
Letni
pregled
ki nič ne boli. pa naj 
gre za pregled vas, 
vaŠega ljUbljenčka, 
avToMobila ali pa za 
pregled vaŠih financ.  
str. 8
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24. 2. 1994

KD SKlaDi, 
UsTanovljeni koT 

kMečka drUžba d. d.

Z vami na vrhu že 20 let
Sprehodili smo se skozi dve desetletji razvoja in uspehov, ki jih  
delimo z vami, v upanju, da KD Skladi tudi v prihodnje ostanemo 
med vodilnimi družbami za upravljanje v Sloveniji, srednji in JV 
Evropi. 24. februarja smo KD Skladi praznovali 20 let, imeli 60.000 
vlagateljev, 14 skladov in 392 milijonov EUR sredstev v upravljanju.

UsTanovljen prvi 
slovenski vzajeMni 

sklad kd galileo.

1. 1. 1992

kMečka drUžba d.d.  
v Upravljanje 

prevzaMe kd Galileo.

15. 3. 1996

10 leT kd rasTko 
in kd bond

23. 8. 2006

23. 8. 1996

UsTanovljena 
vzajeMna sklada 

kd rasTko  
in kd bond

30. 9. 1999

ThE Wall 
STREET 
Journal 
EuropE

Galileo uvrščen na prvo mesto, 

kot najdonosnejši vzajemni 

sklad glede na enoletno 

donosnost med primerljivimi 

svetovnimi odprtimi 

investicijskimi skladi.

kMečka drUžba d.d. 

kd invesTMenTs d.d.

16. 7. 2001

30. 12. 2003

40.000
vlagateljev

oblikovanje novih skladov
14. 3. 2006  KD Novi trgi  

KD Severna Amerika

8. 5. 2006 KD Surovine in energija

1. 6. 2006 KD Tehnologija

3. 10. 2006  KD Nova energija  

KD Vitalnost

10 let
KD galileo

1. 1. 2002

25. 9. 2001

10.000
vlagateljev

26
5.

86
3 ¤

39
9.

54
4.

42
0 ¤

29
.2

57
.3

24
 ¤

71
5.

59
4.

98
8 ¤

39
3.6

36
.2

61
 ¤

33
6.

97
1.1

18
 ¤

1992 1999 2004 2007 20142011

vreDnoSt  
SreDStev  
v KD SKlaDih
SKozi leta

začeTek 
prodaje in 

Trženja 
kd balkan

24. 2. 2006 

Optimum   junij 20142        ZGODOVINA



Mobile.kd-skladi.si za 
spreMljanje inforMacij 
o skladih, dogajanjU na 

borzah in novosTih v drUžbi 
kd skladi na TelefonU in 
TabličneM račUnalnikU.

12. 11. 2012

z naTečajeM vse = Mogoče! 
zMagovalcU poMagajo UresničiTi 

življenjske sanje z  nagrado 

10.000 eur.
4. 11. 2013

spreMeMba 
naslova v 

dUnajska cesTa 63, 
1000 ljUbljana

13. 2. 2012

kd id

kd delniŠki 
dohodkovni

12. 4. 2011

priznanje 
»truSteD branD«
sedMič zapored prvo 

MesTo v kaTegoriji 
invesTicijske drUžbe in 

skladi v sloveniji

5. 3. 2014

največ nagrad 
na področjU 
Upravljanja 

vzajeMnih 
skladov po 

izborU revije 
Moje finance

15. 2. 2014

14. 2. 2012

nagrada revije 
Moje finance 
za najbolje 
Upravljani 

denarni sklad 
kd MM v zadnjih 

Treh leTih 
(2009—2011) 

24. 2. 2014

20 let 
KD SKlaDov

22. 4. 2013

novi varčevalni pakeTi 
skladov: Moje sanje, 

popoTnica za življenje 
in siTUirana jesen

2. 2. 2009

Nova storitev, spletna 

poslovalnica KD Skladi.net, 

vlagateljem brezplačno 

omogoča varen vpogled 

v njihovo stanje v izbranih 

skladih KD Skladi. 

1. 1. 2009

oblikovan  
kd krovni sklad

16. 1. 2007

KD VarčeValni 
načrt

16. 1. 2008
kd invesTMenTs,  

ljUbljana 

kd skladi,  
ljUbljana 

Vse slovenske malčke, rojene  

1. 1. 2007, obdarujejo z 200 evri v 

točkah tega vzajemnega sklada.

 Izbran za najboljšega med 

najuspešnejšimi primerljivimi 

svetovnimi vzajemnimi skladi.

Večkrat zasedel najvišje mesto kot 

najdonosnejši slovenski vzajemni sklad.

8x

Oblika dolgoročnega 

varčevanja, ki vlagateljem 

omogoča obročno vplačevanje 

v izbrani vzajemni sklad.

oblikovanje novih skladov
1. 10. 2008  KD Latinska Amerika  

KD EM Infrastruktura  

in gradbeništvo  

KD Vzhodna Evropa  

KD Finance

1. 1. 2007

15 let
KD galileo

20 let
KD galileo

1. 1. 2012

11. 8. 2008

začeTek prodaje 
in Trženja kd 
indija-kiTajska 
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Če  ne veš, 
lahko boli
NAjbOlj ZANImIVe IN DObIčkONOsNe IDeje pogosto privrejo na dan 
na nenavadnih lokacijah in v nepričakovanih trenutkih. Ideja o skladu 
KD Galileo se je pred 22 leti porodila – ne boste verjeli – v savni na 90 
stopinjah. Prepričanja nekaterih, da izpostavljanje visoki vročini uniču-
je možganske celice, so torej privlečena za lase. Raziskave nedvoumno 
ugotavljajo, da je savnanje koristno, saj vpliva na izboljšanje počutja, 
očitno pa tudi na »umske dejavnosti« in inovativnost. KD Galileo »živi« 

še dandanes in še vedno raste.
Za doseganje želenih zdravstvenih 

učinkov in vzdrževanje imunske-
ga sistema je treba telo postopno 
navaditi na vročino, zato je priporo-
čljivo savno obiskovati redno. Tudi 
varčevanje v skladih je naložba, ki ne 
prinaša učinka takoj, ampak je treba 
vztrajati in se ne prepustiti paniki ob 
prvem večjem nihanju. 

Za čvrst spanec je bistveno, da 
najdemo svoj način spopadanja s 
stresom, ki se mu v poslovnem svetu 
ni mogoče izogniti. V urnik je poleg 
dela – če se imamo radi – smiselno 
vriniti čas za regeneracijo, si privo-
ščiti dopust in v letnem koledarju 

obkljukati vse potrebne opravke. Od registracije avto-
mobila, pregleda pri zdravniku, domačega ljubljenčka pri 
veterinarju … do urejanja osebnih financ. 

Sistem »če ne veš, ne boli« ni prav učinkovit način so
očanja z zdravstvenim ali finančnim stanjem. Torej ne bo 
odveč, da se odzovemo vabilu našega upravitelja vzaje-
mnih skladov na letni pregled in skupaj z njim pregleda-
mo stanje naših financ. 

luka podlogar,  
preDSeDniK uprave, KD SKlaDi

kazalo

regionalni StroKovnjaKi
Delo upravitelja vzajemnih skladov 

še zdaleč ni takšno, kot ga prikazujejo 

holivudski filmi, in tudi ne monotono 

bolščanje v zaslon računalnika. — str. 6

letni pregleD, Ki nič ne boli 
Vsaj enkrat na leto gremo zdravniku 

ali zobozdravniku, peljemo domačega 

ljubljenčka k veterinarju … Kaj pa letni 

pregled naših financ? — str. 8

Kaj prinaša letošnje  
leto? veliKo.
Minulo leto je bilo eno od najuspešnejših 

let za naložbe na kapitalskem trgu. Prebe-

rite, kaj se napoveduje za letos. — str. 12

KaoS. urejeni KaoS. 
Kaj pove pisalna miza o človeku? Pod 

drobnogled smo vzeli mizo upravitelja 

Primoža Cenclja, najboljšega upravitelja 

skladov v letu 2013. — str. 13

Filip FliSar: pravnuKe  
bom učil Voziti Kolo 
Mladenič, ki ga poznamo po njegovih 

športnih dosežkih in muštacah, nam je 

zaupal nekaj skrivnosti, ki jih še niste 

vedeli.— str. 14

6

8
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OpOZOrIlO VlAGAteljem KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski 

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

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

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

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

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

verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Vstopni stroški in 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 %, za KD Bond in KD Prvi izbor pa 2 %. Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM nima vstopnih stro-

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

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

uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije, ki je veljal na obračunski dan. Tolarske vrednosti enote premoženja, ki segajo v obdobje pred 1. 1. 1999, ko je bil uveden evro, so bile preračunane po srednjem tečaju 

Banke Slovenije, ki je veljal za ECU. Naložba v podsklad KD Krovnega sklada ni bančna storitev, zato ni vključena v sistem zajamčenih vlog bank in hranilnic.

