
Revija za pametne vlagatelje APRIL 2016 WWW.KD-SKLADI.SI

V ISKANJE RECEPTA, DA BI ČLOVEK 
DOŽIVEL VSAJ POL TOLIKO KOT 
ŽELVA, VLAGAMO MILIJARDE. 
PRIZADEVANJA ZA DOLGO  
ŽIVLJENJE SO TUDI PRILOŽNOST  
ZA VLAGATELJE. STR. 8

Bomo 
dohiteli 
želve?

1791
PRVO 
KOLO

1994
USTANOVITEV

DRUŽBE  
KD SKLADI

ŽELVA LAHKO 
DOŽIVI 

250 LET. 

NAJ DRUŽBA  
ZA UPRAVLJANJE  
Z NAJ UPRAVLJAVCEM 
PREMOŽENJA LETA 2015



NADPOVPREČNA DONOSNOST in dobro varovalo pred inflacijo 
sta dve veliki prednosti vlaganj v delniške naložbe, ki ju lahko 
razberemo že ob hitrem pogledu na stoletni graf. Hkrati pa 
opazimo tudi nihanja, ki kažejo, da so nihanja del vlagateljskih 
ciklov in jih moramo pričakovati.

Vsakokrat zadeti optimalno točko vstopa na trg (ang. market 
timing) je praktično nemogoče, in ker danes ne moremo razpo-
lagati z vsemi prihodnjimi presežnimi sredstvi, je na dolgi rok 
smiselno na trg vstopati postopno oziroma časovno razpršeno, 
kar pomeni tako imenovano metodo povprečnega stroška. Ta 
posamezniku omogoča vstop na trg ne samo v času rasti, ampak 
tudi v času upadanja tečajev. S tem se lahko izogne največji na-
paki povprečnega vlagatelja, ki kupuje pretežno v obdobju, ko 
tečaji zrastejo, in prodaja, ko tečaji upadejo, ter posledično na 
dolgi rok ne dosega niti približnega donosa, kot ga prinaša trg.

Da bi lažje razumeli delovanje delniških trgov, si poglejmo 
zgodovinsko dogajanje v zadnjih stotih letih na zgledu ameri-
škega delniškega indeksa Standard & Poor's 500 (S&P 500). Ta 
ima najdaljšo razpoložljivo zgodovino, je transparenten in je del 
najbolj razvitega kapitalskega trga na svetu.

Pri izračunu donosnosti bomo upoštevali skupno donosnost 
(ang. total return), saj naložba v delnico poleg donosa, veza-
nega na gibanje cene, prinaša tudi dividendo, ki jo lahko takoj 
po prejemu vložimo nazaj in s tem zvišamo skupno donosnost 
posamezne naložbe (ravno to počnejo vzajemni skladi).

Nominalna skupna povprečna letna stopnja rasti (ang. CAGR) 
ameriškega delniškega trga za obdobje od 1915 do 2015 znaša 
9,8 odstotka. Če za isto obdobje izločimo vpliv inflacije, je 
tovrstna donosnost 6,4 odstotka. Številki, ki bi morali pritegniti 
pozornost vsakega dolgoročnega racionalnega vlagatelja. 

Hkrati pa pogled na graf razkrije tudi dejstvo, da nadpovpreč-
na donosnost ni prišla sama po sebi, ampak je posledica oziro-
ma »nagrada« za sprejetje nadpovprečnega tveganja. Slednje se 
kaže v večji volatilnosti (nihajnosti) skozi opazovano obdobje. 

Delnice so se in se bodo zelo verjetno tudi v prihodnje gibale v 
ciklih. Cikli pritrjujejo znani izjavi svetovno znanega investitorja 
W. Buffetta, ki pravi: »Bojmo se, ko so drugi pohlepni, in bodi-
mo pohlepni le takrat, ko so drugi prestrašeni«. Zgodovinsko 
gledano so se ravno največji upadi delnic na dolgi rok izkazali 
kot dobre nakupne priložnosti. Zgodovina ni garancija za pri-
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Najbolj nazorno je obdobje zadnjih 25 let. 

Po močnem bikovskem (rastočem) trendu v 

devetdesetih letih je prišel dveinpolletni medvedji 

(padajoči) trend, v katerem so delnice upadle 

za dobrih 40 odstotkov. Sledila je rast do jeseni 

2007, ko so delnice pridobile slabih 100 odstotkov. 

Nato smo bili priča največji finančni krizi v 

moderni zgodovini, delnice so izgubile več kot 50 

odstotkov vrednosti. Z marcem 2009 je sledilo 

novo obdobje bika in do aprila 2015 so delnice 

pridobile več kot 215 odstotkov. 

GIBANJE SKUPNE DONOSNOSTI INDEKSA 
S&P 500 ZA OBDOBJE OD 1915 DO 2015

8

16

4

2

1
1990 1995 2000 2005 2010 2015

NOMINALEN DONOS

REALEN DONOS

GIBANJE SKUPNE DONOSNOSTI INDEKSA S&P 500  
ZA OBDOBJE 1990�2015

Vir: Robert J. Shiller in lastni izračuni KD Skladi

Brez nihanj ne gre
Stoletni pregled: iz zgodovine delniškega trga se lahko 
naučimo, da se naložbe na daljši rok izplačajo in 
prenesejo tudi šoke na trgih. Kratkoročni padci so lahko 
občutnejši, a številke dokazujejo, da s primernimi vlaganji 
tudi tako izgubo lahko spremenimo v dobiček.

AVTOR: MATEJ TADEJ JERMAN, FINANČNI SVETOVALEC, KD SKLADI 
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* Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim 

donosom naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) 

v zadnjih petih letih. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno 

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

rija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija sklada se lahko sčasoma 

spremeni. Najnižja kategorija na lestvici ne pomeni naložbe brez tveganja.

1. ZDA OHRANJAJO PRIMAT 
Vodilni položaj Amerike na borzah je nekaj, 
kar se ne bo spremenilo še zelo dolgo. 
V zadnjih letih so njihova podjetja proti 
preostalim še dodatno pridobila, saj so žela 
sadove težkih odločitev, ki so jih sprejela v 
preteklosti. V krizi so se namreč najhitreje 
prilagodila. Odpuščala so prekomerne 
zaposlene, zapirala nedonosne investicije in 
začela iskati nove naložbene priložnosti in 
poslovne modele. Rezi so bili drastični, vendar 
nujno potrebni. Ko so se razmere stabilizirale 
in začele popravljati, so bili Američani 
najbolje pripravljeni na nov cikel rasti. 
Zadnja leta so imela ameriška podjetja dobre 
rezultate, dosegala rekordne marže ter znova 
začela zaposlovati. Konkurenca iz preostalih 
delov sveta pa jim ponovno gleda v hrbet. Vse 
to se kaže v indeksu S&P 500, ki je v zadnjih 
petih letih pridobil skoraj 100 odstotkov ali 
slabih 15 odstotkov na leto (merjeno v evrih). 

2. VLAGANJE NA DALJŠI ROK
Neverjetno obdobje, ki ga bo težko ponoviti. 
Vseeno njihov delniški trg ostaja osnovno 
sredstvo za dolgoročno varčevanje. To 
možnost želimo ponuditi tudi slovenskim 
varčevalcem. Resda smo doslej prek nekaterih 
sektorskih skladov že pokrivali skoraj celotni 
indeks, sklad KD Amerika pa zajema prav vsa 
podjetja in lahko različno obteži posamezen 
sektor. V njem bodo zbrana podjetja, ki 
zaposlujejo največje svetovne talente. Ta 
imajo tudi najhitrejši dostop do kapitala in 
nove ideje se lahko hitro uresničijo. Njihov trg 
pa v zadnjih letih postaja ves svet. Z razvojem 
tehnologije se je prenos informacij na globalni 
ravni pospešil. Globalizacija pomeni, da 
danes skoraj vsako podjetje tekmuje na 
svetovni ravni. 

3. RAZVOJ IN RAST
Ameriški šampioni so v tej svetovni tekmi 
izredno uspešni. Exxon, Apple, Google, 
Facebook, Johnson&Johnson, Amazon, Dow 
Chemical so le nekatera izmed podjetij, ki so 
razširjena po vsem svetu. Trenutno ameriška 
podjetja zunaj ZDA ustvarijo dobro tretjino 
prihodkov, številka pa se utegne v prihodnjih 
letih povečati. Tehnologija in globalna 
povezanost namreč prodajo na svetovni ravni 
delata vse cenejšo in enostavnejšo. Glavni 
motor ob tem še vedno ostaja domači trg, 
kjer so trenutne razmere izredno stabilne. 
Makroekonomski podatki kažejo na 
nadaljnjo rast ekonomije tudi letos. So na poti 
počasnega dvigovanja obrestnih mer, kar tudi 
kaže na normalnost stanja. Ameriške delnice 
bodo čez 10 ali 20 ali 30 let precej višje, kot 
so danes. Ameriška država pa se bo še bolj 
razvila in ponudila nove tehnološke inovacije. 
Vlagatelji lahko to izkoristijo z vlaganjem v 
KD Ameriko.  

