantika, bomo potrebo-
vali drugačno konstrukcijo plovila, ki bo graje-
no za to globino s posebej prilagojeno tesnilno 
konstrukcijo in napajanjem. Za zdaj je naš cilj, 

da opravimo glavni spust z današnjo različico 
podmornice. Načrtujemo ga na prvi pomladni 
dan, 21. marca, ko jo bomo spustili 30 do 40 
metrov globoko v slovensko morje. 

Vendar po tem dogodku ne boste dopustili, da 

se na njej nabira prah?

Za zdaj bi podmornico lahko ponudili v najem 
raznim raziskovalnim institucijam, saj bi bil v 
Sloveniji to prvi tovrstni primerek za razisko-
vanje morja. Prednost je namreč v tem, da lah-
ko nanjo namestimo senzorje za različne meri-
tve, ki bi jih naročnik želel opraviti, in ustrezno 
prilagodimo tudi motorje. Podmornica ima 
velik potencial in kljub temu, da smo samo di-
jaki, poskušamo delati čim bolj profesionalno.

Ste tisti dijaki, ki prostovoljno ostajajo v šoli tudi 

po pouku. Koliko prostega časa namenite pro-

jektu?

Ali poletne počitnice in vikendi štejejo? (smeh) 
Natančnega števila ur, namenjenih projektu, 
ne vem. Ker delamo z veseljem, in ko je nuja, 
ostanemo, kolikor je pač potrebno. Starši nas 
čudno gledajo, ko hodimo v šolo tudi med po-
čitnicami, sošolci, ko petke namesto na zabavi 
preživljamo v delavnici. Nikoli nam ni odveč 
delati, kvečjemu je problem to, da nas mora či-
stilka preganjati iz šole ob pol desetih zvečer 
ali da ne moremo delati, ker čakamo na kak 
material. 

Danes v rokah držite nagrado natečaja Vse = 

mogoče! Kaj se je po tem uspehu spremenilo?

Tako je, KD Skladi so s tem postali naš največji 
finančni podpornik. Deset tisoč evrov nagrade 
nam bo vsekakor omogočilo obogatiti našo de-
lavnico, saj nameravamo kupiti 3D-tiskalnik, 
ki ga bomo lahko uporabljali za izdelovanje 

prototipov, razmišljamo o varilnem stroju, 
stružnici, CNC-rezalniku in raznem ročnem 
orodju. Vsekakor nam je zmaga prinesla več 
medijske pozornosti, zavedamo pa se, da se 
lahko pozitivni učinki pokažejo na daljši rok, 
stvari se počasi začenjajo sestavljati. 

Kaj je bila največja naložba pri projektu oziroma 

še bo?

Vsekakor motorji, saj smo jih potrebovali šest, 
posamezen pa stane tisoč evrov. Pri tem nam je 
finančno pomagal Jeff Jonas, svetovno znani 
inovator in IBM Fellow. Pomembno je omeni-
ti, da je pomoč sponzorjev v materialni obliki, 
kot je na primer izdelava zunanje lupine podje-
tja Ocean tec, velikokrat zelo visokih vredno-
sti. Naložba v projekt pa se je tudi na splošno 
povečala, saj smo večkrat morali spremeniti 
koncept podmornice. Končna ocena vrednosti 
projekta se bo tako gibala okrog 40 tisoč evrov.

Projekt Calypso ima tudi častnega podpornika.

Tako je, januarja smo prejeli čestitke za zmago 
na natečaju Vse = mogoče! z urada predsedni-
ka republike. Zaželeli so nam veliko uspeha pri 
doseganju zastavljenih ciljev in pri tem ponu-
dili tudi podporo. S predsednikom Borutom 
Pahorjem smo se sicer osebno spoznali lani v 
Rakičanu, ko smo mu predstavili takrat še za-
metke naše inovacije.

Ste kdaj hoteli vse skupaj vreči v vodo?

Seveda, čim večkrat, to je naš cilj že od vsega 
začetka! (smeh) 

VEČ O ZAKLJUČENEM NATEČAJU 

VSE = MOGOČE! SI PREBERITE  

NA STR. 19

Misija: do dna
AVTORICA: NINA LENKO     FOTO: JERNEJ LASIČ

To je cilj, ki mu sledijo že dve leti in pol. V vodo 

s podmornico Calypso, seveda, ki bo pod budnim 

očesom Mihe Majetiča in profesorja Roka Capudra s 

skupino 40 dijakov z Gimnazije Vič kmalu odkrivala 

globine morja. In dokazala, da za vedoželjne mlade 

ume nobena ideja ni preveč nora.

PROJEKT CALYPSO, 

ZMAGOVALEC 

NATEČAJA VSE = MOGOČE!