Optimum, številka 1, junij 2014

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

odgovorni urednik: Luka Podlogar

namestnica odgovornega urednika: Zala Grilc 

izvršna urednica: Vlasta Tifengraber

Uredniški odbor: Luka Podlogar, Zala Grilc,  

Darja Gabrovšek Polajnar, Primož Cencelj, Luka Flere, Aleš 

Lokar, Ernes Suljić, Primož Inkret, MBA

slikovno gradivo: Mateja Jordovič Potočnik, Peter Irman, 

Rok Lah, Žare Modlic, Arhiv KD Skladi, Shutterstock

vsebinska in oblikovna zasnova,  

izvršno uredništvo in produkcija:  

PM, Poslovni mediji d. o. o.

Tisk: MR Grafik

naklada: 10.000
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1. PRED ODLOČITVIJO 
Pred nakupom avtomobila lahko pogleda-
mo lestvico zanesljivosti različnih modelov 
in znamk, ki jo pripravljajo organizacije, 
kot sta ADAC ali slovenski AMZS. Name-
sto pogostosti okvar avtomobilov smo pri 
skladih pozorni na konsistentnost dobrih 
rezultatov skozi čas. Zaporedje dobrih ocen 
v več letih nam lahko zoži izbor primernih 
kandidatov. 

NEODVISNO PRIPOROČILO: KD MM je bil nagra-

jen na izboru revije Moje finance v zadnjih štirih 

letih, zato lahko upravičeno sklepamo, da gre za 

zelo dober denarni sklad.

2. pri izbiranju

Tako kot pri nagrajenih avtomobilih so tudi 
nagrajeni skladi deležni večjega zanimanja 
kupcev. Višji prilivi v tiste sklade, ki uživajo 

zaupanje na trgu, zato pomenijo več sred-
stev v skladu. 

NEODVISNO PRIPOROČILO: Izbira večjega skla-

da pomeni manj stroškov. Tudi tu deluje ekono-

mija obsega in zaradi relativno nižjih stroškov več 

doseženega donosa ostane vlagateljem.

3. MED VARČEVANJEM

Po vplačilu v sklad ne ostanemo prepuščeni 
sami sebi. Na voljo so nam različne publi-
kacije in spletna orodja, s katerimi lahko 
spremljamo stanje naših naložb ter delo 
strokovnjakov, ki jih plemenitijo. 

NEODVISNO PRIPOROČILO: Dejstvo, da je nagra-

da za najboljšega upravitelja leta po izboru revije 

Moje finance že dvakrat romala v roke družbe KD 

Skladi (David Zorman leta 2010 in Primož Cencelj 

leta 2013), vlagatelje utrjuje v prepričanju, da z de-

narjem v družbi ravnajo strokovno in odgovorno.

4. OB PERIODIČNEM 
pregledu

Investiranje je »individualni šport«, saj se 
ne primerjamo z doseženimi donosi znan-
cev ali prijateljev, pač pa, ali z naložbami 
dosegamo svoje cilje. Pri tem je potrebna 
potrpežljivost. V slabih letih še tako spreten 
upravitelj ne more delati čudežev. 

NEODVISNO PRIPOROČILO: Če izvemo, da je bil 

prav naš sklad izbran za nagrado (tudi slabe čase 

eni skladi previharijo boljše kot drugi), dobimo 

potrditev, da smo se dobro odločili.

5. kadarkoli

Vsakoletni pregled trga vzajemnih skladov 
s strani neodvisnih ocenjevalcev spodbuja 
vso panogo k zavzetemu delu, dogodek 
pa ima tudi izobraževalno komponento. 
Zdrava tekmovalnost med ponudniki vla-
gateljem prinaša raznovrstne, kakovostne 
in stroškovno učinkovite storitve.

NEODVISNO PRIPOROČILO: Vlagatelj določe-

nega sklada naj vsaj enkrat letno preveri, kako 

upravitelj ravna z njegovimi sredstvi. 

Zakaj so naše 
nagrade tudi vaše?
Marsikdo se vpraša, kako se ocene skladov 
tičejo približno 60 tisoč vlagateljev, ki v KD 
Skladih plemenitijo prihranke? postavimo se v 
kožo vlagatelja v različnih trenutkih vlaganja.
avTor: Sandi kOdrič

razKritje inDeKSov
Mag. saMo lubej, član izborne Komisije  

Letos so bila že desetič zapored podeljena prizna-

nja najboljšim vzajemnim skladom na slovenskem 

trgu. KD Skladi so redni gostje na zmagovalnem 

odru, kajti v celotnem obdobju od 2005 do 2014 

sta bili le dve leti, ko so ostali brez nagrad − to je do-

sežek, s katerim se ne more pohvaliti nobena druga 

slovenska družba za upravljanje. Za leto 2013 so or-

ganizatorji ocenili 219 skladov in podelili 27 kipcev 

za najboljše upravljane sklade, ki so v tri- oziroma 

petletnem obdobju prekosili primerjalne indekse 

in svoje konkurente. Odkar ocenjevanje poteka 

pod okriljem revije Moje finance, mu domači in tuji 

ponudniki skladov pripisujejo vse več pomena. Za-

dnja tri leta smo najavljali in v zadnjem izboru tudi 

upoštevali primerjalne indekse posamičnih skladov, 

da bi še izboljšali merjenje uspešnosti. S tem smo 

nekatere upravitelje pripravili do tega, da so razkrili 

svoje primerjalne indekse.

OceNjeVANje sklADOV

Optimum   junij 2014 plemeNIteNje        5



Regionalni 
strokovnjaki
Si predstavljate, koliko različnih delnic je 
na svetu? Tega nihče natančno ne ve, a 
pri Bloombergu, najbolj znanem portalu 
z informacijami za tuje trge, pravijo, da 
je javnih delniških družb okoli 63 tisoč, 
od tega okoli 15 tisoč v ZDa. Kaj pa 
investicijskih skladov? Teh je še več. 
avTor: Sandi kOdrič

pO pODAtkIh ZDrUžeNjA AmerIškIh DrUžb za upra-
vljanje Investment Company Institute je konec leta 2013 
delovalo malo čez 76 tisoč investicijskih skladov, od tega 
približno 28 tisoč delniških. Prava poplava skladov in 
njihovih upravljalcev, ki se borijo za svoj prostor na trgu. 
Slovenija je sicer le majhna zaplata na tem naložbenem 
zemljevidu, vendar tu veljajo enake zakonitosti. KD 
Skladom med številno domačo konkurenco uspeva, da se 
že vsa leta uvrščajo med tri največje na trgu.

je upravljanje BOlj pOdOBnO  

umetnOSti ali ZnanOSti?