VEČ INFORMACIJ O SKLADU  

KD AMERIKA NA:

 www.kd-skladi.si/skladi/amerika

Amerika:  
dežela priložnosti
Ne odpišite ZDA! Tržna 
kapitalizacija vseh 
delniških naložb na svetu 
trenutno znaša okoli 60 
bilijonov evrov, od tega 
jih nekaj več kot polovica 
kotira na borzah čez lužo.
AVTOR: DAVID ZORMAN,  
UPRAVLJAVEC SKLADOV, KD SKLADI

Dobrodošli  
v prihodnosti
KAM NAS VODI ŽIVLJENJE? Marsičesa ne moremo predvideti, a to ne 
pomeni, da na svojo prihodnost ne moremo vplivati. Tega se zavedajo 
številne družbe, ki na področjih medicine in tehnologije iščejo recepte, 

kako podaljšati človeško življenje. Njihovi 
vložki se merijo v milijardah evrov in ne 
prinašajo le napredka, ampak hkrati tudi 
priložnosti za vlagatelje, ugotavljamo v 
tokratni glavni temi, v kateri analiziramo, 
kako se spreminja ne le človek, ki bo morda 
v prihodnosti brez težav dočakal tudi 120 
let, ampak tudi svet, v katerem živimo. 

Ključna beseda, na katero ob tem vse-
lej naletimo, je dolgoročnost. Pogled na 
stoletne številke nam pove, da so nihanja 
del vsakega, še posebej pa vlagateljskega 
vsakdana in da so dobre odločitve tiste, ki 
prinesejo rezultat na dolgi rok. Da uspeh 

– ne športni in ne finančni – ne pride čez noč, ugotavljamo tako s Petro 
Majdič, včeraj še dobitnico olimpijske medalje in danes poslovno žen-
sko, kot z Urško Torkar, mlado judoistko, ki se zaveda, da je treba v svo-
jo prihodnost, varnost in samostojnost začeti vlagati čim prej. Pri tem je 
koristen vsak dober nasvet. Pri nekaterih odločitvah nam lahko poma-
gajo naši najbližji, pri drugih je najboljši nasvet strokovnjakov. Strokov-
nost in svetovanje sta tisti prednosti, na katerih gradimo zgodbo tudi mi, 
v naši skupni zgodbi pa na prvo mesto postavljamo vas – vlagatelje. Ko 
smo v KD Skladih razmišljali, kako še bolj povzdigniti kakovost naših 
storitev, smo željo, da bi prilagodili ponudbo in svetovali prave korake 
vsakemu posamezniku, združili s tehnološkim znanjem in izkušnjami, 
ki jih premoremo. Rezultat je povsem novo orodje, s katerim vas bomo 
lahko podrobneje spoznali in vam tako še bolje svetovali. O projektu 
KD AI s katerim uvajamo umetno inteligenco v plemenitenje vlaganj, 
pišemo na strani 16. O tem, kako jo lahko izkoristite za vlaganja, pa 
vam z veseljem povemo več osebno. Oglasite se.  

AVTORJI IZ KD SKLADOV

OPOZORILO VLAGATELJEM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD 

Krovni sklad s 14 podskladi. 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 premo-

ženja 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 mor-

da plača vlagatelj in ki bi sicer znižali prikazano donosnost, v izračunu niso upoštevani. Najvišji vstopni stroški za 

sklade KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delni-

ški, 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, KD Amerika, delniški, znašajo 3 odstotke, 

za KD Bond, obvezniški — EUR, in KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, pa 2 odstotka. Vstopni stroški se v primeru 

višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM, sklad denarnega trga — 

EUR, 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. KD Skladi, d.o.o., bo pričela upravljati podsklad KD Amerika, delniški, 17. 4. 2016.

DAVID ZORMAN
UPRAVLJAVEC SKLADOV

Na izboru revije Moje finance je bil že leta 

2010 imenovan za najboljšega upravitelja leta. 

Upravlja globalni sklad skladov KD Prvi izbor 

ter sektorska sklada KD Tehnologija in  

KD Vitalnost, upravljal pa bo tudi sklad  

KD Amerika. 

DR. SAMO PLIBERŠEK
POMOČNIK DIREKTORJA NALOŽBENEGA SEKTORJA – VODJA RAZVOJA

Doktor znanosti s področja teoretične fizike 

na univerzi v Zürichu ima desetletne izkušnje 

na področju financ in vodja razvoja v družbi 

KD Skladi. O projektu, s katerim uvajamo 

umetno inteligenco v plemenitenje vlaganj, 

pišemo na strani 16. 

MATEJ TADEJ JERMAN
FINANČNI SVETOVALEC

Na področju financ in finančnega svetovanja 

dela že več kot 8 let. Pravi, da je temelj za 

pripravo optimalnega portfelja razumevanje 

vlagateljevih potreb ter hkrati spremljanje ma-

kroekonomskega okolja, poznavanje cikličnih 

zakonitosti in historike finančnih trgov.

MANJŠE TVEGANJE — POTENCIALNO MANJŠI DONOSI

SINTETIČNI KAZALNIK TVEGANJ IN DONOSA*

VEČJE TVEGANJE — POTENCIALNO VEČJI DONOSI
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KD LATINSKA AMERIKA
KD VZHODNA EVROPA
KD INDIJA-KITAJSKA
KD SUROVINE IN ENERGIJA
KD NOVI TRGI

 
BI ŽELELI REVIJO OPTIMUM PREJEMATI NA DOM? 
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SPLETNI STRANI REVIJE: 
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ALI PO TELEFONU NA 080 80 24. 

ZDA: GIBANJE INDEKSA S&P 500  (V EUR)
Vir: Bloomberg
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panja nadzornikov finančnega sistema, finančnih trgov 
in vlagateljev. Sredstva v njih so večja kot kadarkoli, pa 
najsi gre za sklade, ki jih ureja evropska direktiva UCITS, 
najsi za druge, neharmonizirane (alternativne) sklade. 
Nobene potrebe ni bilo po sprejetju predpisov, ki bi ome-
jevali poslovanje in rast vzajemnih skladov. Nasprotno, 
zaradi prvič sprejete direktive EU o upravljavcih alterna-
tivnih skladov je ZISDU-2 prinesel še pomembno novost, 
to so alternativni skladi, ki do tedaj v Sloveniji niso bili 
dovoljeni. 

ČAS ZA UPRAVLJANJE, NE ADMINISTRACIJO

ZISDU-3 iz leta 2015 vzajemnim skladom prav tako 
ni prinesel nič posebno novega. Še celo dopolnitve v 
ZISDU-3b, ki bodo verjetno sprejete do poletja 2016, 
se bodo v glavnem ukvarjale z družbo za upravljanje 
in skrbniškimi storitvami, ne pa z vzajemnimi skladi. 
Največji poseg v panogo bo prav na področju skrbništva. 
Skrbniške banke so se pri hrambi premoženja vzajemnih 
skladov v finančni krizi izkazale za precej nezanesljive, 
zato jim je EU z direktivo UCITS V naložila, da svoje sto-
ritve opravljajo bolj skrbno in za premoženje vzajemnih 
skladov prevzamejo večjo odgovornost.

S to zadnjo spremembo zakonodaje EU naj bi se posega-
nje v panogo investicijskih skladov za nekaj časa umirilo. 
Strokovni organi EU so priznali, da stalne spremembe 
panogi ne prinašajo nič dobrega in da so bile pogosto 
posledica političnega pritiska, ki je izviral iz tega, da je bilo 
zaradi finančne krize "treba nekaj ukreniti"..

Tako lahko pričakujemo, da bo tudi ZISDU kar nekaj 
časa miroval. V 22 letih njegove uporabe smo imeli v 
povprečju skoraj eno spremembo zakona na leto. Večina 
sprememb je bila potrebna, ne pa vse. Zdaj bi si vsi skupaj 
zaslužili nekaj miru: mi, upravljavci, da se v teh za borzo 
razburljivih časih nehamo utapljati v stalno novih admini-
strativnih opravilih in se raje v celoti posvetimo upravlja-
nju premoženja vzajemnih skladov, vi, vlagatelji, pa zato, 
da vas ves čas ne zasipavamo z novimi informacijami, ki, 
konec koncev, morda sploh niso tiste, ki bi si jih želeli.  

22 let sprememb  
Prvi ZISDU, Zakon o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje, smo dobili v Sloveniji 
leta 1994. V več kot dveh desetletjih se je pogosto 
spreminjal. Upravljavci si želimo, da bi zdaj prišel 
čas, ko bomo manj časa porabili za administrativne 
spremembe in se bomo lahko v celoti posvetili 
upravljanju premoženja vzajemnih skladov.  