OSEBNA IZKAZNICA

IME: MIHA 

PRIIMEK: MAJETIČ 

STAROST: 18 

DELO PRI 
PODMORNICI:   
2 LETI IN POL

FUNKCIJA: EDEN 
IZMED VODIJ 
PROJEKTA IN 
POBUDNIK PRIJAVE 
NA NATEČAJ

STARŠI NAS ČUDNO GLEDAJO, KO HODIMO V ŠOLO TUDI MED POČITNICAMI, 
SOŠOLCI, KO PETKE NAMESTO NA ZABAVI PREŽIVLJAMO V DELAVNICI.
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ČEBELE VPLIVAJO NA POROKE?

TURISTI OBOŽUJEJO POSTRVI SINE, NEKOČ BOŠ IMEL TRAKTOR

POZABILI JESTI SONČEK JE IN TI SI VPISANA 

MANJ DELAMO, VEČ BRSKAMO PO INTERNETU

ŠT. SKLENITEV PRVIH ZAKONSKIH ZVEZ ŠT. ČEBELJIH DRUŽIN
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ŠT. GOSPODINJSTEV 
Z DOSTOPOM DO INTERNETA

ŠT. FACEBOOK 
UPORABNIKOV

2010 2011 2012 2013
CENA LONCA ALI KOZICE IZ 
NERJAVNEGA JEKLA (EUR)

582.000  627.360             

49,3 47,38 39,92 35,99

695.040         748.200         

ŠT. DIPLOMANTK VISOKOŠOLSKEGA 
DODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
NA UNIVERZAH IN SAMOSTOJNIH 
VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH

2010 2011 2012 2013
RABA SONČNE TOPLOTNE 
ENERGIJE (TJ)

1.303 1.914 2.704 3.224

 348 369 392 404

CENA NA KG OČIŠČENE 
SVEŽE POSTRVI (EUR) 

ŠT. PRENOČITEV TURISTOV

2010

2011

2012

2013

6,41       

6,98              

7,08       

7,43       

83.143

94.719

109.973

125.401

ŠT. DEČKOV V VRTCIHŠT. TRAKTORJEV     

2010

2011

2012

2013

89.087            

92.413            

97.559            

100.967          

39.605 

42.116   

43.059

43.443 

Naključje ali 
soodvisnost?
Pri obdelavi velikega števila statističnih podatkov 
včasih opazimo vzorce, ki jih v resnici ni. Zgodi se, da 
v resnici dva niza dogodkov nista povezana in nas je le 
preslepilo naključje. Ko gre za plemenitenje premoženja, je 
razlikovanje med dejanskimi vzroki in naključji izjemnega 
pomena. Naključja namreč v proces upravljanja premoženja 
niti slučajno ne sodijo, zato jih strokovnjaki takoj 
prepoznajo in izločijo. So pa včasih naključna ujemanja 
nadvse zabavna. Poglejmo si nekaj slovenskih primerov!
ZBRALI: NEJKA GOLIČ IN NINA LENKO 

VEČ KAVE - VEČ BRANJA

ALI PETJE UNIČUJE KROMPIR?

32.151 33.077 35.607 37.961

 

2010 2011 2012     2013     

24.477.097 25.537.098 26.244.452 26.332.506

IZPOSOJA 
KNJIG  

V KNJIŽNICAH

UVOZ 
KAVE (t)

664 792 846 1.007

2010 2011 2012 2013 

4.125                      3.640                       3.386                         3.307

KROMPIR (ha)

ŠT. 
ZBOROVSKIH 
KONCERTOV

 

VIRI: SURS, ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE IN RIS

Z rastjo števila zborovskih koncertov v kulturnih domovih upada površina, na kateri je posajen krompir.  
Kot kaže, danes med krompirjevimi počitnicami ne pobiramo krompirja, ampak pojemo.

Uvoz kave nezadržno narašča, zato ostajamo vedno dlje budni. In ko smo budni,  
beremo: narašča tudi izposoja knjig!

Gibanji števila čebeljih družin in porok sovpadata. Naključje? Niti ne, saj je potrebnih več 
čebel, ko se cedita med in mleko.

Vedno več ljudi v Sloveniji uporablja družbene medije, posoda za kuhanje pa se ceni. 
Ali so ljudje zaradi družbenih medijev pozabili celo jesti?

V Sloveniji raste raba sončne toplotne energije, hkrati je vedno več žensk, vpisanih  
v visokošolske zavode. Več je sonca, bolj smo brihtne. Ali je ravno obratno? 

Turisti, ki se odločajo za obisk turističnih kmetij, se ne navdušujejo le nad pristno 
kmečko hrano. S slastjo si privoščijo gurmanske postrvi, zato njihove cene letijo v nebo. 