Ali temelji na obvladovanju kupa pustih številk ali bolj 
na trenutnem navdihu o prihodnjem gibanju na borzi? 
Bi ga bilo mogoče primerjati s filigransko natančnim 
obrtniškim poslom? Ko si podrobneje ogledamo delo 
upravitelja skladov, hitro opustimo predstave, ki nam jih 
vsiljujejo holivudski filmi v podobah prenapetih borzni-
kov, ki od jutra do poznega večera bolščijo v številke, ki 
letijo prek računalniških terminalov, in brez prestanka 
neosebno kupujejo ene delnice in prodajajo druge.

»Že res, da morajo biti upravitelji ves čas na tekočem z 
dogajanjem, vendar dejansko izbiranje naložb ne poteka 
na dnevni ravni ali po trenutnem navdihu. Časovni okvir 
za neko naložbo, ko se uvrsti v portfelje skladov, se ne 
meri v urah ali dnevih, ampak v mesecih in letih. Še pred 
tem pa se vsako naložbo, ki je kandidatka za vključitev v 
portfelj enega ali več skladov, temeljito pretehta z različ-
nih vidikov,« je povedal Aleš Lokar, pomočnik direktorja 
naložbenega sektorja, KD Skladi. 

Najpomembnejše je: vsaka naložbena priložnost mora 
biti ustrezno podkrepljena z utemeljitvijo oziroma 
»zgodbo«. Ta je lahko geografska ali panožna ali pa 
povsem konkretna individualna – preobrat v poslovanju 
zaradi tega ali onega pomembnega razloga.

Kaj So graDniKi 
ugleDa uSpešnih 
upraviteljev?
•	 �kilometrina« na trgih vre-

dnostnih papirjev (tradicija, 

poznavanje zgodovine)

•	 strokovna podkovanost: 

certifikat CFA − naziv izdaja 

CFA Institute kot mednaro-

dni standard  

za znanje o naložbah,  

poslovno odličnost in etiko

•	 sodobna oprema  

za analitsko podporo

•	 zavzetost in disciplina  

pri delu

•	 timski duh v upravljavski 

ekipi (soočanje različnih 

pogledov)

•	 vpetost v regijo in osebni stik 

•	 inovativnost (odprtost za 

nove ideje)

NA sVetU je

76. 000
invesTicijskih 

skladov

28.000
delniŠkih 
skladov
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trmaStO upiranje tOku Se ne OBreStuje

V današnjem globaliziranem svetu, kjer se milijoni in 
milijarde hitro pretakajo iz ene regije v drugo, je nujno, 
da so manjši igralci pozorni na to, kaj počnejo veliki, saj 
se trmasto upiranje glavnemu toku pogosto ne obre-
stuje. Ko denar neko regijo zapušča, na primer zaradi 
politične krize, trpijo tudi tečaji delnic dobrih podjetij iz 
regije in upravljavci premoženja morajo to vzeti v zakup 
in primerno reagirati. Dobra informacijska podpora je 
seveda ključnega pomena pri upravljanju premoženja. V 
KD Skladih uporabljajo informacijski servis Bloomberg, 
analize bank, kot so Goldman Sachs, Bank of America in 
Deutsche Bank, ter programski sistem Charles River IMS 
za podporo upraviteljem. 

Toda kakovostni številčni podatki in izračuni so le su-
rovina, tehnologija pa je zgolj orodje v človeških rokah. 
»Vsak upravitelj iz ekipe KD Skladov je skrbnik določe-
ne regije ali panoge, obenem pa opravlja vlogo glavnega 
upravitelja ali pomočnika upravitelja v največ treh skla-
dih. Delo je včasih individualno, včasih pa skupinsko, 
kajti ekipa mora videti gozd, ne le posameznih dreves. 
Koristna ali celo nujna sta medsebojno sodelovanje in 
argumentirano soočanje pogledov. Za to je treba čim 
več detajlov pridobiti tudi iz prve roke od predstavni-
kov podjetij, izdajateljev delnic in obveznic,« je pojasnil 
Lokar. Na investicijskih konferencah, ki jih organizirajo 
borze po Evropi, lahko zainteresirani vlagatelji opravijo 
vrsto polurnih pogovorov na štiri oči. Pogovarjajo se s 
pooblaščenimi predstavniki podjetij, ki kotirajo na borzi, 
in izvedo skoraj vse, kar jih zanima. V zadnjih letih vse 
več tovrstnih dogodkov ob objavah poslovnih izidov 
poteka prek telekonferenc ali »webcastov«. 

vSe tja dO črneGa mOrja in še dlje 

Pretok informacij seveda ni enosmeren. »KD Skladi že 
več let intenzivno pokrivamo balkansko regijo vse do 
Črnega morja, s hčerinskima družbama smo na terenu 
prisotni v Zagrebu in Skopju, pa tudi v Romuniji. Bal-
kanska podjetja zato pobliže poznamo, se z njimi redno 
srečujemo tudi na skupščinah delničarjev in zato tudi laž-
je začutimo utrip v podjetju in s spremljanjem lokalnih 
medijev dobimo kakšno »mehko« informacijo, ki lahko 
pomembno dopolni sliko o perspektivnosti podjetja,« je 
dejal Lokar. V teh letih so si KD Skladi pridobili sloves 
lokalnih strokovnjakov za regijo, saj njihov mesečni 
strateški komentar na temo Balkana prebira več kot sto 
institucionalnih vlagateljev po zahodni Evropi.

Transparentnost poslovanja je pomembna vrednota, 
ki jo vlagatelji v sklade znajo ceniti. Delo strokovnjakov, 
ki upravljajo njihove prihranke, lahko spremljajo skozi 
publikacije, kot so Povzetek letne strategije, Utrip sklada, 
strokovni članki v finančnem časopisju in v radijski 
oddaji Finančne krivulje. In če se vrnemo k začetnemu 
vprašanju o poklicnem profilu strokovnega upravitelja 
premoženja: predstavljajmo si ga kot razgledanega moj-
stra obrti, z veliko prakse, ravno prav inovativnosti in s 
kančkom drznosti. 
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avTor: Sandi kOdrič

Letni 
pregled,  

ki nič 
ne boli
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Ko nam na vratih pozvoni dimnikar, ki pride na vsakoletni 
pregled kurilnih naprav in dimnih vodov, nas to pogosto 
spomni še na druge naloge, ki jih opravljamo s podobno 
časovno periodo. Denimo, peljati moramo hišnega ljubljenčka 
k veterinarju, treba se bo naročiti k zobozdravniku, čas bo za 
redni servis avtomobila in tako naprej.

PPodobno je tudi na finančnem področju. Vlagatelje v 
vzajemne sklade na njihove prihranke opomni letni izpisek 
stanja, ki ga družba KD Skladi pošilja po pošti v februar
ju in ki nas seznani s stanjem naših sredstev v skladih. 
Drugi dopis pa nas seznani z morebitnimi prodajami enot 
premoženja skladov (točk), ki smo jih opravili v minulem 
letu, kar potrebujemo zaradi davčne napovedi.

KD Skladi nas ob tem povabijo na brezplačni letni 
pregled našega finančnega stanja. Ta storitev poteka celo 
leto in se je med vlagatelji dobro prijela. Opravljajo jo tako 
finančni svetovalci, ki so zaposleni v KD Skladih, kot tudi 
sodelavci pri pogodbenih partnerjih z licenco za trženje 
investicijskih skladov. Ne glede na to, kje v Sloveniji se 
nahajamo, se bomo lahko s svetovalcem pogovorili v 
njegovi pisarni ali na našem domu, v časovnem terminu, ki 
nam ustreza. Letos se je vabilu na letni pregled finančnega 
stanja odzvalo krepko prek polovice doslej povabljenih 
vlagateljev.

kakšnO kOriSt imam Od letneGa preGleda FinanC?

Osebne finance so dinamično področje. Ves čas na trg 
prihajajo novosti, razmere se iz leta v leto spreminjajo. 

Obrestne mere rastejo ali padajo, v nekem obdobju so 
primernejši eni, v drugem drugi produkti.