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

S KRATICO ZISDU SE SREČUJEMO V SLOVENIJI že več kot 
dve desetletji. Prvi zakon je bil sprejet leta 1994 zaradi 
začetka privatizacije tedanjega družbenega premoženja 
prek posebnih investicijskih skladov (pooblaščenih inve-
sticijskih družb PID) in zaradi prvih vzajemnih skladov, 
ki so prav uspešno delovali že pred tem (KD Galileo kot 
najstarejši od leta 1992), vendar brez ustrezne pravne 
podlage in primerne zaščite vlagateljev. Vzajemni skladi 
so imeli takrat komaj omembe vredno velikost in le nekaj 
sto vlagateljev, sredstva PID pa so bila za naše razmere 
ogromna, saj je v njih pristalo po 20 odstotkov skoraj 
vsakega podjetja v Sloveniji.

PRVO DESETLETJE LE DOMA 

Danes so PID zgodovina, vzajemni skladi pa vsakdanja 
finančna oblika z naložbami, razpršenimi po vsem svetu. 
Prvi ZISDU je sicer dovoljeval le naložbe v domače 
vrednostne papirje. Teh je bilo do takrat, ko je privati-
zacija dobila zagon, na borzi le nekaj: 14 obveznic in 14 
delnic. Slovenski skladi in njihovi vlagatelji niso imeli 
izbire, vse se je dogajalo doma, tako rekoč neodvisno 
od drugega sveta, zato pa toliko bolj tvegano. K sreči so 
omejitve naložb v tujino v letu 2003 padle. Zaradi pro-
cesa vključevanja Slovenije v EU je bil sprejet ZISDU-1, 
v katerega sta bili že v celoti vgrajeni evropski direktivi 
o investicijskih skladih UCITS II in III z novimi oblikami 
dovoljenih naložb in podrobnejšo ureditvijo poslovanja 
njihovih upravljavcev.  Seveda so stari slovenski vzajemni 
skladi in vzajemni skladi, ki so nastali iz PID, potrebovali 
kar nekaj časa, da so se internacionalizirali, saj so morali 
najprej odprodati domače naložbe, da so lahko kupili 
nove v tujini. Zato pa je velik zamah dobilo ustanavlja-
nje novih regionalno in panožno zastavljenih vzajemnih 
skladov, praviloma usmerjenih v tuje naložbe. Njihovo 
število na slovenskem trgu se je izjemno povečalo, s 

tem pa tudi ponudba različnih naložbenih možnosti za 
vlagatelje. Prišle so še tuje družbe za upravljanje s svojo 
ponudbo skladov in začel se je zlati čas hitre rasti panoge, 
ki je trajal vse do finančne krize 2008. 

VRNITVE NA RAVEN 2007 ŠE NI

Zaradi začetnega zagona iz prejšnjega uspešnega obdo-
bja je tudi v tem kriznem letu število domačih vzajemnih 
skladov (podskladov krovnih skladov) še naprej raslo 
in doseglo 127, skupaj s tujimi pa celo 264.  Žal se je 
samo v tem istem letu, najbolj zaradi izrednega upada 
borznih tečajev na vseh trgih v svetu, premoženje v njih 
za polovico zmanjšalo – s treh milijard na poldrugo 
milijardo evrov. Z dobrima dvema milijardama evrov 
smo v Sloveniji še danes, osem let kasneje, precej pod 
ravnijo rekordnega konca leta 2007. To je sicer slovenska 
posebnost: EU kot celota je svojo najvišjo točko iz leta 
2007 ponovno dosegla že leta 2010, opazno presegla pa 
leta 2012. 

TUDI PO KRIZI VREDNI ZAUPANJA

Finančna kriza je, seveda predvsem zaradi nepoštenih 
praks nekaterih bank po svetu in katastrofalnih posledic 
njihovih ravnanj, spodbudila poseg v celotno finanč-
no zakonodajo, tudi v panogo investicijskih skladov. 
Sprejeta je bila direktiva UCITS IV, zatem pa še ZISDU-2 
(leta 2011). Poslovanje družb za upravljanje vzajemnih 
skladov se je organizacijsko in postopkovno zaostrilo, 
prišle so nove zahteve glede upravljanja tveganj, poroča-
nja in obveščanja vlagateljev in podobno. Očitno je bilo, 
da so spremembe doletele samo upravljavce, v poslova-
nju vzajemnih skladov se namreč ni zgodilo nič posebne-
ga. Finančno krizo so ti skladi preživeli brez škandalov 
in brez oškodovanja vlagateljev zaradi nepoštenega 
poslovanja. Iz nje so izšli kot zmagovalci, vredni zau-

ZAKAJ SE PREDPISI VES ČAS SPREMINJAJO

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upra-

vljanje je glavni predpis, ki ureja naložbe, stroške in 

druge vidike poslovanja vzajemnih skladov, ureje-

nost in skrbnost delovanja družbe za upravljanje v 

korist vlagateljev ter redno in dovolj izčrpno obve-

ščanje vlagateljev, Številne spremembe zakona so 

prinesle pomembne novosti na slovenski finančni 

trg. Po drugi strani so se spremembe dogajale ne-

nehno in morda vse niso prinesle posebnih koristi. 

EU obljublja, da je na področju predpisov pred 

nami mirnejše obdobje. Upajmo, da bo res tako.

DINAMIKA
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BBILO JE LETA 2013, ko je Google ustanovil biotehnološko 
podjetje Calico. »Osredotočalo se bo na zdravje, dobro 
počutje in podaljševanje življenja,« je potezo pojasnil 
soustanovitelj globalnega internetnega velikana Larry 
Page. Dve leti kasneje je California Life Company (od 
tod Calico) skupaj s čikaškim farmacevtskim velikanom 
AbbVie sklenil vložiti, preračunano iz dolarjev, do 1,35 
milijarde evrov v razvoj zdravil, ki bi odpravila bolezni, 
povezane s starostjo, in morda tudi umiranje.

Podjetji si večji vložek v raziskovalni laboratorij seveda 
lahko privoščita: holding Alphabet, katerega del so od 
avgusta 2015 vsa Googlova podjetja in tudi Google 
sam, je imel leta 2015 več kot 64 milijard evrov skupnih 
prihodkov, AbbVie pa okrog 18 milijard. A sta vendarle 
delniški družbi. To pomeni, da morata delovati v dobro-
bit delničarjev. Kaj ju torej žene v neznano?

TREND, PRVIČ: ZEMLJANI ŽIVIMO DLJE

Če zanemarimo vizionarske napovedi vodilnih pri Goo-
glu in nekaterih drugih ameriških tehnoloških velikanih 
o tem, da prihaja čas, ko bo človek postal eno s tehno-
logijo in ob njeni pomoči tudi nesmrten in vsemogočen, 
je razlog za naložbe v mejne raziskave na področju 
zdravstva predvsem nezaustavljiv trend staranja prebi-
valstva Zemlje.

Zaradi manjše rodnosti v preteklih desetletjih in ne-
nehnega podaljševanja povprečne življenjske dobe smo 
prešli v obdobje, ko število starejših od 65 let prvič v 
zgodovini presega število mlajših od pet let. Danes roje-
ni evropski in tudi slovenski dečki lahko pričakujejo, da 
bodo živeli več kot 77 let, deklice pa več kot 83 let. To je 
približno deset let več, kot so ob rojstvu lahko pričako-
vali tisti, rojeni pred pol stoletja. Do leta 2050 naj bi bil 
že vsak šesti Zemljan starejši od 65 let.

To ne bi bilo tako problematično, če bi po zaslugi 
napredka v medicini lahko že danes odpravili tudi nena-
lezljive kronične bolezni (kot so rak, srčno-žilne bolezni 
ali Alzheimerjeva bolezen), ki večinoma prizadenejo 
odrasle, predvsem pa najstarejše. Ker tega še ne zna-
mo, so »nenalezljive bolezni trenutno največje breme 
svetovnega zdravstva«, pišejo pri Svetovni zdravstveni 
organizaciji. 

Tisti, ki bi nas lahko rešili demence in drugih kronič-
nih bolezni, so prav inovativna biotehnološka podjetja 
in raziskovalni oddelki že uveljavljenih farmacevtskih 
družb. Z novimi pristopi in dognanji naj bi preprečili 
razvoj bolezni ali omogočili ozdravitev, s tem pa tudi 
povečali premoženje svojim delničarjem in vlagateljem. 
Letna vrednost trga tako imenovane regenerativne 
medicine, ki ga poganja tehnološki napredek pri tera-

Zgodbe o nesmrtnosti segajo daleč v človeško zgodovino. Ta 
želja je ključni motiv že v epu o Gilgamešu, ki je nastal pred 

skoraj štiri tisoč leti. Danes so sodobni gilgameši voditelji 
nekaterih najvidnejših tehnoloških podjetij in skladov 

tveganega kapitala. Iščejo »oklep«, ki bi človeka obvaroval 
pred danes še neizogibnim: staranjem in umrljivostjo. V 
raziskave inovativnih biotehnoloških in farmacevtskih 

podjetij vlagajo milijarde evrov. Če bodo uspešni v boju tudi 
proti najbolj nevarnim boleznim, bodo življenjsko dobo 

človeka približali želvini, svojim podjetjem in vlagateljem pa 
prinesli velik dobiček. Kaj bolj zanima vas: daljše življenje, 

plemenitenje premoženja ali kar oboje? 