Nič več joka, ko je treba zjutraj v vrtec – očki svojim sinovom obljubljajo, da bodo lahko 
vozili traktor, ko bodo veliki.

Morda je delovno aktivnih pri nas res vedno manj, zato pa ti toliko več deskajo  
po internetu, saj se število gospodinjstev z dostopom do interneta nezadržno veča!
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53
DRUŽBENO 
ODGOVORNI

2358 
PROJEKT: CALYPSO 
EKIPA: CALYPSO 

1520  
PROJEKT: ARHITEKTURNI NASVET  
ORGANIZACIJA: ARHITEKTURNI NASVET 

651   
PROJEKT: SKUPAJ GRADIMO CENEJE
ORGANIZACIJA: COINHAB.COM

367   
PROJEKT: 
BRIGHTLES
EKIPA: BRIGHTLES

159    
PROJEKT: PLATFORMA 
UNIKATNE MODE
EKIPA: COUTURE 
STORIES 

1782  
PROJEKT: 
SAMORASTNIKI
EKIPA: DEČVE IN 
POBI

71
STORITVE

46
IZDELKI

71
TEHNIČNE 
REŠITVE

ŠTEVILO PRIJAVLJENIH PROJEKTOV PO KATEGORIJAH

ŠTEVILO PODPORNIKOV FINALISTOV

VSE = MOGOČE, 

SAMO PRILOŽNOST  

JE TREBA ZGRABITI!

Natečaj Vse = mogoče!, 
namenjen inovativnim, 
podjetnim in pogumnim, 
se je iztekel. Priložnost 
so najbolje izkoristili 
dijaki Gimnazije Vič, ki 
so izdelali globokomor-
sko plovilo Calypso. 
Niso pa nas navdušili le 
zmagovalci, temveč vsi 
sodelujoči, saj njihovi 
projekti segajo prav na 
tista področ ja, kjer bo 
priložnosti največ. Sode-
lovalo je kar 241 ekip. 
Največ rešitev je bilo 
s področ ja tehnike in 
različnih storitev, sledijo 
družbeno odgovorne 
zamisli in številne ideje 
za nove izdelke.

Že se pripravljamo na 
Vse = mogoče! 2015. 
Spremljajte nas na  
vsejemogoce.si 

KD SKLADI 
Z NAJVEČ 
NAJBOLJŠIMI
KD Skladi so letos prejeli največ priznanj 

revije Moje finance za najboljše vzaje-

mne sklade, kar devet od 29 podeljenih. 

Prav tako so kar štirje upravljavci iz KD 

Skladov med 12 najboljšimi v zadnjih 

treh letih, kar je tudi največ med vsemi 

slovenskimi družbami za upravljanje. 

Prejete nagrade skupaj z doseženimi 

donosnostmi izkazujejo odličnost v 

upravljanju KD Skladov in upravičujejo 

izkazano zaupanje vlagateljev. 

Najboljši vzajemni skladi 
s petimi zvezdicami 
GLAVNI KRITERIJ: preseganje primerjalnega indeksa, ki kaže, za koliko 
ga je upravljavec presegel ob privzetem tveganju. Primerjalni indeksi so 
za vse sklade objavljeni v Prospektu KD Krovnega sklada z vključenimi 
pravili upravljanja. 

 
KD RASTKO – NAJ SKLAD ZADNJIH TREH LET V KATEGORIJI DELNIŠKI –

EVROPSKI SKLAD

 
KD NOVI TRGI – NAJ SKLAD ZADNJIH TREH LET V KATEGORIJI DELNIŠKI – TRGI  

V RAZVOJU

 
KD MM – NAJ SKLAD ZADNJIH PET LET V KATEGORIJI DENARNI –  EVRO SKLAD

 
KD VZHODNA EVROPA – NAJ SKLAD ZADNJIH TREH LET IN ZADNJIH PET LET V 

KATEGORIJI DELNIŠKI – EVROPSKI TRGI V RAZVOJU

 
KD INDIJA – KITAJSKA  – NAJ SKLAD ZADNJIH TREH IN ZADNJIH PET LET V 

KATEGORIJI DELNIŠKI – AZIJA IN OCEANIJA

 
KD BALKAN  – NAJ SKLAD ZADNJIH TREH IN ZADNJIH PET LET V KATEGORIJI 

DELNIŠKI – BALKAN

O NATEČAJU VSE = MOGOČE!