Tudi pri samem vlagatelju gre življenje naprej. Morda 
je prišlo do kakšnih sprememb v osebnih podatkih, ki jih 
mora družba za upravljanje ažurirati v svojih evidencah 
(priimek, naslov, bančni račun, potek veljavnosti oseb-
nega dokumenta), saj jo k temu zavezujejo predpisi za 
preprečevanje pranja denarja.

V zadnjem letu so se lahko spremenile tudi druge 
vlagateljeve okoliščine. Denimo, da rešuje stanovanjski 
problem in se pripravlja na nakup stanovanja v roku 
enega leta. Kadar je tako, je smiselno prihranke preraz-
porediti v varnejše naložbe, da se izognemo možnosti 
občutnega padca vrednosti tik pred tem, ko bomo denar 
potrebovali.

BreZ SkrBi, ne BOli

In kako svetovalni pogovor poteka v praksi? Pogledali 
boste, kakšne donose so dosegali vaši skladi v zadnjem 
obdobju. Če je vaš portfelj izrazito neuravnotežen, npr. 
da imate vse v delniških skladih, pri čemer vaš časovni 
horizont ni zelo dolg, vam svetovalec predlaga optimiza-
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cijo. Enako tudi, če vam trenutna struktura po tveganosti 
ne ustreza več (je premalo ali preveč tvegana).

Poleg izračuna pokojninske vrzeli vam svetovalec lahko 
naredi še druge »whatif« analize in izračuna potrebne 
pogoje za dosego vaših varčevalnih ciljev. Vse analize in 
izračune boste dobili natisnjene na papirju in jih pozneje 
doma lahko še podrobneje preučili.

Spletna poslovalnica KD Skladov deluje že nekaj let, 
a je mnogi vlagatelji še ne poznajo oziroma ne upora-
bljajo. Na pogovoru boste lahko s svetovalcem v živo 
preizkusili, kakšna orodja in informacije vam ponuja za 
spremljanje vašega portfelja in kako poteka elektronsko 
poslovanje.

SeStavljeni in OptimiZirani Za vaS

Če spadate med vlagatelje »še iz starih časov«, niste 
pretirano sledili dogajanju v zadnjih letih in imate v 
spominu le sklade KD Galileo, KD Rastko in KD Bond, 
bodo morda za vas zanimivi vnaprej pripravljeni portfelji 
skladov, ki jih upravitelji – po kriterijih prekrivanja in 
medsebojne korelacije – oblikujejo iz 12 od skupno 14 
podskladov KD Krovnega sklada.

Portfelji so razporeditve sredstev med podskladi, ki 
so vnaprej pripravljene za štiri tipe (profile) vlagateljev 
glede na njihovo nagnjenost k tveganju (kolikšen padec 
vrednosti bi bil vlagatelj še pripravljen prenesti): zelo pre-
viden, previden, uravnotežen in dinamičen tip. Prilagodi-
tve portfeljev (uteži posameznih podskladov) upravitelji 
izvajajo vsake tri mesece, tako da odražajo aktualne 
razmere na kapitalskih trgih in njihova pričakovanja za 
naprej. S svetovalčevo pomočjo boste lahko ugotovili, v 
kateri tip vlagatelja sodite, in primerjali svojo strukturo 
naložb s priporočeno.

Po nekaj dneh od pogovora vas bodo po elektronski 
pošti zaprosili za odziv oziroma vaš komentar opravlje-
nega svetovanja: kaj vam je bilo všeč, kaj ste pogrešali, 
da bi v prihodnje to storitev še izboljšali. Če ste kaj 
pozabili vprašati, lahko to storite tudi pozneje. In če 
bi radi v prihodnje podrobneje spremljali novosti KD 
Skladov, se prijavite za udeležbo na posebnih dogodkih 
za vlagatelje, ki jih redno organizirajo, ali na prejemanje 
enovic.

Skratka, tista urica časa, ki jo na letnem pregledu na-
menite spremljanju svojih financ, se vam lahko v priho-
dnosti obrestuje, saj bodo vaše investicijske odločitve bolj 
premišljene. To pa je tudi cilj tistih, ki jim zaupate upra-
vljanje svojih prihrankov, saj tako kot v drugih storitve-
nih dejavnostih tudi tu velja: podjetje bo lahko dolgoroč-
no uspešno le, če bodo zadovoljne njegove stranke. 

vSakOkratna SeStava Zadnjih 

aktualnih pOrtFeljev kd SkladOv je 

dOStOpna na:

www.kd-skladi.si/portfelji/
Za nasvet pokličite na: 080 80 24

kD prVI IZbOr
severna 
aMerika

36,9 %

75,7 %
inforMacijska 
Tehnologija

13,2 %
TelekoMU-
nikacijske 
sToriTve

1,6 %
drUgo

4,1 %
izdelki 
sploŠne 
porabe

KaKo Se pripraviti  
na pregleD FinanC
Da bomo dobili kar najbolj relevantne 

nasvete za svojo konkretno situacijo, 

je dobro, da pred obiskom zbere-

mo osnovne podatke o finančnih 

naložbah, prihodkih in izdatkih. Če 

ima svetovalec celotno sliko o našem 

položaju, nas bo lažje opozoril na mo-

rebitne �neoptimalnosti« in priporočil 

ukrepe. Kaj vprašati svetovalca na 

pregledu?

prIpOrOčIlO

Ali je moja obstoječa 

razporeditev sredstev v 

skladih ustrezna za mojo 

trenutno situacijo?

1

Kakšna so predvidevanja 

upraviteljev KD Skladov 

za gibanje tečajev na tistih 

področjih, kamor vlagajo 

�moji« skladi?

2

Na kaj moram biti pozoren 

(novosti, spremembe) 

pri drugih vidikih mojega 

finančnega položaja 

(bančne vloge, zavarovanja, 

krediti, nepremičnine, 

certifikatske delnice …)?

3

denarni sklad kd MM 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

in
St

.D
en

.tr
ga

   

De
po

zit
i   

62,9 %

37 %
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MeŠani sklad  
kd galileo
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sklADI pO VrstAh NAlOžb

DelNIškI sklADI pO sektOrjIh

kd viTalnosT kd sUrovine 
in energija

kd Tehnologija

10,2 %
izdelki 

sploŠne 
porabe

19,2 %
izdelki 
osnovne 
porabe

65,9 %
zdravsTvo

35 %
MaTeriali

4 %
drUgo

1,8 %
indUsTrijski 
izdelki

58,6 %
energija
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ERNEs suLJIć, finančni sVetoValec 

Vlagatelji so prijetno prese-

nečeni nad tem, da jim na teh 

svetovanjih resnično želimo 

pomagati z informacijami in 

da ni prav nikakršnega pritiska 

za sklepanje novih pristopnih 

izjav ali česa podobnega. 

Svetujemo jim tudi o predno-

stih mesečnega varčevanja v 

primerjavi z enkratnimi vplačili, 

ki se je v času finančne krize 

pokazalo kot prava rešitev 

tudi, ko tečaji zanihajo (meto-

da povprečnega stroška).

nepriStranSKi 
naSveti

VArčeVANje

kD rAstkO
slovenija

34,1 %

kD bAlkAN
slovenija

40,6 %

kD VZhODNA 
eVrOpA
rUsija

47,2 %

kD DIVIDeNDNI
slovenija

23,9 %

kD NOVI trGI
kiTajska s 
hong kongoM

28,9 %
kD lAtINskA 
AmerIkA
brazilija

55 %

pOkOjNINskA VrZel

600 €  
znaša poVprečna 
mesečna 
poKojnina
Razkorak med plačo pred 

upokojitvijo in odmerjeno po-

kojnino je že danes občuten, 

v prihodnje pa bo še večji za-

radi demografije, ki se ji ne da 

izogniti. Višino te razlike, ki jo 

imenujemo pokojninska vrzel, 

je dobro poznati in na letnem 

pregledu naložb jo finančni 

svetovalci KD Skladov vlaga-

telju pomagajo izračunati. Z 

ocenjeno višino pokojninske 

vrzeli vlagatelj potem lažje 

načrtuje svoje varčevanje za 

dodatno pokojnino.