AVTOR: DENIS VIČIČ

Bomo  
dohiteli  

želve?
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ČE BI SE IZKAZALO, 
DA JE METFORMIN 
TUDI PRI LJUDEH 
UČINKOVIT TAKO 
KOT PRI MIŠIH, BI 
ČLOVEK LAHKO V 
POVPREČJU ŽIVEL 
OD 110 DO 120 LET.

pevtski uporabi matičnih celic ter tkivnih in organskih 
nadomestkov (tkivno inženirstvo), naj bi se do leta 
2020 zvišala za štirikrat in presegla 60 milijard evrov.

TREND, DRUGIČ: ŠIRI SE SREDNJI SLOJ

Vlaganja v zdravstvo ne temeljijo le na staranju prebi-
valstva. V prid celotnega biofarmacevtskega sektorja 
gre tudi trend krepitve srednjega sloja. Čeprav se ta v 
razvitem svetu zmanjšuje,  se bo zaradi rasti v državah z 
največjo populacijo, še posebej na Kitajskem in v Indiji, 
na svetovni ravni povečeval. Do leta 2030 naj bi bilo del 
srednjega sloja kar 60 odstotkov svetovnega prebival-
stva, medtem ko je bilo še leta 2010 srednje premožnih le 
27 odstotkov Zemljanov. 

Novi srednji razred držav v razvoju bo v svetovni 
potrošnji prevzel vodilno vlogo. A novi potrošniki več 
sredstev ne bodo porabljali samo za zabavo, prostoča-
sne aktivnosti in vsakodnevne dobrine. Na Kitajskem, 
tam se je od leta 2000 razpoložljivi dohodek v povpre-
čju potrojil, namenijo posamezniki velik del dohodka 
prav za zdravje in zdravljenje: poraba na področju 
zdravstva se je v mestih povečala za 200 odstotkov, v 
ruralnih delih pa kar za 600 odstotkov. 

Povečevanje porabe sredstev za zdravstvo bo po pred-
videvanjih analitikov spodbujeno tudi s prevzemanjem 
zahodnjaškega sloga življenja in povišanimi pričako-
vanji glede kakovosti javnega zdravstva. Prvo bo tudi 
v azijske države prineslo kronične bolezni, ki so danes 
značilne za Zahod, na primer tiste, ki jih povzročata 
stres in nezdrava prehrana. Povišana pričakovanja pa 
bodo zahtevala dodatna državna vlaganja v zdravstve-
no oskrbo. Skupaj z vplivi potreb vse večjega števila 
starostnikov naj bi se vse našteto do leta 2019 izrazilo v 
vsaj 4,3-odstotni letni globalni rasti porabe sredstev za 
zdravstvo.

Večja poraba je odlična novica za farmacevtsko indu-
strijo, za že uspešne globalne velikane in za prihajajoča 
inovativna podjetja, ter seveda vlagatelje. 

JE VSE MOGOČE?

Da je optimizem upravičen, kažejo tudi nekateri izjemni 
dosežki, ki potrjujejo ali vsaj nakazujejo, da so preboji 
mogoči.

Eden takih je denimo sveže poročilo o premikih pri 
zdravljenju pacientov v najhujših stadijih levkemije. 
Raziskovalci iz centra Freda Hutchinsona za preučevanje 
raka v ameriškem Seattlu so hudo bolnim pacientom 
v poskusih vsadili gensko modificirane imunske celice. 
Te so napadle rakave celice in jih pri kar 90 odstotkih 
bolnikov uničile. Opozoriti je treba, da študija uradno 
še ni recenzirana in verificirana, takšno eksperimentalno 
zdravljenje pa zaradi hudih stranskih učinkov za zdaj 
omejujejo na paciente, ki veljajo za smrtno bolne. A kljub 
temu uspeh imunologov iz Seattla že zdaj označujejo za 
pomemben korak naprej.

Drugi primer, ki vliva pogum vlagateljem in razisko-
valcem, je revolucionarna ozdravitev ohromelosti po 
poškodbah hrbtenjače. Na podlagi raziskav, opravljenih 
v preteklih 50 letih, in novih tehnoloških zmožnosti je 
ekipa poljskih nevrokirurgov konec leta 2014 pacientu, 
ki je bil zaradi napada z nožem paraliziran od prsi nav-
zdol, omogočila, da je ponovno shodil. V poškodovani 
del hrbtenjače so mu vsadili živčne celice iz vohalnega 
sistema. Uporabljene celice so se razrasle v praznem 
prostoru in znova vzpostavile povezavo med deloma 
hrbtenjače, ki sta bila z nožem ločena. 

Morda bo kmalu ozdravljiva tudi Alzheimerjeva 
bolezen. Ameriško biotehnološko zagonsko podjetje 
Alkahest, ki je s poskusi na miših delno že nakazalo, da je 
morda demenca dejansko posledica bakterijske okužbe, 
je za raziskave pridobilo 15 milijonov dolarjev naložbe-
nih sredstev – vanj je med drugimi vložil tudi soustanovi-
telj PayPala Peter Thiel. 

In ne nazadnje: ugotovitve raziskav učinkov dveh 
zdravil, ki sta že danes v rabi, so pokazale, da je možno 
upočasniti tudi staranje. Prvo zdravilo je rapamicin, ki se 
uporablja pri redkih oblikah raka in presaditvah orga-
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121 LET  
IN 164 DNI
JE DOČAKALA FRANCOZINJA 
JEANNE LOUISE CALMENT 
(1875–1997), DOSLEJ URADNO 
NAJDLJE ŽIVEČA ZEMLJANKA.

255 LET 
JE V INDIJI DOČAKALA ŽELVA 
VELIKANKA, PRIPADNICA 
NAJDLJE ŽIVEČE VRSTE 
KOPENSKIH ŽIVALI.  

210 LET 
LAHKO ŽIVIJO GRENLANDSKI 
KITI, NAJDLJE ŽIVEČI SESALCI.

PRILOŽNOSTI ZA VLAGANJE 

�KD Vitalnost vlaga v sektorje 

in podjetja, ki so se v zgodo-

vini izkazala kot stabilna in 

donosna. Z aktivnim upra-

vljanjem želimo vlagateljem 

ponuditi izbor naložb, kjer 

lahko z varčevanjem na dolgi 

rok plemenitijo svoja sredstva. 

KD Tehnologija pa investira 

v sektor, ki trenutno doživlja 

drugo pomlad. Podjetja imajo 

močne bilance in zanimivo 

prihodnost,« poudarja David 

Zorman, upravljavec omenje-

nih skladov v KD Skladih.

1950−2010

PRIČAKOVANA ŽIVLJENJSKA DOBA (V LETIH)

Povprečen ameriški 65-letnik je lahko leta 1950 pričakoval, da bo 

dočakal približno 79 let. Leta 2010 je bila pričakovana življenjska 

doba že pet let daljša.  

PROJEKCIJA

PRIČAKOVANA PORABA 
SREDNJEGA SLOJA PREBIVALSTVA
Poraba srednjega razreda raste � največji skok 

je opazen  v Aziji. Tam se srednji razred tudi 

najhitreje širi.
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nov – življenje testnih miši je podaljšalo kar za četrtino 
ter jih hkrati obvarovalo pred rakom in nevrodegeneraci-
jo. Drugo zdravilo pa je metformin, ki ga že uporabljajo 
sladkorni bolniki po vsem svetu. Miši, ki so jim dajali 
zdravilo, so v povprečju živele kar 40 odstotkov dlje od 
tistih, ki ga niso dobile. Če bi se izkazalo, da je metformin 
tudi pri ljudeh učinkovit tako kot pri miših, bi lahko 
človek v povprečju živel od 110 do 120 let – in to morda 
brez kroničnih bolezni. Predvidoma še letos naj bi v ZDA 
začeli preizkušati, ali lahko to cenovno dostopno zdra-
vilo za sladkorno bolezen upočasni staranje in prepreči 
nastajanje bolezni tudi pri človeku.

ZAHAJANJE ZAHODA 

Ne glede na to, ali bodo biofarmacevtska visokotehnolo-
ška podjetja pri iskanju večnega življenja uspešna ali ne, je 
dejstvo, da je človeštvo že brez novih zdravil za upočasni-
tev staranja na pomembni prelomnici. Vse starejše prebi-
valstvo in tehnološki napredek napovedujeta pomanjka-
nje delovnih mest za mlade in bosta imela drastičen vpliv 
na družbeno ureditev, kot jo poznamo danes.