FILOZOFIJA NATEČAJA: KD Skladi želimo 
natečajnikom pomagati pri doseganju ciljev, 
saj verjamemo, da s takšno podporo lahko 
ekipi, ki je predana svojemu cilju, pomagamo 
pri uresničitvi (prvih) korakov. Tako želimo 
motivirati ljudi, da ostanejo predani svojim 
ciljem, spodbuditi inovativne ideje, timsko 
delo, pozitivno razmišljanje in podjetniški 
duh.

TRAJANJE NATEČAJA:  82 DNI

ŠTEVILO PRIJAVLJENIH PROJEKTOV: 241

FINALISTI:  
6 PROJEKTOV PO PREDLOGU 9-ČLANSKE 
EKIPE

SKUPAJ PODPORNIKOV FINALISTOV: 6837

ZMAGOVALCI NATEČAJA VSE = MOGOČE! 
PROJEKT CALYPSO, NAGRADA: 
• 10.000 EUR ZA URESNIČITEV PROJEKTA 
(KD SKLADI) 
• 5.000 EUR ZA PROMOCIJO (RADIO CENTER) 
• ŠOLNINA ZA PRVI LETNIK PODJETNIŠTVA 
(GEA COLLEGE)

ZMAGOVALCI IZZIVA PODJETNI 
BRIGHTLES, NAGRADA: PRODUKTI 
IN STORITVE PODJETJA SI.MOBIL V 
VREDNOSTI 5.000 EURHVALA IN  

ČESTITKE VSEM!

VEČ INFORMACIJ O SKLADIH NA:  

WWW.KD-SKLADI.SI/SKLADI

SLEDITE NAM NA FACEBOOKU 

V APRILU BOMO NA LEPI POMLADNI DAN SPREMLJALI 

SPLAVITEV PODMORNICE CALYPSO.

NAJ SLOVENSKI UPRAVLJAVCI  
ZADNJIH TREH LET IZ KD SKLADOV
Premoženje skladov družbe KD Skladi upravljajo priznani 

strokovnjaki, ki za uspešno upravljanje prejemajo tudi številne 

nagrade. Naši upravljavci se stalno uvrščajo na lestvico dese-

tih najboljših slovenskih upravljavcev po izboru revije Moje 

finance. Naziv najboljšega slovenskega upravljavca je že leta 

2010 pripadel Davidu Zormanu, leta 2013 pa Primožu Cenclju. 

Ravno tako je bila družba KD Skladi že leta 2013 razglašena za 

najboljšo družbo za upravljanje. Na letošnjo lestvico naj upra-

vljavcev zadnjega triletnega obdobja so se uvrstili kar štirje 

upravljavci KD Skladov, in sicer Luka Flere (3. mesto), Sašo 
Šmigić (7. mesto), Aleš Lokar (8. mesto) in Primož Cencelj 
(12. mesto). Sašo Šmigić se je na lestvico uvrstil vseh pet let 

zapored, odkar poteka izbor revije Moje finance.

Ekipa naložbenega sektorja KD Skladi na podlagi strokovne-

ga pristopa, dolgoletnih izkušenj na domačem in regionalnih 

kapitalskih trgih ter mednarodnih povezav vlagateljem 

zagotavlja odličnost pri upravljanju investicijskih skladov 

in finančnega premoženja. Premoženje vlagateljev vlaga v 

vrednostne papirje, ki ob čim nižji stopnji tveganja prinašajo 

optimalne donose. Ekipo sestavlja devet strokovnjakov, štirje 

med njimi so imetniki naziva CFA (v tujini prestižen standard 

upravljavskega poklica).

Na sliki (z leve proti desni): Primož Cencelj, 

Aleš Lokar, Luka Podlogar, Grega Meden, 

Sašo Šmigić, Luka Flere, KD Skladi F
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KD Skladi – družba za upravljanje z največ »naj skladi« v letu 2014

KD RASTKO naj sklad zadnjih treh let v kategorĳi delniški - evropski sklad,

KD BALKAN naj sklad zadnjih treh in zadnjih pet let v kategorĳi delniški - Balkan.

KD INDĲA - KITAJSKA naj sklad zadnjih treh in zadnjih pet let v kategorĳi 
delniški - Azĳa in Oceanĳa,

KD VZHODNA EVROPA naj sklad zadnjih treh let in zadnjih pet let v kategorĳi
delniški - evropski trgi v razvoju,

KD MM naj sklad zadnjih pet let v kategorĳi denarni - evro sklad,
KD NOVI TRGI naj sklad zadnjih treh let v kategorĳi delniški - trgi v razvoju,

Izkušnje.

Odličnost v upravljanju.

Osebna obravnava 
vlagateljev.

080 80 24
www.kd-skladi.si
Nagrade vzajemnim skladom so podeljene v okviru izbora revĳe Moje finance.

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 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 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. 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.
 
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.