DelNIškI sklADI 

struKtura naložb po DržaVah

kd rasTko

Slovenija   34,1 %

nemčija   21,6 %

veliKa britanija   11 %

FranCija   7,1 %

nizozemSKa   6,9 %

šviCa   5,1 %

Drugo   3,9 %

italija   2,9 %

inDija   2,1 %

hrvašKa   2 %

kd balkan

Slovenija   40,5 %

romunija   38,9 %

Srbija   6,4 %

hrvašKa   6 %

bolgarija   4 %

bih   2,1 %

maKeDonija   1,9 %

kd novi Trgi

KitajSKa S hongKongom   28,9 %

brazilija   16,8 %

inDija   16,3 %

južna Koreja   10 %

Slovenija   5,7 %

ruSija   5,3 %

mehiKa   5 %

romunija   4,4 %

malezija   3,2 %

Drugo   2,6 %

kd prvi izbor

kd indija-kiTajska

KitajSKa S hongKongom   64,7 %

inDija   30,2 %

Slovenija   2,8 %

kd laTinska aMerika

brazilija   55 %

mehiKa   21,2 %

latinSKa ameriKa   9,4 %

čile   6,7 %

luKSemburg   3,9 %

kd vzhodna evropa

ruSija   47,2 %

turčija   17,5 %

poljSKa   12,2 %

romunija   9,7 %

Slovenija   4,7 %

avStrija   3 %

maDžarsKa   1,2 %

češKa   0,8 %

kd dividendni

Slovenija   23,9 %

zDa   20 %

nemčija   11,3 %

KitajSKa S hongKongom   11,3 %

veliKa britanija   8,2 %

brazilija   6,6 %

FranCija   5,4 %

Drugo   4,4 %

nizozemSKa   4,3 %

šviCa   3,2 %

Severna ameriKa   36,9 %

evropa brez vb   21,5 %

azija in paCiFiK brez japonSKe   17,2 %

meDnaroDno   8 %

japonSKa   6,7 %

veliKa britanija   6,6 %

latinSKa ameriKa   1,6 %

ruSija   0,5 %

kD INDIjA-
kItAjskA
kiTajska s 
hong kongoM

64,7 %

vir: KD SKlaDi (na Dan 30. 4. 2014)
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VlAGAtelje sO s pOZItIVNImI donosnost-
mi nagradile naložbe v delnice na razvitih 
trgih, pa tudi obveznice. A ker zgodovina 
ne napoveduje, kaj se bo dogajalo v pri-
hodnje, poglejmo mnenja naših analitikov 
o letu 2014. V KD Skladih pričakujemo, 
da se bo slabša makroekonomska slika v 
razvijajočih se državah v drugi polovici 
leta začela popravljati in da se bo premija 
za politično tveganje začela zmanjševati. 
Vprašanje ostaja, ali bodo volitve dale 
pričakovane rezultate in ali bodo reforme 
dejansko izpeljane. 

V tem članku povzemamo ključne pou-
darke naložbene strategije za tekoče leto.

delniCe

V letošnjem letu pričakujemo nadaljevanje 
postopnega globalnega gospodarskega 

okrevanja, zato ostajamo nadpovprečno 
naklonjeni delnicam v primerjavi z drugi-
mi naložbami. Ne glede na lansko doga-
janje ostajajo vrednotenja delnic še vedno 
zanimiva. Na razvitih trgih se nahajajo 
nekoliko nad 10letnimi povprečji, a še 
vedno v normalnem razponu. Vrednotenja 
delnic na razvitih trgih dobro podpirajo 
tudi pričakovane visoke rasti dobičkov 
kot tudi, zgodovinsko gledano, še vedno 
primerjalno zelo nizki donosi obveznic in 
obrestnih mer.

Po lanskem galopu razvitih trgov, pred-
vsem ZDA, so zaostali trgi v razvoju, pa 
tudi EU. V letošnjem letu, kot je običajno 
v zrelejših fazah borznega cikla, pripisuje-
mo več potenciala za rast trgom v razvoju 
in regijskim trgom, pa tudi EU, kjer še 
posebej izpostavljamo obrobne evropske 

države. Zato predlagamo večjo pozornost 
prav tem trgom v razvoju. 

OBveZniCe

Obveznice so trenutno vrednotene razme-
roma visoko v primerjavi z delnicami. Nižje 
obrestne mere se bodo ohranjale predvsem 
pri kratkoročnejših obveznicah, medtem 
ko lahko pri dolgoročnejših pričakujemo 
rast zahtevane donosnosti in s tem padanje 
vrednosti samih obveznic.

Nekaj potenciala še vidimo pri padanju 
donosnosti obveznic iz obrobnih trgov EU, 
tudi Slovenije. 

Za več inFOrmaCij

Se OBrnite na:

nasvet@kd-skladi.si

Kaj prinaša letošnje 
leto? Veliko.
leto 2013 je bilo eno od najuspešnejših let za 
naložbe na kapitalskih trgih v zadnjem obdobju. 
avTor: maG. luka Flere, CFa, direktOr nalOžBeneGa SektOrja, kd Skladi     

DObIčkI pODjetIj 

bodo ključno vplivali 

na vrednotenja podjetij 

in zanimanje za njihove 

delnice. Verjamemo, 

da predvsem evropska 

podjetja lahko pre-

sežejo pričakovanja 

analitikov. 

GOspODArskO 

OkreVANje  

Ali se bo nadaljevalo? 

Po vseh napovedih naj 

bi se, a za negativen 

zasuk je dovolj že en 

resnejši politični ali 

vojaški konflikt.

DINAmIkA NA trGU 

ObVeZNIc je dejansko 

tesno povezana s 

politiko obrestnih mer, 

ki naj bi še vsaj eno 

leto ostale na sedanjih 

nivojih, a je vse spet 

odvisno od gospodar-

skih kazalnikov.

pOlItIčNA  

tVeGANjA   

Na svetu imamo trenu-

tno kar nekaj aktualnih 

političnih žarišč, kjer 

bi lahko stopnjevanje 

napetosti zaviralo 

gospodarsko rast.

Ključna gibala  
DonoSov v letu 2014

kApItAlskI trGI
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NI rečeNO. Mnogi točno vedo, pa čeprav so 
papirji razmetani po celi mizi, na zaslonu 
računalnika pa kar mrgoli različnih ikon in 
zavihkov, kje imajo kaj shranjeno. Bi torej 
lahko rekli, da pisalna miza veliko pove o 
človeku?

Primož Cencelj iz KD Skladov, naj 
slovenski upravitelj v letu 2013 po izboru 
revije Moje finance, tako kot mnogi, ki se 
ukvarjajo s tovrstnim poslom, sedi v veliki 
pisarni z vsaj 8 sodelavci. Zato je njegova 
pisalna miza in vse na njej edino, česar si v 
tej pisarni ne deli z drugimi.

tehnOlOGija

»Ikone na zaslonu mojega računalnika so 
svojevrstne in zelo ponazarjajo mene. So 
strukturirane po moji strukturi. Kajti vse 
rutinske stvari želim čim bolj minimizirati. 
To pomeni, da so narejene tako, da pora-
bim najmanj truda, da pridem tja, kamor 
hočem. Ali so urejene za vsakega posame-

znika? Ne. Ali so urejene zame? Da,« je na 
vprašanje, kako ima razporejene ikone, 
odgovoril Cencelj. Dodal je še, da ima hkra-
ti odprtih vsaj deset ikon. Najpogosteje se 
zadrži na svojih dveh trgovalnih postajah. 
Ves delovni čas so »odprti« še Bloomberg, 
Bondvision, programi, kot sta Word in 
Excel, prav tako Outlook, pa iskalnik Mo-
zilla, kjer ima praktično vse od Twitterja do 
drugih spletnih strani, s katerih črpa infor-
macije. Tudi doma brez delovnega okolja, 
v katerem izvaja naročila in pripravlja 
portfelje, ne gre. Za urnik sicer uporablja 
Outlook na računalniku, svoja razmišljanja 
in zamisli pa raje zapiše v svoj blok.