Ob nespremenjenih preostalih dejavnikih se bo delež 
delovno aktivnih nenehno zmanjševal. Po napovedih naj 
bi na ravni EU do leta 2050 enega upokojenca »podpira-
la« le še dva zaposlena, medtem ko zdaj to počnejo štirje 
delovno aktivni. V Sloveniji je to razmerje že danes 1 proti 
1,36, največji prehod delovno aktivnih med upokojene 
pa se bo šele začel dogajati. Zadnji pripadniki »povojne 
generacije« (ang. baby boomerji, osebe, rojene med letoma 
1946 in 1964) bodo službo – če jo bodo še imeli – zapustili 
leta 2035.

Pokojnine se v primerjavi s plačami že danes nižje kot 
v preteklosti in znašajo le še 61 odstotkov neto plače za-
varovanca. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje napovedujejo, da bo s pokojninskimi reformami 
upadanje pokojnin ustavljeno. Vendar v isti sapi dodajajo, 
da je gibanje višine pokojnin v primerjavi s plačami za 
daljše obdobje – tja do leta 2050 – nemogoče napovedati. 

Svetovalno podjetje KPMG v publikaciji Vlaganje v 
prihodnosti (Investing in the future) svari, da bo zaradi 
demografskih sprememb breme skrbi za lagodno življenje 
v pokoju vse bolj prevaljeno na ramena posameznika. In 
ker vse kaže, da bomo živeli vsaj 120 let, se splača za varno 
starost poskrbeti, dokler še lahko. 

Demografski trendi in tehnološki napredek ustvarjajo 
priložnost, ki jo lahko vlagatelji dobro izkoristijo – 
 priložnost za res lepo starost.  
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PRAVI ČAS ZA SKLADE

Tudi slovenski vlagatelji  imate od svetovnih trendov lahko korist, 

na primer z vlaganjem v sklada KD Tehnologija in KD Vitalnost. V 

portfelju prvega so pionirji tehnološkega razvoja, kot so Google, 

Amazon, Oracle in drugi, ki svoje vodilne vloge na trgu ne name-

ravajo prepustiti tekmecem in zato pospešeno vlagajo v razvoj in 

raziskave. V drugem se sredstva plemenitijo z naložbami v največja 

svetovna zdravstvena in farmacevtska podjetja (Pfizer, Johnson & 

Johnson, Bayer …) ter podjetja, ki proizvajajo dobrine za vsakodnev-

no rabo in zabavo (Nestle, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Toyota, 

McDonald's, Walt Disney). Staranje prebivalstva, višanje kakovosti 

življenja in predvsem povečevanje potrošnje na razvijajočih se trgih 

so trendi, odporni proti krizi.

VIR: NAPOVEDI OECD
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URŠKA TORKAR je gimnazijka in mlada 
judoistka. Šolanje na eni strani ter šport in 
umetnost na drugi pomembno krojijo njen 
vsakdan. Čeprav spretno krmari med vsemi 
področji, s katerimi se ukvarja, se zaveda, 
da strast za uspeh ni dovolj. Vsaka želja ne-
kaj stane, zato že zdaj odgovorno upravlja 
tudi svoja finančna sredstva.  

DENAR IN ČAS

Judo, ki je Urškina največja strast in s 
katerim se želi aktivno kot trenerka ukvar-
jati tudi v prihodnosti, zahteva od nje, da 
premišljeno ravna z denarjem. Za treninge, 
priprave in mednarodna tekmovanja so 
namreč potrebni precejšnji finančni vložki. 
Urška pa se je zaradi natrpanega vsakda-
njega urnika naučila upravljati tudi druga, 
manj oprijemljiva sredstva, kot je čas. Ta je 
v njenem športu še posebno velik »izdatek«, 
ko na tekmah tudi po ves dan čaka na štiri 
ali pet borb, ki trajajo štiri minute.

STRES USMERI V MOČ

Potrpežljivost se obrestuje z uspehom. 
Urška je v letu 2015 osvojila naslov državne 
prvakinje. A zanjo judo ni šport, v katerem 
bi se za zmage potegovala za vsako ceno. 
Judo tradicionalno velik poudarek namenja 
doseganju notranjega miru, zato je tudi 
Urška v njem našla »nekaj več«: napetost z 
drugih področij skoncentrira v moč na tre-
ningu in v borbi, zato je zanjo pomemben 
način sprostitve. Danes je zadovoljna, da se 
je pred 11 leti odločila za judo, potem ko je 
ugotovila, da je primernejša izbira od plesa. 
Ta dva športa ji je namreč zaradi napake pri 
hoji predlagala zdravnica in tako nevede 
odkrila perspektivno judoistko. 

TAKO ALI DRUGAČE RACIONALNO 

Urška pred medalje skromno postavi 
zmago druge vrste. Zanjo je zmaga že 
uvrstitev v njeno kategorijo, razloži, saj je 
pri judu izjemno pomembna teža. Nenehen 

Vlaganje v sklade 
spoznava od malega  
Punca, oblečena v kimono. Bojevnica na tatamiju. 
Skromna, ko pogovor nanese na številne športne 
uspehe. Preudarna in odgovorna – tudi s financami.   
AVTORICA: NINA LENKO       FOTO: ALEŠ ROSA

OSEBNA IZKAZNICA

IME: URŠKA 

PRIIMEK: TORKAR

STAROST:  18 LET

ŠPORT: JUDO

PAS: ČRNI  

NOČNA MORA:  
TEHTANJE PRED TEKMO

O VELIKEM POMENU VPRAŠANJA, kje bomo 
črpali sredstva, ko ne bomo več delovno 
aktivni, ne dvomi nihče. Na dlani je, da 
bodo pokojnine vse nižje. Zakonodaja 
zaposlenim ni naklonjena in jim ne bo niti 
v prihodnje. Delež pokojninske osnove za 
izračun pokojnine znaša pri moških od leta 
2013 zgolj 57,25 odstotka, pri ženskah 
pa se bo do leta 2022 postopno znižal na 
60,25 odstotka. 

Na prvi pogled se zdi podatek, da se je 
doslej okrog 500.000 aktivnih prebivalcev 
odločilo za prostovoljno dodatno pokojnin-
sko zavarovanje, spodbuden. A če posta-
vimo številko v kontekst vseh 803.644 de-
lovno aktivnih prebivalcev (podatek SURS, 
december 2015), ugotovimo, da praktično 
polovica slovenskih zaposlenih še vedno ni 
naredila tega izjemno pomembnega koraka 
pri zagotavljanju varnosti v starosti. Ker gre 
predvsem za mlajši del delovne populacije, 
žal kaže, da smo v mislih še vedno preveč 
usmerjeni na danes in premalo razmišljamo 
o tem, kaj bo jutri in pojutrišnjem. A premik 
v dojemanju prihodnosti je ključen. Ugoto-
vitev, da je gospodarski položaj nezavidljiv, 
ne more biti izgovor za to, da o oblikah 
dodatnega zavarovanja ne razmišljamo. 
Nasprotno, lahko je le dodaten argument za 
to, da je odločitev za take produkte nujna.

Za kaj varčuje 

Urška Torkar 

boj z vsakim dekagramom tako velikokrat 
povzroča večji pritisk kot tekmovanje in 
zahteva od nje zelo racionalno prehranje-
vanje. Racionalno ravnanje pa je prenesla 
tudi v svoj pristop k financam. V tem duhu 
so jo pravzaprav vzgojili starši, ki za njeno 
prihodnost že vrsto let skrbno varčujejo v 
KD Skladih ter tudi Urško in njenega brata 
usmerjajo v svet varčevanja. Ko se nečemu 
odpove, lahko uživa drugje. Zato rada pri-
hrani pri stvareh, ki ji niso tako pomembne, 
in to vloži v svoje največje želje: potovanja 
in koncerte. Predvsem pa misli dolgoročno, 
na vse pomembnejše življenjske prelomnice, 
ko bo potrebovala prihranke, tudi na študij, 
ki jo čaka jeseni.

ZNANJE

Urška se zaveda, da se je z neznanjem enako 
nevarno boriti kot s tujo tekmovalko, ki 
lahko zaradi kulturnih razlik k borbi pristo-
pi z malo drugačnimi tehnikami. Prepričana 
je, da je na področju financ pomembno po-
znati finančne produkte in hkrati prisluhniti 
strokovnim nasvetom. Zato preučuje nači-
ne vlaganja v vzajemne sklade in produkte, 
primerne njeni starosti. Zaveda se predno-
sti, ki jih imajo mlajši vlagatelji - ti namreč 
lahko razmišljajo dolgoročneje, tveganost 
vlaganj pa prilagajajo svojim letom.  