SkritO Očem

Vsi tisti, ki bi radi brskali po njegovih 
predalih, bi bili razočarani, saj pravi, da 
se mu v predalih pisalne mize nabirajo le 
neuporabni odpadni papirji. Z lahkoto 
bi jih lahko pogrešal. Nobenih čokoladk, 

bombončkov za pomirjanje živcev, saj proti 
stresu raje uporablja naravna olja, za katera 
trdi, da so odlična. Prav tako njegovi preda-
li niso zatočišče stotih kulijev in polomlje-
nih svinčnikov. 

Na mizi ima tudi fotografijo svoje druži-
ne, za katero ve, da je ok, in se zato lahko 
posveti delu.

SplOšni vtiS

Kaos. Urejeni kaos. Govorimo seveda o 
splošnem vtisu pisalne mize. Sam pravi, da 
je ta kaos na abstraktnem nivoju, ker ni 
konvencionalen. »Odraža mojo strategijo, 
ker v bistvu nisem tehnokratski, ampak 
sem implementator strategije in razmišlja-
nja. 80 odstotkov časa namenjam analizi 
prihodnosti, 20 odstotkov časa pa upra-
vljanju sedanjosti,« je pojasnil Cencelj. V 
dopoldanskem času se na mizi znajde tudi 
skodelica z vsebino, za katero je že na prvi 
pogled jasno, da je izredno zdrava. In to 
vsak dan, brez izjeme – kalčki, ječmenova 
zrna, med, sezonsko sadje, smutiji, hladno 
stiskani sadni in zelenjavni sokovi – to so 
njegova ljubezen. 

In na koncu še: obveznosti prilagaja življe-
nju, ne življenja obveznostim. Takšna je tudi 
njegova pisalna miza. 

Kaos.  
Urejeni kaos.
Ste kdaj pomisli, ko ste stopili v pisarno 
nekoga in zagledali totalni nered na pisalni 
mizi, da ta človek nima vseh niti v rokah? 
avTor: vlaSta tiFenGraBer      foTo: mateja jOrdOvić pOtOčnik, peter irman

OsebNA IZkAZNIcA

ImE: priMož

PRIImEk: cencelj

StaROSt: 30 leT

hRaNa: v slUžbo nosi zajTrk,  
kosilo si privoŠči doMa

baRVa: TrenUTno Modra

StRES: sTres povečUje  
njegovo prodUkTivnosT in  
MU ne pride do živega
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Pravnuke bom 
učil voziti kolo
avTor: anja GarBajS      foTo: rOk lah

priznajte, prva stvar, na katero pomislite ob 
imenu Filip Flisar, so njegovi znameniti brki, 
ki jih s posebnim občutkom neguje. a Filip je 
mnogo več kot spretni oblikovalec svojih muštac, 
je predvsem bister mladenič, ki skozi življenje 
smuča hitro in varno.

Filip Flisar,  

smučar prosteGa sloGa  

v disciplini smučarski kros

OsebNA IZkAZNIcA

ImE: filip

PRIImEk: flisar

StaROSt: 27

POkLIc: ŠTUdenT in 
vrhUnski sMUčar

PRVIČ VLOžIL  
V SkLaDE: Še ni
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Filip, ste imeli kdaj kakšen intervju, kjer vas niso 

vprašali o vaših znamenitih brkih?

No, saj brkov nimam že od rojstva in kakšen 
intervju sem imel tudi že, preden sem si pustil 
rasti brčice. Žal medije moji brki vse manj za-
nimajo, smo se jih očitno že vsi dobro navadili. 
Moram pa priznati, da tudi sam sebe brez br-
kov težko spoznam, bi moral kar kakšno sliko 
pogledati. (smeh)

pustiva zdaj brke, govori se, da je vaša najljubša 

barva roza, je to res?

Roza? To so pa neke kritične informacije.

ker sem slišala namreč, da ste imeli na začetku 

svoje kariere roza kombinezon.

Roza??? Ne, ne, prepričan sem, da nikoli ni bilo 
na meni ničesar roza, sicer imam rad svetle, pa-
stelne barve, svetlo modro, na primer, ampak 
roza, to pa ne. 

Vaša disciplina je polna adrenalina, drznosti, 

poguma in najbrž tudi tveganja. kakšen je vaš 

odnos do tveganja?

Moj odnos do tveganja je precej krut. Zavedam 
se nevarnosti, a še vseeno je pri meni tako, da 
bolj kot pazim v življenju, več dogodivščin in 
nenavadnih situacij se mi pripeti. Ne gre za to, 
da se nalašč izpostavljam nevarnostim, ampak 
pri nas, ki se ukvarjamo z malo bolj drznimi 
športi, je prag tveganja že po naravi višji. Se 
pravi, kar se nekaterim zdi zelo nevarno, se 
nam zdi malo manj. In jaz pravim tako: bolj kot 
razmišljaš o tem, kaj vse se ti lahko zgodi, bolj 
kot te skrbi, hitreje se ta strah uresniči. Mene ni 
strah, imam pa do vsega, kar počnem, do ljudi 
in do narave, spoštovanje.

Vas res ni nikoli in ničesar strah? 

Ja, je. Na smučišču sicer ne, me je pa zelo strah 
višine. Še bolj me je strah, če plavam v vodi, pa 
ne vidim dna. Da bi plaval v nekem blatnem je-
zeru, pogledal v globino in videl nič, samo črno 
temo, tega ne bi prenesel. Groza, kar zmešalo bi 
se mi. V hribih in gorah, na smučiščih na primer, 

imam širen pogled in jasen razgled. Točno vem, 
kje sem in kam grem. Obvladujem situacijo. 

kje se vidite čez 10 let in kaj takrat počnete?

Zanimivo vprašanje, ker nikoli ne delam večjih 
planov za naprej. Se mi zdi, da gre vedno kaj 
narobe, če preveč planiram. Vedno si naredim 
opcijo A, B in C ter se potem v danem trenutku 
hitro odločim. Trenutno imam dve prioriteti v 

življenju, to je študij kemijskega inženirstva in 
šport. Težko rečem, kje bom čez 10 let, čutim 
pa, da bom ostal povezan s smučanjem. Sicer 
po vsej verjetnosti ne bom več tekmoval, bom 
pa počel kaj drugega, pomagal mlajšim … No, 
težko je reči, bomo videli.

kakšen je vaš odnos do denarja? ste bolj varčni, 

bolj zapravljivi? 

Mislim, da sem precej varčen. Nisem škrt, veli-
ko si privoščim, vseeno pa ne razsipavam z de-
narjem. Točno vem, kje moj denar je, in če se le 
da, si ga dam nekaj na stran. Lahko rečem, da 
sem bolj varčen kot ne. Premišljeno varčen.

sami skrbite za finance?

Za moje finance skrbi mama, ki je po poklicu 
revizorka. To imam res srečo. 

se spomnite, kaj ste si nazadnje kupili? 

Čevlje sem si včeraj kupil.

brez česa, brez katerih materialnih dobrin ne bi 

mogli živeti? 

Definitivno ne bi mogel živeti brez avtomobila. 
In seveda ga nimam zato, da bi se z njim vozil po 
mestu. Vozim se na tekmovanja, skoraj po vsej 
Evropi. S toliko opreme, kot je imam jaz, je avto 
najbolj primerno prevozno sredstvo. Ne morete 
si predstavljati, kako je, ko potujem z letalom, 
skupaj z 10 pari smuči in vso drugo potrebno 
opremo. Ni ravno mirno in udobno …

če bi za plačilno enoto namesto evrov vzeli kepo 

snega, kolikšen kup ste zaslužili v minuli sezoni? 

Tako bom rekel, zaslužil sem kar nekaj kep, 
ampak tri četrt sem jih 'skepal' nazaj. Polovico 
od preostale četrtinke sem dal na stran, drugo 
polovičko pa sem porabil zase.

kdo vam je dal v življenju najboljši  

finančni nasvet? 

Mama definitivno. Nikomur ne morem zaupa-
ti tako, kot lahko zaupam svoji mami, sploh, 

ker je velika strokovnjakinja na svojem revi-
zorskem področju. Naučila me je, da je z de-
narjem treba ravnati pošteno in premišljeno, 
in takšen je moj odnos do denarja. Saj veste, v 
športu so stalni pretoki denarja. Denar pride 
in gre, ga dobim in vložim naprej. Vsaj osnove 
finančnih transakcij je dobro poznati. Sicer se 
lahko kar hitro kje opečeš.

V skladih že imate kaj? 

V skladih še nimam nič. Bom pa kdaj mogoče 
imel, kdo ve.

predstavljajte si, da ste stari 100 let.  

kje ste in kaj delate?

Če bi se jutri zbudil star 100 let, bi si za do-
bro jutro zahvalil vsem bogovom, medicini 
in vsem, ki so me uspeli pripeljati do teh let, 
(smeh). Vidim se nekje na morju, z družino, 
vnuki in pravnuki. Ja, ja, pravnuke bi učil vo-
ziti kolo.

Nazaj v realnost, imate zdaj kaj počitka ali se 

treningi nadaljujejo?

Kakšen počitek! Zdaj je zame najtežji del se-
zone. Urediti si moram opremo za naslednje 
leto in jo potem dobro stestirati. Imam celo 
vrsto sponzorskih obveznosti, pa dogovori in 
pogajanja z novimi sponzorji. Potem so tu še 
kondicijske priprave. Dela je toliko, da se ne bi 
nič pritoževal, če bi dan imel 35 ur. 

energije je, kot vidim, dovolj.

Vseeno je težko. Ampak saj bo. Vse bo, v vseh 
barvah in odtenkih, celo v roza! (smeh) 

moj oDnoS Do tveganja je preCej Krut. zaveDam Se nevarnoSti, vSeeno je pri meni taKo, 
Da bolj Kot pazim V žiVljenju, Več DogoDiVščin in nenaVaDnih situacij se mi pripeti.
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Kakšen vlagatelj 
ste po naravi?
ljudje že po naravi radi »predalčkamo«. Ko 
vidimo, denimo, starejšega moškega s svetlo 
vijoličastimi gležnjarji, mnogi pomislijo 
– tale gospod je pa drzen. pri vlaganju v 
vzajemne sklade tudi veljajo določeni opisi 
tipov vlagateljev. najprej je napisana bolj 
sproščena različica tipov vlagateljev, nato pa 
sledi priporočilo upraviteljev KD Skladov, 
kateri portfelji so primerni za določen tip. 
avTor: vlaSta tiFenGraBer

1.
kRATkOPROgAš
VArčeVAlNO ObDObje: krAjše OD 1 letA

Pri tem vlagatelju ni treba veliko pisati. On že takoj na 
začetku želi vedeti, za koliko se bo oplemenitil njegov de-
nar. Njegov cilj je ohraniti svoje premoženje in dodatno 
še nekaj zaslužiti. Ne zanimajo ga prevelika tveganja, kaj 
šele nihanja iz leta v leto. Dejstvo je, da bi rad vrednost 
svojih naloženih sredstev vsaj obdržal in mogoče še 
malce zaslužil. 

PRIPOROČamO ZELO PREVIDEN PORtFELJ: 

kd MM: 71,6 %

kd bond: 28,4 %

2.
ABONENT
VArčeVAlNO ObDObje: 3 letA

Ni preveč navdušen, če mu rečete, da obstaja 
možnost, da lahko izgubi petino svojih naložbe-
nih vrednosti. Njegov cilj je namreč rast naložbe 
– recimo v treh letih. Delniški skladi torej tudi pri 
temu vlagatelju niso prva izbira, ampak bolj zaupa 
obveznicam. Pri slednjih bo lahko izračunal, koliko 
»cekinčkov« mu bodo prinesle.  

PRIPOROČamO PREVIDEN PORtFELJ: 

kd bond, obvezniški − eUr: 80 %

kd rastko, evropski delniški sklad: 10 %

kd balkan, delniški: 10 %

sreDstVA VZAjemNIh sklADOV V slOVeNIjI 

63,2 %
delniŠki 
skladi

1,8 %
drUgo

4 %
obvezniŠki 

skladi

29,1 %
MeŠani
skladi

1,9 %
denarni

skladi

skUpaj: 1.920.871 eUr

vir: agenCija za trg vreDnoStnih papirjev, april 2014
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3.
PREuDARNEŽ
VArčeVAlNO ObDObje: 5 let

Že starši nam kot otrokom govorijo, bodi 
preudaren z denarjem, ne meči ga stran. 
Očitno je pri njem ta stavek padel na 
plodna tla. Preudarnež že ima določene 
izkušnje in znanje s kapitalskih trgov. Ven-
dar nikoli ne bo stavil samo na eno karto. 
Tudi na prvo žogo ne bo igral. 

PRIPOROČamO URaVNOtEžEN PORtFELJ:  

kd bond, obvezniški � eUr: 40 %

kd balkan, delniški: 15 %

kd rastko, evropski delniški sklad: 15 %

kd indija − kitajska, delniški: 10 %

kd dividendni, delniški: 10 %

kd vitalnost, delniški: 10 %

4.
NAVIgATOR
VArčeVAlNO ObDObje: 5−10 let

Glede na to, da svoja sredstva investira na daljši rok, lahko 
rečemo, da mora biti dober navigator svojih naložb. Zato svoje 
premoženje razprši v različne delniške sklade.Saj poznate rek: 
»Kdor riskira, profitira.« Pripravljen je na 35odstotne padce 
vrednosti svojega premoženja.

PRIPOROČamO DINamIČEN PORtFELJ:  

kd balkan, delniški: 20 %

kd rastko, evropski delniški sklad: 20 %

kd dividendni, delniški: 15 %

kd indija − kitajska, delniški: 15 %

kd vitalnost, delniški: 15 %

kd Tehnologija, delniški: 15 %

več inFOrmaCij  

na Spletni Strani:

www.kd-skladi.si/portfelji/
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Prihaja nova 
spletna stran  
kD Skladov
NOVO Poleti bo zaživela prenovljena domača spletna stran KD 
Skladov z novimi vsebinami in orodji. Predstavljena bo v pre-
prostem jeziku, razporejena po varčevalnih namenih, življenj-
skih situacijah (varčevanje za otroka, pokojnino, individualne 
cilje), med novimi orodji pa bodo štirje vnaprej pripravljeni 
portfelji skladov, grafi donosnosti paketov skladov, spletni kal-
kulatorji, videovsebine ter olajšan stik s finančnimi svetovalci 
in naročanje na svetovanje.

toplo 
vreme, topel 

Sprejem, 
srečanje s 

top športniKi 
na top 

DogoDKu. 