»Na druge ne moremo računati, saj je 
aktivnega prebivalstva vse manj, pokojnin-
ske pravice pa se z reformami zakonodaje 
zmanjšujejo. Odločitev za varčevanje v 
drugem stebru, torej s prostovoljnim doda-
tnim pokojninskim zavarovanjem, in tudi 
v tretjem stebru, na primer z naložbenimi 
zavarovanji, je ključna,« poudarja mag. 
Maja Benko, izvršna direktorica pokojnin-
skih in življenjskih zavarovanj v zavaroval-
nici Adriatic Slovenica. Hkrati pa poudarja 
tudi kakovost. »V preteklosti večjih razlik 
med produkti na področju prostovoljnih 
dodatnih pokojninskih zavarovanj morda 
res ni bilo, vendar pa se je položaj spre-
menil. Danes lahko že izberemo tudi nov 
pokojninski načrt, ki omogoča nekoliko 
bolj tvegano nalaganje sredstev in s tem 
potencialno višji donos.«

Zavarovalnica AS je vstopila na trg s 
Pokojninskim varčevanjem AS, svojo 
posodobljeno ponudbo pokojninskih 
zavarovanj za podjetja in posameznike. 
Pri tem izkorišča strokovnost in primerno 
strukturiranost produktov, ki jih oblikuje 
skupaj s KD Skladi kot svojo sestrsko 
družbo, ter prinaša še boljšo in zavarovan-
cu bolj prilagojeno ponudbo.

»Pokojninsko varčevanje AS je sestavljeno 
iz treh skladov, namenjenih različnim staro-
stnim obdobjem zavarovancev,« pojasnjuje 
mag. Benkova. "V prvem obdobju, to traja 
do zavarovančevega 50. leta, je varčevanje 
skoncentrirano v naložbah z največjim 
potencialom dolgoročne rasti. V drugem 
obdobju, med 50. in 60. letom, je naložbena 
politika nekoliko bolj umirjena, po 60. letu 
in do upokojitve pa zavarovalnica seli sred-
stva v netvegan sklad z zajamčeno dono-
snostjo. Zgornji scenarij se bo lahko glede 
na individualne želje tudi prilagajal, saj ima 
zavarovanec možnost, da svoje naložbe že 
prej umakne v manj tvegane naložbe."

Novo varčevanje temelji na znanju in 
izkušnjah, ki so se izkazali že doslej. Donosi 
zavarovancev pokojninskega varčevanja 
pri AS so bili že doslej med najvišjimi med 
slovenskimi pokojninskimi skladi. V letu 
2015 je donos znašal 4,48 odstotka.  

VEČ INFORMACIJ  

O ZAVAROVANJIH AS:  

www.as.si 

Razmišljajmo  
o jutri
Državne pokojnine v prihajajočih 
desetletjih marsikomu ne bodo 
več zadostovale za želeni standard 
v jeseni življenja. Zdaj je skrajni 
čas za razmislek o ustreznem 
pokojninskem varčevanju. 
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Petra, kako pogosto v zadnjem času stopite na 

tekaške smuči?

Za svojo dušo absolutno preredko. Niti enkrat 
na teden mi ne uspe, kar je katastrofa.  

Uživate, ko se po progi poženete brez pritiska 

ob misli na naslednjo veliko tekmo?

Ko sem se poslavljala, se nisem odločila čez 
noč, vedela sem, da je konec. A že prvi dan po 
tistem, ko sem se tudi uradno »upokojila«, je 
bil občutek vrhunski. Čutila sem, da je z mene 
padlo veliko breme. 

Kaj pa iz tekmovalnih časov pogrešate?

Naravo in tišino. Mislim, da tišino pogreša ve-
liko ljudi. Danes smo preobremenjeni z zvoki, 

ti nas spremljajo na vsakem koraku. Pogrešam 
zvok drsenja smuči in svojega dihanja. To daje 
notranji mir.  

Danes svoj čas vlagate v tri ključna področja: še 

vedno v šport, predvsem pa v posel in družino. 

Kaj je njihov skupni imenovalec?

Organiziranost. Premišljeno si moram urediti 
urnik, da lahko uskladim vsa področja. Pove-
zuje pa jih tudi dejstvo, da z njimi osebnostno 
rastem in mi zato vsako posebej zelo veliko po-
meni. 

Kdaj in kako ste iz športa zapluli v podjetniške 

vode?

Z distribucijo športne opreme sem se začela 
ukvarjati že tri leta pred koncem športne kari-
ere, takoj potem pa sem vzela v podjetju stvari 
v svoje roke. Podjetništva sem se sicer učila že 
od svojega 21. leta. Vrhunski športnik mora 
namreč takoj, ko sklene finančno pogodbo s 
smučarsko zvezo ali sponzorji, ustanoviti pod-
jetje. Večino poslov sem že takrat vodila sama. 
Tek na smučeh v času, ko sem začenjala, še ni 
bil posebej odmeven, za menedžerje nisem bila 
tako zanimiva.     

Ali morda v današnjih podjetniških izzivih pogre-

šate kakšno značilnost športa kot svojevrstnega 

posla, ki bi jo bilo vredno obuditi?

Ko smo začeli graditi mojo ekipo, je temeljila 
predvsem na zaupanju. Beseda je dala besedo in 
to je pomenilo zavezo. Nismo potrebovali doda-
tnih pogodb. Ko sem vstopila v  novi svet »prave-
ga« posla, sem takoj opazila razliko. Zdaj so pač 
takšni časi, ko je dobro imeti vsaj dve pogodbi, 
pa še kakšno dodatno zagotovilo, drugače nič ne 
velja.

Je posel za vas tek na dolge proge ali sprint?

Je mešanica obojega. Prodaja in distribucija 
športne opreme je predvsem tek na dolge proge. 
Sprint so vsi drugi projekti, na primer programi 

za teambuilding, ki jih tudi izvajam. Na splo-
šno pa lahko poleg discipline med športom in 
poslom najdem tudi druge vzporednice, kot sta 
vztrajnost in poštenost. No, pri tej drugi moramo 
odmisliti čas pred nekaj leti, ko je bilo v športu 
res veliko dopinga in je bolelo, kako so močnejše 
ekipe izkoriščale tudi take nepoštene metode. 

Tudi vlaganje je tek na dolge proge. Koliko ener-

gije namenite za upravljanje svojih naložb?

Tek na dolge proge je predvsem to, da najdeš 
dobro kombinacijo. Koliko in kam vložiti, kako 
razporediti svoja sredstva, to so prava vprašanja. 
Ves čas iščem prave odgovore, a se zavedam, da 
to nikakor ni preprosto. Če bi lahko kar mimo-
grede podvajali vložke, potem nihče več ne bi 
igral lota. Sama spremljam dogajanje na različ-
nih trgih, saj poslujem s tujim dobaviteljem, ki 
deluje na globalnem trgu. Priznam, da me včasih 
kar zaskrbi, ko opažam, kako je danes gospodar-
sko ponekod vse na precej trhlih tleh. Prav zato 
sem še toliko bolj premišljena.

Bi rekli, da ste umirjena, premišljena vlagateljica?

Na splošno veljam za zelo konservativno in 
tako se obnašam tudi poslovno. Dejstvo je, da 

mi v življenju ni bilo nič podarjeno, in to vpli-
va tudi na moje sedanje odločitve. Prihajam s 
kmetije in tako mi je že od nekdaj kristalno ja-
sno, da pač žanješ samo toliko, kolikor poseješ. 
Včasih izkupiček ni tak, kot si želiš. Ampak ve-
dno lahko oceniš, kje je še priložnost za korak 
naprej. 

Ampak v športu ste pa tvegali več ...

Govoriva o Vancouvru?

Tudi.

Takrat smo bili vsi v naši ekipi tako dobro pri-
pravljeni, da načeloma ne bi govorili o tvega-
nju, če se ne bi ob progi pojavila tista luknja, za 
katero ni vedel nihče. V športu enostavno greš 
na vse ali nič, na vrhu je prostor samo za enega 
in nimaš prav veliko možnosti za razmišljanje. 
Leta tečejo, tekma, ki jo izgubiš, se nikoli ne 
vrne. Če želiš obdržati kontinuiteto rezultatov, 
ki prinaša tudi finančna sredstva zate in ekipo, 
veš, da nimaš izbire.  

Zdaj ste dobili še eno vlogo. Bi lahko primerjali 

materinstvo s športom, je tudi to svojevrstna 

pogumna vloga?

Menim, da je največji izziv za mamo, da je 
hkrati tudi poslovna ženska, a zaradi tega 
družina ne trpi preveč. Sama zdaj spoznavam, 
kako težko je to. 

Kaj je najboljša lekcija, ki ste se je v teh prvih me-

secih naučili od svoje hčerke?

Naučila sem se spet veliko več smejati. Moram 
priznati, da je bilo v poslu po koncu športne ka-
riere zame na začetku kar preveč resno. Imela 
sem občutek, da je bilo vsakodnevno preveč na 
kocki, zato sem se včasih kar pozabila smejati. 

Kakšen pa bo vaš prvi finančni nasvet zanjo?

Svojo hčerko si želim vsekakor naučiti, da 
bo znala vselej ugotoviti, koliko kaj stane, 
da dobrine ne padajo z neba. Želim si, da bo 
znala postaviti svoj sistem dela in si zagotoviti 
lastna sredstva. Če dosežeš cilj sam, imaš pravi 
občutek, da ti je uspelo.  

PREBERITE RAZŠIRJENI POGOVOR  

S PETRO MAJDIČ NA NAŠI  

SPLETNI STRANI:  

www.kd-skladi.si/optimum-majdic

Tečem po  
novih progah
AVTOR: NINA LENKO     FOTO: URBAN ŠTEBLJAJ

Poleg materinstva in kariere samostojne podjetnice 

je šport še vedno pomemben del življenja Petre 

Majdič. Njen recept za uspeh na vseh področjih? 

Racionalno razporeja svoj čas in premišljeno vlaga 

energijo v delo in sredstva v naložbe. 

PETRA MAJDIČ,  

VRHUNSKA  

SMUČARSKA TEKAČICA 

IN PODJETNICA

KOLIKO IN KAM VLOŽITI, KAKO RAZPOREDITI SVOJA SREDSTVA,  
TO SO PRAVA VPRAŠANJA. TO NIKAKOR NI PREPROSTO. 

OSEBNA IZKAZNICA

IME: PETRA

PRIIMEK: MAJDIČ

ŠPORTNA KARIERA: 
1990�2011  

PODJETNICA:  
OD 21. LETA
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Umetna 
inteligenca je 
tukaj:
izkoristimo jo
Upravljanje doma, nakupi, medicina, 
igre, v katerih je veljal človek za 
pametnejšega od računalnikov: 
umetna inteligenca postaja del 
našega vsakdana. Ne glede na to, 
ali nas tehnologija navdušuje ali pa 
zbuja dvom o tem, ali jo še lahko 
nadzorujemo, je dejstvo, da je že tukaj. 
Uporabimo jo torej tam, kjer nam 
lahko koristi: tudi na področju vlaganj. 
PRIPRAVIL: DR. SAMO PLIBERŠEK, POMOČNIK DIREKTORJA  
NALOŽBENEGA SEKTORJA — VODJA RAZVOJA, KD SKLADI

ŠE NEDOLGO TEGA so računalniški sistemi za prepoznavanje napačno ocenili 
vsako statično četrto sliko. Kamere, ki naj bi pomagale človeku »gledati«, 
niso ločile predmeta od živali ali drevesa od pešca. In sistemi, s katerimi smo 
želeli obdelovati ekstremne količine podatkov, so bili bodisi premalo zmoglji-
vi ali predragi - ali pa oboje.

Ampak v letu 2016 je drugače. Smo na točki, ko je umetna inteligenca 
(artificial intelligence, AI) podrla še eno mejo in je »avtomat« prvič premagal 
človeka v strateški namizni igri Go, v kateri potrebuje dober igralec poleg 
zmožnosti za obdelavo velikega števila opcij tudi pravo intuicijo.

In smo tudi na točki, ko lahko umetno inteligenco s pravimi orodji uporabi-
mo v svoj prid tudi na finančnem področju. 

Tudi pri vlaganjih je potrebna prava intuicija, hkrati pa si želimo zmanjšati 
raven dopustnega tveganja, ki si ga kot vlagatelji še lahko privoščimo. Padcev 
na trgu ne moremo preprečiti, lahko pa se pravočasno in bolje odzivamo. 
Svoj portfelj lahko plemenitimo uspešneje, če imamo na voljo sistem, ki ga 
poganjajo milijoni številk minulih dni, let ali desetletij na eni strani ter bogate 
izkušnje in strokovno znanje, vloženo v razvoj sistema, na drugi strani. 

V KD Skladih smo se pred nekaj leti lotili obsežnega projekta, KD AI. Raz-
vili smo sistem umetne inteligence, s katerim lahko s kvantitativnimi meto-
dami ob vnaprej ocenjenem tveganju optimiziramo vlagateljev portfelj. Gre 
za povsem novo filozofijo finančnega svetovanja, v kateri z najsodobnejšim 
sistemom objektivno razporejamo vaša vlaganja. 

Umetno inteligenco lahko s produktom KD AI v svoj prid izkoristite že 
danes. Vabim vas k nam, v družbo KD Skladi.  

1.
MEDICINA
Sistemi umetne inteligence že danes 
omogočajo bolj natančne diagnoze bole-
zni ter boljšo izbiro postopkov zdravlje-
nja oziroma zdravil. Pomembno bodo 
prispevali k podaljšanju naše življenjske 
dobe in reševali milijone življenj.

50% BOLJ NATANČEN
je bil sistem umetne inteligen-

ce podjetja Enlitic pri 6.000 

primerih diagnoze pljučnega 

raka (v primerjavi s poklicnimi 

radiologi).

VIR: NEW YORK TIMES

2.
AVTOMOBILI
V vozila bomo že kmalu lahko sedli 
na sovoznikovi strani in se prepustili 
(ne)milosti programske opreme. Ta se 
bo morda v trenutku odločala tudi o 
najpomembnejših odločitvah na cesti. 

1 NESREČO
so do marca 2016 zakrivila 

testna Googlova avtonomna 

vozila v več kot 2.000.000 pre-

voženih kilometrih (od 2009). 

Vpletena so bila še v okrog 

20 nesreč, a so te povzročila 

nasproti vozeča vozila.

VIR: ATLANTIC.COM

4.
FINANCE
Umetna inteligenca ne le finančno 
profilira bančne komitente ali oce-
njuje njihovo kreditno sposobnost, 
vse pogosteje nadomešča človeka 
tudi pri odločitvah, ki so veljale za 
»človeške«, subjektivne: kdaj, kam 
in koliko vlagati. 

40 % NOVIH HEDGE SKLADOV 
v Združenih državah Amerike je �sistem-

skih«, takih, ki večino transakcij izvajajo z 

avtomatiziranimi računalniškimi modeli.

VIR: PREQIN VIA QUARTZ.COM (PODATEK ZA 2014)

3.
SODSTVO
Je lahko umetna inteligenca pravičnejša 
od človeka? Računalnik lahko že danes 
uspešneje od sodnika presodi, ali je 
treba osebo v predkazenskem postopku 
zaradi nevarnosti ponovitve dejanja 
poslati v pripor. 

60 % PRIMEROV 
kaže, da bi se računalnik o smiselnosti pripora 

odločil bolje, kot se je sodnik. Vzorec: 2 mio. 

primerov, raziskava ekipe z univerze Stanford 

s Slovencem, dr. Juretom Leskovcem.

VIR: JURE LESKOVEC VIA MMC SLO

Z NAJSODOBNEJŠIM SISTEMOM 

KD AI LAHKO OPTIMIZIRAMO VAŠ 

VLAGATELJSKI PORTFELJ. ZAČNIMO 

S POGOVOROM V ŽIVO. OGLASITE SE 

NAM IN DOGOVORILI SE BOMO  

ZA TERMIN.

080 80 24 / www.kd-skladi.si

VIZUALNI PREGLED PRIPRAVIL: DENIS VIČIČ
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KD Skladi spet na vrhu
V družbi KD Skladi smo spet prejeli najvišja domača 

priznanja za kakovost produktov in upravljanja. 

Revija Moje finance, ki vsako leto podeljuje nagrade 

za dosežke v upravljanju, je KD Sklade nagradila s 

prvo nagrado, priznanjem za najboljšo družbo za 

upravljanje. Prav tako je šla v KD Sklade tudi najvišja 

individualna nagrada:  Primož Cencelj je po letu 2014 

še drugič postal najboljši upravljavec vzajemnih skla-

dov. V kategoriji, v kateri je kriterij uspeha donosnost 

upravljanega sklada, ki je višja od donosnosti njego-

vega referenčnega indeksa, so se odlično uvrstili tudi 

upravljavci KD Skladov Luka Flere (3. mesto), Grega 

Meden (4.), Aleš Lokar (9.) in Sašo Šmigić (12.), kar kaže 

na uspešno delo celotnega tima upravljavcev. KD 

Sklade odlikuje več kot dvajset let izkušenj, zaupanje 

več kot 55.000 vlagateljev pa dokazano deli tudi stro-

ka. Ob že naštetih priznanjih so naši zmagovalni skladi 

z najboljšo oceno, pet zvezdic: KD Bond (naj sklad 

zadnjih treh let v kategoriji obvezniški - evropski), KD 

Vzhodna Evropa (naj sklad zadnjih treh let in zadnjih 

pet let v kategoriji delniški - evropski trgi v razvoju), KD 

Balkan (naj sklad zadnjih treh let in zadnjih pet let v 

kategoriji delniški - Balkan), KD MM (naj sklad zadnjih 

pet let v kategoriji denarni - evro).