NeDeljA Tako bi lahko na kratko opisali, 

kaj čaka 22. junija vse tiste, ki si bodo 

vzeli čas in se bodo odločili za druženje 

v Arboretumu Volčji Potok. Družba za 

upravljanje KD Skladi namreč skupaj s 

sestrsko družbo zavarovalnico Adriatic 

Slovenica, d. d., ob 20-letnici skupine KD 

vabi na srečanje z olimpijskimi športniki 

in slovenskimi nogometnimi asi, ki se 

bodo pomerili v prijateljski nogometni 

tekmi. Zabavno bo. Tam bo še vrsta 

drugih dejavnosti, otroci se bodo lahko 

pomerili v Mini olimpijadi in si ogledali 

izbrane dinozavre. Druženje bomo za-

ključili s koncertom na trati ob dinamič-

nih ritmih Big Banda RTV Slovenija.

prijave na: www.kd-skladi.si

V prIčAkOVANjU skUpščIN pODjetIj  

Na skupščinah podjetij bodo 
delničarji odločali tudi o višinah 
dividend. Analitiki pričakujejo, da 
bodo v nekaterih družbah precej 
radodarni – denimo v Aerodromu 
Ljubljana, kjer je skupščina že bila, 
bodo lastniki navadnih delnic prejeli 
9,16 evra bruto dividende. Uprava 
Krke je predlagala 30 % višjo 
dividendo, kot je ta znašala lani, in 
sicer 2,1 evra bruto na delnico. O 
tem bodo odločali 3. julija. Z višino 
dividende so zadovoljni lastniki 
delnic Zavarovalnice Triglav, Salusa, 
Pozavarovalnice Sava in Letrike.

TOP dogodek s TOP športniki
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Slovenske 
podjetniške sanje
poleg sanj o lastnem stanovanju ali hiši 
so nas presenetile drzne podjetniške vizije 
ambicioznih Slovencev. 
avTor: ana černiveC      foTo: wOOdStOCk

jeSeni prihaja nOv SanjSki 

natečaj vSe=mOGOče. 

Spremljajte naS na FB in 

www.vsejemogoce.si

3. spodbujanje 
PODJETNIšTVA IN 
usTVARJALNOsTI
Franci Bačar si je zamislil družbenokoristni 
projekt z nazivom 72 ur brez kompromisa. 
Mlade želi postaviti pred časovni in 
ustvarjalni izziv reševanja družbenih 
problemov in jim pomagati na poti razvoja 
inovativnih mladih voditeljev. V projektu je 
cilj za 72 ur ustvariti podporno okolje, da 
posamezniki z lastnimi idejami poskušajo 
rešiti določen družbeni problem, pri tem 
pa razvijajo svoje talente in lateralno 
razmišljanje.

•	 Vid Grdadolnik razvija koncept Ideha — seznani-

ti ljudi z osnovami oblikovalskega razmišljanja. 

Proces bi se razvijal od branja publikacije o 

osnovah ustvarjalnega razmišljanja do �brain-

storminga« idej za start-up podjetja.

•	 Andrej Škraba, ki skrbi za spletno stran Astra.si, 

želi navdušiti mlade za študij naravoslovnih ved. 

S to spletno učilnico hoče mladim med 15. in 

20. letom starosti pokazati, da je zanimanje za 

znanost pravi korak za uspešno prihodnost.

2. aplikaCije
Želja Luke Finžgarja je izboljšati urejenost 
lokalnega okolja s pomočjo sporočanja 
lokalnih težav s pametnim telefonom. Ne-
optimizirani in zamudni postopki so po nje-
govem mnenju krivi za počasen odziv občin 
na javljene napake. Z mobilno aplikacijo bi 
občani lažje sporočali nepravilnosti v svoji 
okolici, občina pa bi tako imela še večji 
pregled nad lokalnimi težavami.

•	 Zavod UP je z natečajem na fakulteti za upravo 

razvil Uplikacijo — aplikacijo, ki bo lahko v pri-

hodnosti državljanom in organizacijam olajšala 

sodelovanje z javno upravo. Izboljšati želijo 

uporabniško izkušnjo s poenostavitvijo dostopa 

do informacij za upravne postopke.

•	  Uresničenje projekta Zaokroži za dobrodelnost 

so sanje Daliborja Matijevića. Z zaokrožitvijo na 

polni znesek kupec storitve (partnerskega pod-

jetja) prispeva nekaj centov v dobrodelni sklad.

1. izvirna lesena  
OČALA IN kOLO
Idejni vodja Jaka Jančič je zbral ekipo, ki 
mu pomaga uresničevati njegovo vizijo 
ustvarjanja pristnega slovenskega izdel-
ka. Woodstock imenujejo ročno izdelana 
očala iz slovenskega lesa. To je primer sanj, 
podprtih z ambicioznostjo in pravo mero 
akcije, saj se ideja že razvija v vedno bolj 
uspešno obrt.

•	  Woody, slovensko leseno kolo z veliko karizme. 

Zasnoval ga je Igor Lipušček, ki svoje sanje o 

prepoznavnosti izdelka že uresničuje.

Optimum   junij 2014 sANje        19



Paketi skladov omogočajo varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada hkrati. S samo enim vplačilom prek 
direktne obremenitve SEPA se vaš denar razporedi med tri ali štiri sklade. Vnaprej pripravljena razmerja skladov so 
upravitelji sestavili tako, da omogočajo uresničitev varčevalnih ciljev za različne namene:
• za dodatek k pokojnini, 
• da omogočite otroku lažji skok v samostojno življenje, 
• da se podate na pot uresničevanja svojih sanj.

Prednosti paketov skladov:
• zelo ugoden način varčevanja v skladih;
• brez pologa ter brez vstopnih in izstopnih stroškov*;
•  varčevanje že z majhnimi zneski: že od 1 € na dan 

= 30 € mesečno; 
• privarčevani znesek lahko kadarkoli v celoti dvignete;
•  vplačevanje z direktno obremenitvĳ o – mesečni obrok 

se avtomatsko izvede z vašega računa.

Informativni izračun
Namen: dodatnih 500 evrov mesečne rente (dodatek k pokojnini)
Doba varčevanja: 30 let
Doba izplačevanja rente: 15 let
Mesečni znesek: 61,13 evra

Predviden letni donos: 6 %. 

Izračuni so informativne narave. Donosi niso zagotovljeni in so lahko 
višji ali nižji od ocenjenih.

PAKET SKLADOV
Stroškovno najbolj ugoden način varčevanja v skladih

Ekskluzivna ugodnost za naših 20 let!
Ob sklenitvi novega paketa skladov do 31. decembra 2014 v poslovalnicah KD Finančna točka (v prostorih 
Adriatica Slovenice) vam KD Skladi po enem letu varčevanja podarimo dodatno vplačilo v višini 20 evrov* in 
še bon do 40 evrov za avtomobilsko zavarovanje pri Adriaticu Slovenici**.

*  Paketi skladov omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakcĳski račun paketa prek direktne obremenitve SEPA. Izstopni stroški se zaračunajo le v primeru izplačila pred 
potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %. Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo 
v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.
si.

  Vlagatelji, ki bodo do 31. 12. 2014 sklenili enega izmed varčevalnih paketov ali KD VIP Kombinacĳ  KD Skladi in vanj do najpozneje 28. 2. 2016 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodatno 
vplačilo v paket skladov oziroma KD VIP Kombinacĳ o v višini 20 EUR. Vplačilo na investicĳ ski račun drugega vlagatelja ni mogoče, prav tako ni mogoče izplačilo obroka v gotovini. Če vlagatelj sklene več paketov skladov oziroma 
bi lahko prejel več ugodnosti s strani KD Skladi, je upravičen le do toliko ugodnosti, ki ne presegajo 42 EUR za posamezno ugodnost oziroma 84 EUR za vse prejete ugodnosti v posameznem koledarskem letu.

**  Ugodnost velja ob sklenitvi novega paketa skladov KD Skladi v poslovalnicah KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice d. d.), ki so navedene na spletni strani www.kd-skladi.si. Bon do 40 EUR pri obnovi ali sklenitvi 
novega avtomobilskega zavarovanja za osebno vozilo pri Adriaticu Slovenici je unovčljiv do 31. 12. 2015 v vseh poslovalnicah Adriatica Slovenice in pri pooblaščenih zavarovalnih zastopnikih AS. Zavarovalnica si pridržuje pravico 
do spremembe pravil unovčenja bona.

BREZ 
VSTOPNIH 
STROŠKOV
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