OPTIMUM, ŠTEVILKA 5,  APRIL 2016

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

Odgovorni urednik: Luka Podlogar

Namestnica odgovornega urednika:  

mag. Marija V. Pregelj 

Izvršni urednik: Jak Vrečar

Uredniški odbor: Goran Djuratović, mag. Luka Flere,  

Katja Jekovec, Primož Inkret, MBA, mag. Nenad Senić

Vsebinska in oblikovna zasnova,  

izvršno uredništvo in produkcija:  

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

Tisk: MR Grafik

Naklada: 12.000

Vaš portfelj  
tudi na  
pametnih  
telefonih
Želite spremljati tečajnico, gibanja podskladov 

KD Krovnega sklada in donosnosti varčevalnih 

načrtov ter prebirati najnovejša obvestila? 

Vlagatelji KD Skladov imate ves čas na voljo 

aktualne informacije in pregled nad svojim 

portfeljem, tudi tisti, ki še ne vlagate, pa lahko 

pridobite koristne podatke o dogodkih ali se 

dogovorite za obisk pri nas, tako da poiščete 

najbližjo poslovalnico ali kontakt finančnega 

svetovalca. Aplikacija je na voljo vsem uporab-

nikom operacijskih sistemov Android (dostop 

na Google play), iOS (App store) in Windows 

(Windows store) in je za uporabnika popolno-

ma brezplačna.

Ko nam v restavraciji v jedi postrežejo še črva 
ali ščurka, obroka običajno ni treba plačati. 
No, podjetje Zoic bi rado s hrano iz ščurkov 
zaslužilo. Nora ideja? Nikakor ne. Veterinarja, 
ekonomista in računalničarja, ki iz žuželk 
pripravljajo okusne tablice, je namreč podprlo 
skoraj tri tisoč spremljevalcev našega tretjega 
natečaja Vse=mogoče! – in jim tako zagotovilo 
zmago ter nadaljnji razvoj na videz nemogoče 
zamisli. Pogovarjali smo se z »idejnim očetom« 
žužkastih tablic Domnom Krčem.

V tablice dajete nekaj, česar si običajno nihče ne želi 

jesti — žuželke. Je dvomljivcev veliko? 

Spomnim se degustacije, ko je k naši stojnici pristo-
pila gospa in meni nič, tebi nič začela jesti tablico. 
»Gospa,« sem pristopil in nalašč malce upočasnil 
tempo govora, »tole so nove tablice, ki vsebujejo da-
teljne, oreščke, kakav in … insekte.« Ko sem izrekel 
to zadnjo besedo, je v trenutku prenehala žvečiti, se 
zgroženo zastrmela vame in nato ogorčeno odko-
rakala stran. Če sodim po njenem odzivu, bi torej 
rekel, da je dvomljivcev zagotovo kar nekaj. A odziv 
vendarle ni takšen pri vseh. 

Kako boste odpravili te stereotipne predstave?

Pomislite, tudi če bi nekdo prišel v restavracijo na pi-
ščančja bedra in na krožnik dobil neoskubljeno živo 
kokoš, ki bi bila povrhu še umazana od iztrebkov, ne 
bi bil ravno zadovoljen. Pri žuželkah je podobno. Ne 
ponujamo živih, neočiščenih in termično neobdela-
nih. Uporabljamo moko iz mokarjev, ki so v Evropski 

uniji predlagani kot ena izmed šestih vrst, primernih 
za človeško prehrano. Tisti, ki naše tablice poskusijo, 
so večinoma pozitivno presenečeni nad okusom.

Ekipo Zoic sicer sestavljate strokovnjaki z različnih po-

dročij. Kako se to pozna pri poslovanju? 

To je bila in je zagotovo naša velika prednost. Zami-
sel o tablicah iz žuželk sem najprej poskusil uresničiti 
s kolegi z veterinarske fakultete. Ko se ni izšlo, sem 
našel Krištofa, ki je že imel izkušnje iz podjetništva. 
Ko sva potrebovala spletno stran, sva se obrnila na 
Jurija, ki zdaj skrbi za vse, kar je v podjetju povezano 
z informacijsko tehnologijo. Odkar smo v ekipi trije, 
res delamo super.

Uvajanje žuželk v prehrano je sicer trend tudi med vla-

gatelji. Zakaj?

V žuželkah se skriva zelo velik potencial. Za kilo-
gram žive mase žuželk potrebujemo samo slaba dva 
kilograma krme, za enako količino žive mase goveda 
pa jih potrebujemo kar sedem. Za »rejo« insektov 
poleg tega skoraj ne potrebujemo vode, žuželke ne 
proizvajajo metana, izpusti CO2 pa so zanemarljivi. 
Ko so viri omejeni, to vse šteje.

Kaj vam pomeni zmaga na natečaju Vse=mogoče in 

kateri okus tablic Zoic bo ponujal prvi oglas?

Če ne bi zmagali, bi to za nas pomenilo mnogo več 
stresa, potrebo po pridobivanju kreditov in počasnej-
še uresničevanje ideje. Nagrada je res prišla v ravno 
pravem času. Namenili jo bomo za začetek proizvo-
dnje prvih tablic z okusom kakava.  
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V več kot 20 letih delovanja smo v KD Skladih spletli 

trdne vezi ne le z vlagatelji, ampak tudi z okoljem. 

Delimo njegove ideje, želje in sanje ter aktivno 

sodelujemo pri dobrih zamislih. Te ustvarjamo tudi 

sami. Natečaj Vse=mogoče! je še en naš prispevek v 

ta mozaik. 

Hrana 
prihodnosti

IME PODJETJA: ZOIC LTD.

IME PROJEKTA: ZOICBAR

EKIPA: DOMEN KRČ, KRIŠTOF 
HORVAT IN JURIJ BAJŽELJ

ŠTEVILO GLASOV PODPORE: 
2.937

NAČIN PRIDOBIVANJA 
PODPORNIKOV: PEKA OKUSNIH 
PALAČINK, PRIPRAVLJENIH Z 
MOKO IZ PASTERIZIRANIH IN 
ZMLETIH ŽUŽELK

NAGRADA: 10.000 EVROV ZA 
URESNIČITEV PROJEKTA (KD 
SKLADI) + ZA 10.000 EVROV 
OGLASNEGA PROSTORA (RADIO 1)

SPLETNA STRAN ZMAGOVALCA: 
WWW.ZOICBAR.COM

SPLETNA STRAN NATEČAJA: 
WWW.VSEJEMOGOCE.SI

IZKAZNICA ZMAGOVALCA  NATEČAJA

 OI 2016 

SREČNO, JADRALCI!

Bližajo se olimpijske igre v 
Riu de Janeiru, pričakujemo 
pa jih tudi KD Skladi in Adri-
atic Slovenica kot ponosni 
pokrovitelji Jadralne zveze 
Slovenije. Vsem tekmoval-
cem želimo ugoden veter in 
čim boljše dosežke v Braziliji.

Hvala za zaupanje
Spoštovani vlagatelji, že deveto 
leto zapored ste nas izbrali 
za Trusted Brand – najbolj 
zaupanja vredno družbo za 
upravljanje. Hvala! 

O finančnih  
trgih v živo
Vabljeni na brezplačna srečanja za vlagatelje. 

Aktualne informacije in nasvete lahko dobite 

na srečanjih z upravljavci in finančnimi sveto-

valci KD Skladi:

7. 4. Murska sobota 

12. 4. Nova gorica

14. 4. Celje

21. 4. Ljubljana

PRIJAVE NA SREČANJA:  

www.kd-skladi.si

ZVEZDICE MORNINGSTAR
KD Skladi tudi v dinamičnem okolju nepredvidljivih 

razmer ohranjamo strokovnost in odličnost v upra-

vljanju, kar potrjujejo tudi zunanje ocene. Neodvisna 

mednarodna agencija Morningstar je konec januarja 

zvišala oceno upravljanja podskladov KD Krovnega 

sklada. Najboljše, z maksimalnimi petimi zvezdicami, 

sta bila ocenjena sklada KD Balkan (ta je v kategoriji 

"delniški - razvijajoča Evropa" uvrščen na absolutno 

1. mesto med 270 skladi), ter KD Vitalnost (uvrščen 

med 10% najboljših skladov med skupno 2685 skladi 

kategorije �delniški — globalni, velika podjetja«). S štirimi 

zvezdicami so bili ocenjeni skladi KD Prvi izbor, KD 

Bond, KD Latinska Amerika in KD Tehnologija. Agencija 

Morningstar sicer podeljuje zvezdice že 30 let, ocene 

pa temeljijo na osnovi tveganju prilagojene donosnosti, 

ki izhaja iz naložbene politike sklada in kjer se upošteva 

tudi stroškovna učinkovitost upravljanja.
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